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Úvodné slovo novej generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave 
  
 

 

 

Správa o činnosti a hospodárení Univerzitnej knižnice 

v Bratislave za rok 2015 je zhrnutím výsledkov kvalitnej 

odbornej práce a nadštandardných aktivít celého kolektí-

vu najstaršej vedeckej knižnice na Slovensku. 

V úvode výročnej správy si dovoľujem zvlášť  poďakovať 

PhDr. Tiborovi Trgiňovi, predchádzajúcemu dlho-

ročnému generálnemu riaditeľovi Univerzitnej knižnice 

v Bratislave za jeho mimoriadny prínos pre rozvoj kniž-

nice pod jeho vedením od 1. mája 1999 do 30. marca 

2015, kedy sa po svojej plnohodnotnej celoživotnej práci  

v knihovníctve rozhodol odísť do zaslúženého dôchodku. 

Ďakujem za prejavenú dôveru a je mi cťou, že som 

na základe výberového konania mohla byť dňa  

1. októbra 2015 ministrom kultúry SR slávnostne uvede-

ná do funkcie generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave za prítomnosti 

vedúcich pracovníkov UKB. 

Prechovávam úctu ku všetkým tradíciám a hodnotám Univerzitnej knižnice v Bratislave 

a som presvedčená, že takýto istý vzťah k svojej inštitúcii prechováva aj celý kolektív 

pracovníkov knižnice. Bude pre mňa potešením byť lídrom skvelého tímu odborníkov 

z radov zamestnancov Univerzitnej knižnice v Bratislave, z ktorých s mnohými úzko od-

borne spolupracujem počas mojej doterajšej 25-ročnej knihovníckej praxe. 

Verím, že počas môjho pôsobenia v pozícii generálnej riaditeľky, ako vôbec prvá žena 

v čele Univerzitnej knižnice v Bratislave, nesklamem dôveru členov výberovej komisie, 

ktorá sa rozhodla podporiť moje strategické vízie rozvoja našej vzácnej inštitúcie, ktorý-

mi sú: 

 revitalizácia UKB ako modernej vedeckej knižnice, 

 modernizácia UKB ako aktívneho centra kultúry, 

 zvýšenie atraktivity UKB ako významnej súčasti cestovného ruchu. 

Univerzitná knižnica v Bratislave je už takmer 100 rokov intelektuálnou značkou 

a symbolom slovenskej vzdelanosti a kultúry. Jej hlavnou devízou sú tradície, 

na ktorých stoja základy jej rozsiahlych fondov, odborných činností ale  

aj odbornej a kultúrnej spolupráce a jedinečnej reprezentácie Slovenska doma  

aj v zahraničí. Na svoje tradície UKB nadviazala modernými trendmi a úspešnou reali-

záciou projektov s podporou informačných technológií. 

 

 

http://www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/slavnostne-uvedenie-novej-generalnej-riaditelky-ukb-do-funkcie-stretnutie-ministra-kultury-sr-veducimi-pracovnikmi-ukb-dna.html
http://www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/slavnostne-uvedenie-novej-generalnej-riaditelky-ukb-do-funkcie-stretnutie-ministra-kultury-sr-veducimi-pracovnikmi-ukb-dna.html
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Na prahu blížiaceho sa 100-ročného jubilea Univerzitnej knižnice v Bratislave, kto-

ré si pripomenieme v roku 2019, bude nevyhnutné, aby sme ako významná vedecká, kul-

túrna a vzdelávacia inštitúcia obhájili svoje nezastupiteľné miesto v modernom 

a technologicky vyspelom 21. storočí a hlavne podľa očakávaní našich používateľov, ktorí 

sú pre nás prioritou.  

Spolu s kolektívom Univerzitnej knižnice v Bratislave ďakujeme Ministerstvu kultúry 

SR za podporu našej činnosti v rámci jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, používateľom  

a návštevníkom podujatí našej knižnice ďakujeme za ich priazeň a tešíme sa na ďalšiu 

spoluprácu v roku 2016. 

 
 

 
Ing. Silvia Stasselová 

generálna riaditeľka UKB 
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1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 

Názov: Univerzitná knižnica v Bratislave 

Sídlo: Michalská 1, 814 17 Bratislava 

Dátum zriadenia: 10. 10. 1919 

Rezort: Ministerstvo kultúry SR 

Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán: Ing. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka (od 1. 10. 2015) 

 Ing. Alojz Androvič, PhD., generálny riaditeľ  

 poverený vedením (1. 4. – 30. 9. 2015) 

 PhDr. Tibor Trgiňa, generálny riaditeľ (do 31. 3. 2015)  

Členovia  

poradného orgánu GR: Ing. Alojz Androvič, PhD., 

 riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie 

 PhDr. Dušan Lechner,  

 riaditeľ úseku knižničných činností 

 Ing. Mária Petrovičová,  

 námestníčka generálnej riaditeľky pre ekonomiku 

 PhDr. Aneta Bartková,  

 vedúca kancelárie generálnej riaditeľky 

 Ing. Pavol Paštinský,  

 vedúci odboru prevádzky 

 Vlasta Kapustíková,  

 referentka BOZP, PO 

 Mgr. Henrieta Gábrišová,  

 vedúca oddelenia metodiky 

 PhDr. Ladislav Oslanec,  

 personálny manažér 

 Ing. Jana Uherová,  

 kontrolórka 

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

Fax: 02/54 434 246 

E-mail: ukb@ulib.sk 

Adresa webového sídla: www.ulib.sk 

mailto:ukb@ulib.sk
http://www.ulib.sk/
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1.1 Hlavné činnosti organizácie 

 

Univerzitná knižnica v Bratislave je vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, vedeckou 

a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej a kultúrnej činnosti. Je vedeckou knižni-

cou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje slobodný prístup k poznatkom a informáciám 

šíreným na všetkých druhoch nosičov.  

Knižnica  najmä:  

 buduje a uchováva konzervačný fond Slovenskej republiky, 

 dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný 

fond najmä z oblasti spoločenských, humanitných a prírodných vied, univerzálny 

knižničný fond a špecializovaný knižničný fond, 

 zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie, je pracoviskom slovenskej 

retrospektívnej národnej bibliografie, 

 tvorí, udržiava a sprístupňuje súborný katalóg  SR – časť periodiká, 

 poskytuje knižnično-informačné služby používateľom, 

 plní funkciu centrálneho dátového archívu digitálnych kultúrnych objektov,  

 získava a trvale uchováva fond webových a pôvodných digitálnych prameňov 

a dokumentov, 

 je národným ústredím pre medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu   

a  pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby,  

 je koordinačným, výskumným, metodickým, poradenským a vzdelávacím pracovi-

skom knižničného systému najmä v oblasti dlhodobej ochrany digitálnych kultúr-

nych objektov a v iných oblastiach, ktorými ju poverí zriaďovateľ, 

 je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie seriálov (ISSN) 

a pre medzinárodnú identifikáciu dokumentov (EAN), 

 je pracoviskom na správu a ochranu historického knižničného dokumentu 

a historického knižničného fondu, 

 je pracoviskom reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania 

a digitalizácie knižničných dokumentov, 

 je depozitnou knižnicou Organizácie Spojených národov  (OSN), 

 je depozitnou knižnicou  a strediskom  Organizácie Spojených národov  pre vzdela-

nie, vedu a kultúru (UNESCO),                                                    

 je depozitnou knižnicou Severoatlantickej aliancie (NATO),  

 zabezpečuje činnosť multifunkčného kultúrneho centra, ktoré organizuje vedecké, 

kultúrno-výchovné, vzdelávacie a spoločenské podujatia. 
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2 POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD 

ORGANIZÁCIE 

 

2.1  Poslanie organizácie 

 

Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej UKB alebo knižnica) plní všetky úlohy, ktorými 

je poverená na základe súčasnej zriaďovacej listiny, svoju činnosť opiera o napĺňanie 

úloh vyplývajúcich zo zákona o knižniciach a plánu úloh a činností na daný rok. Knižnica 

predovšetkým buduje a uchováva konzervačný fond Slovenskej republiky, dopĺňa, odbor-

ne eviduje, spracováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond z oblasti spoločenských, 

humanitných a prírodných vied, univerzálny knižničný fond a historický knižničný fond 

rukopisov, starých a vzácnych tlačí.  UKB vytvára, udržiava a sprístupňuje súborný ka-

talóg  Slovenskej republiky – časť periodiká, plní funkciu centrálneho dátového archívu 

digitálnych kultúrnych objektov Slovenskej republiky, získava a trvalo uchováva fond 

pôvodných slovenských digitálnych informačných prameňov: webových stránok, elektro-

nických kníh a periodík. Cieľom tejto úlohy je dlhodobá ochrana elektronických doku-

mentov, ktoré sú vzhľadom na svoju nehmotnú povahu krehkou a ohrozenou súčasťou 

nehmotného kultúrneho dedičstva. 

V duchu tohto poslania knižnica napĺňa kultúrne, informačné, vedecko-výskumné  

a vzdelávacie potreby širokej verejnosti, vytvára informačnú a vedomostnú štruktúru  

pre celoživotné vzdelávanie, spravuje a fyzicky ochraňuje fondy na všetkých druhoch 

nosičov. 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 voľné-

ho času. 

Knižničný fond tvorí viac ako 2 700 000 dokumentov v klasickej papierovej a elektronic-

kej podobe. Deväť desaťročí existencie táto najstaršia vedecká knižnica na Slovensku  

čelila celému radu výziev v jednotlivých historických etapách, rekonštrukcii historických 

priestorov a snahe o zabezpečenie dostatočného skladového a úložného priestoru pre fy-

zické knižničné dokumenty. Posledných desať rokov sa rovnako ako iné knižnice, pamä-

ťové a fondové inštitúcie prispôsobuje a vyrovnáva s realitou výmeny materiálnej entity 

nosičov informácií za tzv. nehmotnú, digitálnu. Popri spracovaní dokumentov na papie-

rovom nosiči vzniká potreba systematického zberu, spracovávania a uchovávania doku-

mentov vydávaných len v digitálnej forme (digital-born). Tá sa stáva neoddeliteľnou sú-

časťou kultúrneho dedičstva 21. storočia a prirodzeným komponentom súčasnej vydava-

teľskej praxe. Preto knižnica, ako inštitúcia sprostredkujúca vedecké informácie, zahŕňa 

do nových stratégií a vízií aj riešenie budovania fondov digitálnych nosičov a spôsobov 

ich dlhodobého využívania. V komplexe riešení digitálnej informačnej politiky začala 

plniť úlohy centrálneho dátového archívu pre digitalizované kultúrne objekty na Sloven-

sku.  
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Knižnica je multikultúrnym, multifunkčným, moderným knižnično-informačným cen-

trom 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 spočíva aj v poskytovaní širokého záberu aktivít a kultúrno-

spoločenských podujatí v rámci hlavného mesta, ktoré sú prístupné širokej verejnosti. 

Svoje odborné činnosti prezentuje knižnica realizovaním konferencií, seminárov, predná-

šok, koncertov, výstav, vydávaním edičných titulov, publikačnou činnosťou v rôznych 

odborných 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 poslanie vo vzťahu k verejnosti a poskytovať  

služby podporujúce poznanie, vzdelávanie a kultúru čo najširšiemu okruhu používateľov  

v inovovanej podobe, s prispôsobením sa podmienkam 21. storočia.  

Strednodobý výhľad sa opiera najmä o materiál 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 ľud-

ských zdrojov pre trvalú udržateľnosť a rozvoj činnosti knižníc 

- zabezpečenie všeobecného prístup občanov ku kultúre, k poznatkom a informáciám v tlačenej  

i digitálnej forme,  

- podporu a rozvoj podmienok pre celoživotné vzdelávanie občanov a zamestnancov knižnice. 

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, 
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- prehodnotenie funkcií súčasného automatizovaného informačného systému v aspekte morálneho 

zastarania, efektivity a užívateľského komfortu,  

- rozširovanie ponuky služieb knižnice sprístupňovaním ďalších informačných zdrojov a prameňov, 

- návrh koncepcie dlhodobej realizácie ochrannej digitalizácie so zameraním na fyzickou degradá-

ciou výrazne ohrozené časti fondu UKB,  

- zabezpečenie dlhodobej archivácie a sprístupňovania digitálnych dát a poznatkov kultúrneho  

dedičstva Slovenskej republiky, 

- zlepšenie stavu ochrany a bezpečnosti knižničných fondov prostredníctvom technického  

a elektronického vybavenia a zariadenia budov a priestorov knižnice, ktoré je významným prvkom 

zabezpečenia plnenia deponátnych funkcií knižnice v najbližšom období,  

- 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 služieb, 

- zabezpečenie vyššieho komfortu študijných priestorov rozšírením kapacity študijných miest,  

- vybudovanie systému sekundárnych služieb pre používateľov, najmä v oblasti občerstvenia; odčle-

nené oddychové zóny v rámci priestoru knižnice. 

 

2.3 Personálny plán na rok 2016 

 

Plán počtu zamestnancov UKB na rok 2016 vychádza z predpokladu udržateľnosti ná-

rodného projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsa-

hu,  čo predstavuje zvýšenie záväzného ukazovateľa počtu zamestnancov o 3,00 plné 

úväzky, t. j. 240 zamestnancov na plný pracovný úväzok. 

V nadväznosti na zvýšenie stavu zamestnancov bude potrebné zabezpečiť kvalitné od-

borné ľudské zdroje na udržateľnosť projektu Digitálne pramene, upresniť a  realizovať 

potrebné organizačné a systémové zmeny.   

Osobitná pozornosť sa naďalej bude venovať skvalitňovaniu pracovných podmienok pre 

zamestnancov a zabezpečovaniu 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 zamestnan-

cov. V spolupráci s oddelením metodiky sa bude personálne oddelenie podieľať na zabez-

pečení adaptačného procesu pre nových pracovníkov.  

Na základe nariadenia vlády č. 432/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 

platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa od 1. januára 2016 
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zvýšia stupnice platových taríf pre všetkých zamestnancov o 4 %. Príplatok za dvoj-

zmennosť zostáva na úrovni 10,00 €. 

 

3 KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM 

A JEHO PLNENIE ZA ROK 2015 

 

V závere roka 2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Univerzitná knižnica  

v Bratislave uzavreli Kontrakt č. MK-961/2014-340/18885 (ďalej len Kontrakt) na rok 

2015. Kontrakt bol uzavretý v súlade so zriaďovacou listinou Univerzitnej knižnice  

v Bratislave na poskytovanie verejných služieb a realizáciu nasledovných činností: 

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

b) Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť, 

c) Edičná a vydavateľská činnosť (publikačná a redakčná), 

d) Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť), 

e) Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych pou-

kazov. 

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 od-

borné spracovanie v automatizovanom knižnično-informačnom systéme: 

knihy  2 300 knižničných jednotiek, 

periodiká     200 titulov, 

-  zabezpečiť knižnično-informačné služby, vrátane prístupu k elektronickým 

   informačným zdrojom pre               14 500 aktívnych používateľov, 

-  zabezpečiť poskytovanie základných a špecializovaných knižničných a informač- 

ných, referenčných a  bibliografických služieb v daných ukazovateľoch: 

výpožičné služby                750 000 knižničných jednotiek, 

medziknižničné výpožičné služby     6 300 knižničných jednotiek. 

Skutočnosť:  

Kúpou sa v roku 2015 nadobudlo 3 142 knižničných jednotiek (z toho                

2 993 kníh) 

a realizovala sa kúpa             392 titulov periodík. 

V roku 2015 knižnica mala   20 917 aktívnych používateľov; 

Vypožičalo sa     713 414 knižničných jednotiek 
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a prostredníctvom medziknižničnej 

výpožičnej služby sa sprostredkovalo       6 955 knižničných jednotiek.  

 

Knižnica v roku 2015 poskytla 713 414 výpožičiek, z toho bolo 146 417 absenčných  

a 560 042 prezenčných. Počet výpožičiek v posledných rokoch zaznamenával neustále 

mierny pokles, hoci oproti minulému roku stúpol, no nevýrazne. Jednou z hlavných prí-

čin tohto vývoja je postupný pokles počtu používateľov. Na druhej strane sú badateľné 

nárasty počtu návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí no najmä počet návštevníkov 

on-line služieb (návštev webového sídla, ktoré je bránou k všetkým digitálnym referenč-

ným službám ale aj k poskytovaným licencovaným bázam prostredníctvom vzdialeného 

prístupu a digitálnej knižnici MediaInfo), ktoré narástli až o viac ako 700 percent*. Ten-

to trend si bude vyžadovať podrobnejšiu analýzu a v budúcnosti zacielenie služieb sme-

rom k posilneniu digitálnych referenčných služieb a ich výraznejšej propagácii. 

*vplyv na štatistiku sledovania návštevnosti webového sídla  mala aj zmena technológie – bol 

nasadený nový automatizovaný nástroj sledovania návštevnosti webových stránok 

 

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          150 odborných a výchovno-

vzdelávacích podujatí, konferencií, prednášok, seminárov, kolokvií a výstav. 

Skutočnosť:  

V roku 2015 UKB navštívilo                 13 503 návštevníkov počas odborných  

                a spoločensko-kultúrnych podujatí, 

ktorých bolo realizovaných           386. 

 

 

c) Edičná a vydavateľská činnosť (publikačná a redakčná) 

 
-  zabezpečiť vydanie                     5 edičných titulov 

 

Skutočnosť:  

V roku 2015 bolo vydaných     8 edičných titulov, ktorých zoznam 

je uvedený v kapitole Zhodnotenie jednotlivých činností/produktov organizácie v roku 

2015 a podkapitole Vydavateľská činnosť. 

 

d) Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť) 
 

-   zabezpečiť chod a výkon všetkých funkcií inštitúcie vyplývajúcich zo zriaďovacej listi-

ny, 

-  zabezpečiť prevádzku a údržbu všetkých objektov knižnice, realizovať predpísané re-

vízie a kontroly technických zariadení.     
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Skutočnosť:  

Počas celého roku 2015 boli realizované práce a pravidelná odborná údržba súvisiaca so 

zabezpečením prevádzky objektov UKB. Vykonané boli plánované opravy, revízie vlast-

nými pracovníkmi a dodávateľsky.   Vymenili sa nefunkčné núdzové osvetľovacie telesá 

na Michalskej a Klariskej ulici, ventilátor vzduchotechniky v skladoch kníh na Ventúr-

skej ulici. Boli zakúpené a vymenené ohrievače teplej vody v priestoroch toaliet a ďalšie 

drobné opravy technických zariadení  a strojov. V zmysle manuálu stavieb historických 

objektov sa pravidelne vykonávala kontrola a oprava podľa predpísaných postupov, napr. 

tlakové skúšky, servis  kontrola a oprava  striech, výmeny stropných osvetľovacích telies, 

výmeny poškodených vákuovaných skiel na oknách. Vykonala sa kontrola merania 

a regulácie v priestoroch kotolní a ďalšie činnosti v rámci bežnej údržby objektov.  

 

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 hod-

notou. 

Objem finančných prostriedkov bol stanovený v súlade so záväznými ukazovateľmi štát-

neho rozpočtu na rok 2015 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry Slovenskej re-

publiky. 

Na základe uvedeného Kontraktu boli poskytnuté UKB výdavky štátneho rozpočtu 

v celkovej výške 4 138 205 € a plnené sumou 11 660 739 € nasledovne:                                        

Výdavky na základe kontraktu                  Poskytnuté  Čerpanie k 31. 12. 2015     

 

Bežné výdavky                                              4 138 205 €    5 266 675 € 

Kapitálové výdavky                                                    0 €    6 394 064 € 

Spolu:                                                         4 138 205 €                                  11 660 739 €  

Skutočnosť:  

UKB sa zaregistrovala do systému evidencie na MK SR a potvrdila 55 kultúrnych po-

ukazov. UKB sa v súlade s článkom Kontraktu o sprístupňovaní kultúry a podpory náv-

števnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov registrovala do systému kultúrnych po-

ukazov v stanovenom termíne, zverejnenom na webovom sídle poskytovateľa, zverejňo-

vala na svojom webovom sídle informácie o možnosti platby kultúrnymi poukazmi (mož-

nosť úhrady registračného poplatku prostredníctvom kultúrnych poukazov je uvedená  

aj v platnom cenníku UKB). Denne bola evidovaná návštevnosť realizovaných kultúr-

nych podujatí a informácie o pripravovaných podujatiach boli zverejnené aj na interneto-

vej stránke poskytovateľa: www.navstevnik.sk. 

Knižnica je vyhľadávanou vedecko-informačnou inštitúciou pre odbory spoločenských  

a prírodných vied. V tejto súvislosti aktívne budovala knižničný fond z oblastí profilo-

vých vedných disciplín najmä formou nákupu a výmeny všetkých typov dokumentov, 

vrátane licencovaných informačných zdrojov. Akvizičný zámer sa sústredil na nadobú-

danie zdrojov, ktoré sú na Slovensku jedinečné. Metodicky sa riešil nákup a sprístupňo-

vanie elektronických kníh a periodík v zmysle pracovných postupov a zabezpečenia pro-
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cesov spracovávania a následne ich sprístupňovania. V rámci uchovávania a ochrany 

knižničného fondu sa systematicky zabezpečovala celistvosť, ochrana pred fyzickou de-

gradáciou, ako aj hygienická nezávadnosť fondu ako celku aj vďaka realizácii prioritného 

projektu zabezpečujúceho mikrobiologickú ochranu a ošetrenie fondov. Strategickou ak-

tivitou bola najmä kompletizácia a väzba periodík, ochrana výrazne poškodených doku-

mentov, historicky cenných a jedinečných dokumentov a zbierok. 

Rok 2015 bol prvým rokom projektu Centrálny dátový archív v období udržateľnosti. Za-

čala sa nová etapa fungovania jedinečného dlhodobého dátového úložiska chrániaceho 

digitalizované kultúrne dedičstvo Slovenska. Zároveň bola UKB riešiteľom nového pro-

jektu v rámci prioritnej osi OPIS PO2, ktorým bol projekt Digitálne pramene –

Webharvesting a archivácia e-Born obsahu a ktorý si vyžadoval rovnako plné sústrede-

nie projektového tímu a bol náročnou úlohou aj pre ostatných členov vedenia inštitúcie. 
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4 ČINNOSTI/PRODUKTY ORGANIZÁCIE   

          A ICH  NÁKLADY 

 

4.1 Náklady a činnosti/produkty organizácie 

v roku 2015 

 

Univerzitná knižnica v Bratislave v roku 2015 vykonávala činnosti vyplývajúce zo Zria-

ďovacej listiny organizácie a Organizačného poriadku UKB.  

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

           v eurách 

Činnosti/produkty 

organizácie  

Náklady 

na 

činnosť/ 

produkty 

celkom 

Náklady  

kryté   

z prostr.  

štátneho  

rozpočtu 

Náklady  

kryté  

z iných 

zdrojov 

Mzdové  

náklady z 

celkových 

nákladov 

Počet  

zamest 

x/pozn. 

Počet  

odprac.  

hod./rok 

Výpožičné služby 266 337 266 337 0 87 236,28 11,87 19 787,74 

Študovne a kabinety 753 912 753 912 0 243 255,65 33,60 54 276,05 

Medzikn. výpož. služby 128 793 128 793 0 44 403,28 5,74 9 303,22 

Referent. a porad. služby 409 940 409 940 0 153 239,43 18,27 30 320,40 

Reprografické služby 44 876 44 876 0 10 599,11 2,00 2 650,85 

Dopl. fondov knihy 166 489 166 489 0 50 227,82 7,42 10 274,86 

Dopl. fondov  periodiká 179 503 179 503 0 64 520,85 8,00 12 402,51 

Katalogizácia 112 189 112 189 0 44 185,42 5,00 8 334,84 

Prev. knižn.  skladov 587 647 587 647 0 182 467,96 26,19 42 539,53 

Konz. a reštaur. dokum.  134 627 134 627 0 53 478,22 6,00 9 522,76 

Väzba a preväzba    97 156 97 156 0 23 874,64 4,33 5 869,72 

Digitalizácia 151 456 145 331 6 125 56 845,39 6,75 10 986,31 

Súborný katalóg 246 817 246 817 0 87 125,17 11,00 15 954,04 

Národ. agentúra ISSN 84 142 84 142 0 45 768,85 3,75 5 945,33 
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Inf. a dok. str. UNESCO 67 314 67 314 0 35 346,74 3,00 4 932,07 

Depozit. knižn. NATO 44 876 41 226 3 650 22 336,19 2,00 3 404,52 

Bibliogr. a výsk. činnosť 162 675 162 675 0 55 518,25 7,25 10 284,55 

Elekt. a autom. knižnice 273 069 273 069 0 131 496,33 12,17 20 771,55 

Riad., met., ekon. a prev. 749 200 749 200 0 437 578,80 33,39 53 931,37 

Multif. kult. centrum 134 627 134 627 0 57 059,70 6,00 9 886,01 

Register kultúry 28 047 28 047 0 16 275,00 1,25 2 017,50 

Centrálny dátový archív 489 024 0 489 024 177 321,00 11,59 19 865,06 

Depozit digitálnych pra-

meňov 

6 254 457 0 6 254 457 14 939,75 1,21 2 202,77 

Riadenie projektov  93 566 93 566 0 52 955,70 4,17 6 690,20 

Spolu 
11 660 739 4 907 483 6 753 256 2 148 055,53 231,95 372 153,76 

x/ pozn.: Počet zamestnancov znamená priemerný prepočítaný počet zamestnancov, zamestna-

ných v UKB, ktorým v priebehu roka 2015 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 rozpoč-

tovej klasifikácie na jednotlivých rozpočtových položkách a podpoložkách. Rozdelenie 

nákladov na jednotlivé činnosti v tejto tabuľke je vypočítané podielom pracovných kapa-

cít na jednotlivých činnostiach. 

 

4. 2 ZHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ/PRODUKTOV  

ORGANIZÁCIE V ROKU 2015  

 

Riadenie 

 

Proces riadenia sa uskutočňoval prostredníctvom pravidelných porád vedenia, porád 

riaditeľov jednotlivých úsekov knižnice, operatívnych porád a zasadnutí komisií. Čle-

novia vedenia sa zúčastnili aj zasadnutí pracovných skupín v rámci projektu CAIR 

koordinovaného Národným osvetovým centrom a spolupracovali na organizácii viace-

rých podujatí. Rovnako sa členovia vedenia podieľali na priebehu certifikačného pro-

cesu v rámci certifikácie systému manažérstva bezpečnosti informácií v oblasti správy 
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systému Centrálneho dátového archívu. Auditom v druhej polovici roku 2015 bolo 

opätovne preukázané splnenie požiadaviek normy ISO/IEC 27001: 2013. 

 

25. 5. 2015 sa uskutočnil v priestoroch UKB Verejný odpočet plnenia hlavných 

úloh Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2014 za prítomnosti zástupcov 

MK SR a NKÚ. 

V roku 2015 bolo prijatých niekoľko zásadných dokumentov, interných príkazov, 

smerníc, pokynov a iných materiálov dôležitých z hľadiska prevádzky a ďalšieho roz-

voja knižnice a rok 2015 bol najmä rokom, kedy bol schválený nový zákon 

o knižniciach (Zákon č. 126/2015 Z. z., o knižniciach a o zmene a doplnení zákona  

č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty  

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ne-

skorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.) a nový autorský zákon (Zákon  

č. 185/2015 Z. z., z 1. júla 2015). Tieto zásadné legislatívne dokumenty s vplyvom na 

rozvoj a smerovanie celého knižničného systému v SR následne priniesli so sebou ďal-

šie kroky, ktoré priamo určili smerovanie UKB v najbližších rokoch. Medzi ne patrili: 

Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene a doplnení zriaďova-

cej listiny Univerzitnej knižnice v Bratislave zo dňa 1. 10. 2015; 

Kontrakt č. MK-1895/2015-340/16835 na rok 2016 uzatvorený medzi Ministerstvom 

kultúry Slovenskej republiky a Univerzitnou knižnicou v Bratislave zo dňa 

9. 11. 2015.  

Medzi ďalšie dokumenty, ktoré boli v roku 2015 aktualizované patril Organizačný po-

riadok Univerzitnej knižnice v Bratislave a ďalšie interné dokumenty ako boli: 

Smernice 

 Smernica č. 1/2015 Finančná kontrola v Univerzitnej knižnici v Bratislave   

 

 Smernica č. 2/2015 o ochrane majetku štátu v správe Univerzitnej knižnice  

v Bratislave  

 

 Smernica č. 3/2015 Postup v prípade požiarneho poplachu a ohrozenia budov  

v UKB  

 

 Smernica č. 4/2015 Politika BOZP v Univerzitnej knižnici v Bratislave  

 

 Smernica č. 5/2015 Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

 

 Smernica č. 6/2015 Register právnych a iných požiadaviek BOZP  

 

 Smernica č. 7/2015 Postup zamestnancov pri vzniku pracovných úrazov, iných 

úrazov ako pracovných úrazov a vzniku nebezpečnej udalosti  

 

 Smernica č. 8/2015 Verejné obstarávanie v Univerzitnej knižnici v Bratislave  

 

 Smernica č. 9/2015 v 1.0 Pravidlá pre poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov  
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 Smernica č. 10/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov zamestnan-

cov Univerzitnej knižnice v Bratislave týkajúcich sa oznamovania kriminality 

alebo inej protispoločenskej činnosti  

 

Príkazy 

 Príkaz GR č. 1/2015 na usporiadanie inventarizačného rozdielu 

  

 Príkaz GR č. 2/2015 – na zriadenie protipožiarnych hliadok právnickej osoby 

pre jednotlivé objekty UKB  

 

 Príkaz GR č. 3/2015 – na vykonanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok 

právnickej osoby pre všetky objekty UKB   

 

 Príkaz GR č. 4/2015 – na vykonanie komplexnej inventarizácie majetku štátu  

v správe Univerzitnej knižnice v Bratislave  

 

 Príkaz GR č. 5/2015 – na vykonanie školenia/oboznamovania vedúcich  

a ostatných zamestnancov UKB s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci  

v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. 

Pokyny 

 Pokyn č. 1/2015 úprava pracovného času v letnom období v roku 2015  

v Univerzitnej knižnici v Bratislave 

 

Všetky dokumenty boli pripravené v súlade so smernicami pre vnútorné riadenie  

a obeh dokumentov v UKB prijatými v roku 2013.  

K 31. marcu 2015 bol dlhoročný generálny riaditeľ UKB PhDr. Tibor Trgiňa na vlast-

nú žiadosť uvoľnený z funkcie z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.  

Za generálneho riaditeľa UKB na obdobie do realizácie výberového konania a nástupu 

nového GR UKB bol vymenovaný Ing. Alojz Androvič, PhD., ktorý túto funkciu vyko-

nával od 1. apríla do 30. septembra 2015. 

Minister kultúry SR Marek Maďarič dňa 1. októbra 2015 za prítomnosti vedúcich pra-

covníkov UKB na základe výsledkov výberového konania slávnostne uviedol do funk-

cie novú generálnu riaditeľku Univerzitnej knižnice v Bratislave Ing. Silviu Stasselo-

vú. Fotogaléria z menovania do funkcie, pracovný životopis a  prehľad realizovaných 

aktivít GR UKB od nástupu do funkcie za rok 2015 sú dostupné na oficiálnej stránke 

generálnej riaditeľky UKB prístupnej na webovom sídle inštitúcie: 

http://www.ulib.sk/sk/o-kniznici/oficialna-stranka-generalnej-riaditelkyukb/.  

Reportáž z menovania do funkcie bola publikovaná v Bulletine UKB (č. 2/2015).  

Kancelária GR UKB v roku 2015 zabezpečovala prípravu, koordináciu, komplexné za-

bezpečenie aktivít verejného obstarávania, zabezpečenie aktivít podľa manuálu pre 

informovanie a publicitu OPIS PO2, administratívnu agendu a ďalšie podporné akti-

vity pre národný projekt č. 12 Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born 

obsahu v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 – 

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Pro-

jekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regio-
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nálneho rozvoja na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

v celkovej výške 6 800 000 €. 

V januári 2015 koordinovala Kancelária GR UKB prípravu a realizáciu slávnostného 

ukončenia projektu Centrálny dátový archív. 

V priebehu roka zabezpečovala najmä:  

• spoluprácu s médiami pri natáčaní rôznych dokumentov z fondov UKB alebo  

v priestoroch UKB, napr. dokumentárny film o Ľudovítovi Štúrovi, 

• spoluprácu s právnym zástupcom UKB pri posudzovaní návrhov zmlúv  

a dodatkov ku zmluvám, 

• spoluprácu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pri plá-

novanej návšteve manželky tureckého prezidenta a uskutočnenej návšteve gene-

rálneho tajomníka OSN, 

• súčinnosť pri predkladaní dokumentácie pri vykonávaní vládnych auditov  

a kontrol na mieste, 

• administratívnu agendu pre MK SR na základe ich žiadostí o poskytnutie údajov 

alebo podkladov na prípravu súťažných podkladov alebo iných materiálov, 

• vypracovanie a realizáciu Plánu konsolidácie dokumentov UKB, 

• koordináciu príprav súťažných podkladov na predmet zákazky: Pozáručný autori-

zovaný servis pre CDA, 

• realizáciu 14 podlimitných zákaziek na základe požiadaviek jednotlivých odborov 

UKB prostredníctvom elektronického kontraktačného systému,  

• vykonávanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, 

• proces verejného obstarávania prác, tovarov a služieb pre potreby UKB, 

• činnosť kancelárie GR UKB, 

• administratívnu agendu sekretariátu GR UKB. 

 

 

Služby knižnice 

 

Výpožičné služby  
 

V priebehu roka 2015 sa objednávky dokumentov z knižničných skladov vybavovali pra-

videlne a spravidla boli pripravené na výpožičku do troch hodín. Používatelia podali pro-

stredníctvom katalógov spolu 144 544 žiadaniek. Zadaných bolo 27 972 rezervácií. For-

mou rezervácie sa vybavovali aj žiadanky z generálneho menného katalógu a papierové 

žiadanky. Systém evidencie výpožičiek dokumentov, ktoré nie sú spracované elektronic-

ky (viazané periodiká) a evidencia neviazaných periodík vo voľnom výbere sa dostali  

do rutinnej prevádzky. Najnovšie prírastky fondu získané formou kúpy, výmeny a daru 

z rokov 2014 a 2015 si mohli používatelia  vyhľadať sami vo voľnom výbere na prízemí 

v budove na Ventúrskej ulici.  
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Absenčné výpožičné služby 

V priebehu roka 2015 sa rutinne skvalitňovali pracovné postupy v knižnično-informač-

nom systéme VIRTUA a v jeho softvérovej nadstavbe Ensemble. Priebežne sa registro-

vali organizácie – kolektívni používatelia služieb MVS a MMVS pre domáce a zahraničné 

knižnice. V roku 2015 sa zaregistrovalo ďalších 26 knižníc a inštitúcií, spolu je zaregis-

trovaných 672 domácich a zahraničných knižníc. 

Systém centrálnej pokladne pre používateľov funguje v rutinnej prevádzke, vrátane POS 

terminálu aj s možnosťou bezkontaktnej platby. 

V priebehu roka sa zaregistrovalo 5 932 nových používateľov a 11 658 používateľov si 

členstvo prolongovalo. K 31. 12. 2015 mala knižnica 20 917 aktívnych používateľov. 

Možnosť on-line predregistrácie využilo 1 145 používateľov, čo im umožnilo objednať si 

dokumenty ešte pred prvou návštevou knižnice. Pri registrácii používateľa na 7 dní bol 

proces registrácie zjednodušený a zjednotený s ostatnými typmi registrácie – zrušilo 

sa vyberanie zálohy za identifikačnú kartu používateľa, ktorá spôsobovala veľké admi-

nistratívne problémy najmä pri strate ID karty používateľom. Identifikačnú kartu pou-

žívateľa (knižničný pas) je možné vystaviť novú (ID karta UKB), alebo je možné používa-

teľa registrovať na už aktivovanú inú platnú čipovú kartu (akceptované sú najmä ID 

karty ISIC, ITIC, Bratislavská mestská karta, CVTI SR a UK SAV). Následne si  používateľ  zvolí 

na akú dobu (7 dní, mesiac, alebo 1 rok) si chce preukaz aktivovať a využívať služby 

UKB. 

V roku 2015 bolo použitých na úhradu registračného poplatku 55 kultúrnych poukazov. 

 

Prehľad  absenčných výpožičiek v roku 2015 porovnaní s rokmi 2014 a 2013 

 2015 2014 2013 

Absenčné  výpožičky spolu                              
146 417 145 200 158 544 

Absenčné výpožičky 
75 556 77 683 86 148 

Prolongované výpožičky 
68 164 64 942 69 688 

Absenčné výpožičky  7 – dňové

  
1 090    1 103 1 174 

Absenčné výpožičky 7 – dňové 

predĺž. 
1 607    1 472    1 534 

    
Rezervované dokumenty 

35 718               27 853 30 800 

Vrátené dokumenty 
139 360             169 193                 187 399 
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Pred uplynutím výpožičnej lehoty dokumentov dostávali používatelia e-mailovú informá-

ciu (bolo zaslaných spolu  34 934  e-mailových oznamov na 82 338 exemplárov), ktorá ich 

upozornila na blížiace sa ukončenie výpožičnej lehoty a zároveň možnosť predĺženia vý-

požičky (aj on-line). Posielanie týchto správ pred ukončením výpožičnej lehoty prispieva 

k používateľskému komfortu a k znižovaniu počtu upomienok. Výpožičky nevrátené 

v určenom termíne sa priebežne upomínali. Prvá a druhá upomienka sa používateľom 

posielala e-mailom. Používateľom, ktorí nemajú e-mail, resp. ho nechceli uviesť pri regis-

trácii sa upomienky posielali poštou. Spolu bolo zaslaných 15 522 upomienok, z toho 437 

riaditeľských upomienok na 856 titulov. Pokus o zmier bol zaslaný 144 používateľom  

na 252 titulov.  

Pred podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu je každý používateľ viacnásobne 

kontaktovaný telefonicky, alebo mailom. Prioritou je snaha vyhnúť sa zbytočnému kona-

niu pred súdom, keďže to pre používateľa nakoniec znamená ďalšie výdavky a pre pra-

covníkov knižnice administratívnu záťaž. V roku 2015 bolo podaných 32 návrhov na vy-

danie platobného rozkazu na 35 zväzkov v hodnote 3 325,90 €.  

Svoj záväzok vymáhaný UKB v celkovej výške 4 552,13 € uhradilo 50 používateľov. Ve-

dúci odboru knižničných služieb sa zúčastnil ako splnomocnený zástupca UKB troch 

súdnych pojednávaní. Náhrady za straty sa priebežne vybavujú formou finančnej náhra-

dy,  náhradou tým istým titulom, prípadne inými titulmi. V roku 2015 bolo takto vyba-

vených 98 knižničných jednotiek. 

Súčasťou webovej stránky UKB je aj prístup k finančnému kontu používateľa. Počas ro-

ka sa opakovane posielali e-maily, ktoré upozorňovali na dlh používateľa. 

V roku 2015 bola zrealizovaná zmluva o výpožičkách historických dokumentov z fondu 

Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí na výstavu Františkáni v Skalici, ktorú 

usporiadalo Záhorské múzeum v Skalici. 

 

Prezenčné výpožičné služby 

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

na prezenčné štúdium si môžu používatelia požičať na 1. poschodí pri pulte prezenčné 

výpožičky kníh, knihy od roku 1918 a dizertačné práce sa sprístupňujú vo všeobecnej 

študovni. Viazané periodiká si používatelia objednávajú a požičiavajú pri pulte viaza-

ných periodík na 2. poschodí.  

Všetky dokumenty, ktoré boli dodané zo skladov, boli do septembra 2015 triedené  

pri uvedenom pulte na absenčné a prezenčné výpožičky, výpožičky MVS a služobné vý-

požičky. Činnosť triedenia dokumentov následne prevzali sklady, ktoré prerozdeľujú prí-

slušné dokumenty na jednotlivé poschodia – oddelenia.  Zamestnanci ďalej kontrolovali 

stav spracovania, čiarový kód, holdingový záznam a označenie 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 retro-

spektívnej katalogizácie. Na pulte viazaných periodík sa overovali dokumenty – knihy 

a viazané periodika – a do takmer 3 tisíc z nich sa nalepil bezpečnostný kód. V druhej 

polovici roka sa na pulte viazaných periodík  overovali viazané periodika a ostatné do-

kumenty sa presunuli na poschodia im určené.  



 

 

23 

S
p

rá
v
a
 o

 č
in

n
o
s
ti

 a
 h

o
sp

o
d

á
re

n
í 

z
a
 r

o
k

 2
0
1
5

 |
  
U

K
B

 

Na pulte prezenčných výpožičiek zamestnanci overili knihy a do takmer 5 tisíc  z nich 

nalepili bezpečnostný kód.  

Viazané periodiká sa často nesprístupnili kvôli zlému fyzickému stavu dokumentov, ale-

bo kvôli neúplným alebo nesprávne vyplneným žiadankám. Staršie ročníky si používate-

lia 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. Táto 

evidencia je neodmysliteľnou súčasťou  práce s viazanými periodikami. Na pracovisku sa 

súčasne tlačili žiadanky na expresné skenovanie, zamestnanci pri pulte zabezpečovali 

komunikáciu medzi používateľom a oddelením digitalizácie. Funkčnosť nových systémov  

a pracovných  postupov sa postupne dolaďovala.  

V roku 2015 sa prezenčne vypožičalo zo skladov 224 207 kníh a viazaných periodík. Pou-

žívatelia podali 52 329 elektronických žiadaniek na prezenčné štúdium kníh a periodík, 

9 871 žiadaniek na štúdium periodík prostredníctvom naskenovaného katalógu periodík 

a  789 klasických papierových žiadaniek na štúdium periodík. Zvýšil sa počet nedoda-

ných  titulov a ročníkov viazaných periodík, najmä z medzivojnového obdobia, ktoré od-

bor knižničných fondov nesprístupňuje pre zlý fyzický stav periodík. Zoznam týchto pe-

riodík je používateľom k dispozícií.  

V roku 2015  sa prezenčne požičalo  26 048 viazaných periodík, ktoré ešte nie sú elektro-

nicky spracované. Používatelia si rezervovali 27 972 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 117 nových titulov 

a tlačili sa tu pre všetky študovne tzv. druhé signatúry. Do fondu Britského centra  

sa zaradilo 7 kníh.  

Poškodené dokumenty z fondov vo voľnom výbere sa  priebežne dávali opraviť do oddele-

nia knižnej väzby.  

Vo voľnom výbere periodík na 2. poschodí sa v roku 2015 vystavovalo viac ako 1 717 

titulov domácich i zahraničných bežných ročníkov periodík. Na oddelení sa  spracovalo 

115 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 pou-

žívateľ môže objednať prostredníctvom žiadanky. Pre používateľov bolo zrealizovaných 

211 žiadaniek, spolu s výpožičkami pre zamestnancov sa požičalo 1 161 čísel periodík.  

V súlade s Knižničným poriadkom UKB sa periodiká sprístupňujú len na prezenčné štú-

dium. V priemere využilo služby tohto pracoviska denne okolo 250 používateľov. Nevy-

stavené tituly a ročníky si mohli používatelia objednať z príručných skladov oddelenia 
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alebo oddelenia periodík.  

Na pracovisku sa priebežne evidovali jednotlivé čísla periodík, prideľovali sa lokačné 

značky, ukladali a kompletovali  sa jednotlivé tituly a vyraďovali zaniknuté tituly. Den-

níky a často používané periodiká sa mesačne kompletovali. Do väzby sa pripravilo 747 

titulov s vročením 2012. 

Služobné prezenčné výpožičky periodík zabezpečovalo oddelenie periodík najmä pre po-

treby agentúry ISSN a oddelenia vecnej katalogizácie, spolu sa na služobné účely požiča-

lo 2 961 čísel periodík. Formou služobnej výpožičky si oddelenie periodík požičalo na ďal-

šie spracovanie z oddelenia knižničných skladov 581 zväzkov elektronicky nespracova-

ných periodík.   

Študovne a kabinety 

 

Zahraničné zbierky 

Zahraničné zbierky sa nachádzajú na 1. poschodí budovy knižnice na Ventúrskej ulici. 

Patria medzi ne čiastkové knižnice Britského centra, InfoUSA, Rakúska knižnica 

a Mamateyova zbierka.  Prvé tri menované už niekoľko rokov zhromažďujú, odborne 

spracovávajú, uchovávajú a sprístupňujú knižničný fond zahraničného pôvodu a týmto 

spôsobom poskytujú informácie o kultúrnom, hospodárskom a spoločenskom živote kra-

jiny, na ktorú sa zameriavajú. 

Limity na vypožičiavanie kníh zo zahraničných zbierok boli  v priebehu roka 2015 nasle-

dovné: pre knižnicu Britského centra bola výpožičná lehota 30 dní a používateľ si mohol 

naraz absenčne vypožičať 6 exemplárov. Pre knižnicu InfoUSA, Mamateyovu zbierku 

a Rakúsku knižnicu bol limit spoločný. Používateľ si mohol absenčne vypožičať maxi-

málne 3 exempláre na 7 dní. 

 

Prehľad absenčných výpožičiek za roky 2013 –  2015 

v zahraničných zbierkach UKB 

 2015 2014 2013 

Britské centrum 4 697 4 921 5 926 

InfoUSA 1 754 1 648 1 795 

Mamateyova zbierka 310 356 315 

Rakúska knižnica 664 590 614 

Spolu 7 425 7 515 8 650 

 

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 2015 sa uvádza v samostatnej prílohe. 

Knižnica Britského centra má vo svojej zbierke knihy a zvukové  dokumenty. Jej fond 

sa zameriava na zhromažďovanie a sprístupňovanie učebníc,  ďalších pomôcok výučby 

anglického jazyka, slovníkov, literatúry a britských reálií. Fond sa v roku 2015 doplnil 
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z finančných prostriedkov UKB.  Spolu sa nakúpilo 112 knižných jednotiek a darom bolo 

získaných 24 knižných jednotiek.  

V roku 2015 bolo vypožičaných absenčne spolu 4 697 knižničných jednotiek. Okrem nich 

ponúka Britské centrum tiež referenčné, konzultačné a poradenské služby. Fond je prí-

stupný používateľom aj na prezenčné štúdium. Študovňa je vybavená zariadeniami  

na sprístupňovanie dokumentov na videokazetách, audiokazetách, na CD a DVD nosi-

čoch.  

Knižnica Britského centra sa snaží upútať aj nových používateľov. Využíva na to malé 

výstavky, ktorými boli používatelia upozornení na exempláre prinášajúce záber na brit-

skú hudobnú scénu, športovcov, návrhárov, spisovateľov alebo na osobnosť Winstona 

Churchilla, či na metropolu Londýn. 

InfoUSA sprístupňuje v súčasnosti odborné  knihy a  filmy na DVD. Sú to dokumenty 

zamerané na americké štúdie, výučbu anglického jazyka, kultúru, umenie, spoločnosť, 

literatúru, hospodárstvo, dejiny, právo a politiku. Nové knihy a filmy na DVD boli zakú-

pené z finančných prostriedkov amerického zastupiteľstva. V roku 2015 pribudlo do fon-

du InfoUSA 100 knižných publikácií a 51 filmov na DVD.  

V roku 2015 bolo z príručnej knižnice InfoUSA vybavených 1 754 absenčných výpožičiek. 

Okrem toho sa tu poskytujú aj odborné konzultácie a poradenské služby.  

Čiastková knižnica InfoUSA má dobré technické vybavenie. Je vybavená  moderne za-

riadenou študovňou, ktorá sa využíva na organizovanie výstav, predná-

šok, videokonferencií a premietanie filmov. 

Z fondu bolo uskutočnených niekoľko tematických výstav, ktoré sa venovali dvadsiatym 

rokom minulého storočia, vyučovaniu anglického jazyka, Dňu Zeme, americkému divad-

lu, druhej svetovej vojne v Tichomorí, tlači, médiám a žurnalistike. 

V spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku bola zorganizovaná prednáška  

na tému Ako napísať úspešnú prihlášku na americkú univerzitu, ďalej školenie 

o právnickej etike a diskusia Road to Warsaw. V spolupráci s Fulbrightovou komisiou  

na Slovensku boli zorganizované dva informačné semináre Športové štipendiá a Možnosti 

štúdia v USA. Výsledkom spolupráce Veľvyslanectva USA, Koordinačného a metodické-

ho centra a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bolo školenie Anti-Gender Vio-

lence workshop with Mr. Scott Jenkins. V spolupráci s Alianciou Fair-play sa uskutočnil 

5-dňový workshop investigatívnej žurnalistiky Aliancia Fair-play: training for Investiga-

tive Journalism project. Na uvedených podujatiach sa zúčastnilo približne 460 ľudí. 

V spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku boli organizované aj väčšie výstavy 

ako Takí ako my: Výstava fotografií mladých rómskych fotografov z Vtáčkoviec,  či Vojna 

v Tichomorí v rokoch 1942 – 1945 z pohľadu umelca. Na otvorení týchto výstav sa zú-

častnilo približne 160 ľudí. 

Pre stálych používateľov a návštevníkov InfoUSA sú premietané filmy v pôvodnom zne-

ní. V roku 2015 sa uskutočnilo 29 projekcií, na ktorých sa zúčastnilo 145 záujemcov.  

Mamateyova zbierka má 1 439 dokumentov. Fond tejto knižnice sa už nedopĺňa. 

V priebehu roka 2015 sa z tejto čiastkovej knižnice požičalo 310 kníh. Fond z tejto zbier-

ky bol využívaný používateľmi, ktorí sa zaujímajú o dejiny 20. storočia, medzinárodné 

vzťahy, ekonómiu a politológiu, so zreteľom na strednú Európu. 
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Rakúska knižnica má vo svojej čiastkovej zbierke knihy zamerané na rakúsku litera-

túru, kultúru, umenie, jazykovedu, dejiny a filozofiu. V priebehu roka 2015 pribudlo  

do fondu 121 knižných titulov. Nákup kníh je financovaný Rakúskym spolkovým minis-

terstvom pre vzdelanie, umenie a kultúru. Absenčných výpožičiek z čiastkovej knižnice 

bolo spolu 664. Okrem týchto služieb, podobne ako aj v ostatných čiastkových knižni-

ciach, poskytujú tiež referenčné a poradenské služby. Konzultant Rakúskej knižnice 

uskutočnil tri exkurzie pre študentov Katedry germanistiky Pedagogickej fakulty UK,  

na ktorých sa s knižnicou oboznámilo 45 záujemcov. Priestory centra Rakúskej knižnice 

sú vybavené osobným počítačom, každý používateľ má prístup na rakúske stránky a na 

stránku Rakúskej knižnice v zahraničí. Výstavy upozorňovali nielen na nové prírastky 

vo fonde, ale priblížili aj osobnosti Egona Friedella, Thomasa Bernharda, Petra Alten-

berga, Ernsta Jandla či priniesli pohľad na slávny bulvár Ringstrasse. 

V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom a Českým kultúrnym centrom bolo v rámci  

literárneho festivalu Noc literatúry 2015 zorganizované v Lisztovej záhrade literárne 

čítanie. V podaní herca Roba Rotha bola prezentovaná ukážka z diela Roberta Menasse-

ho Blažené časy, krehký svet. Počas tohto literárneho večera sa v Lisztovej záhrade zú-

častnilo približne 1 000 poslucháčov. Vďaka vzájomnej spolupráci Rakúskeho kultúrneho 

fóra a Rakúskej knižnice v UKB vystupuje Univerzitná knižnica v Bratislave ako me-

diálny partner propagujúci aktivity, ktoré na svojej pôde usporadúva Rakúske kultúrne 

fórum. Tento rok sa uskutočnili  prezentáciu kníh Roberta Hofrichtera a Petra Janoviče-

ka Von Pressburg nach Salzburg a Ariho Ratha Ari znamená lev: Spomienky, prednáška 

Rilke – básnik nášho srdca a autorské čítanie Eva Rossmann – Fadenkreuz. Tieto podu-

jatia navštívilo spolu asi 180 záujemcov. 

  

Všeobecná študovňa  

Vo všeobecnej študovni sa v roku 2015 naďalej vyhotovovali rešerše z bibliografických 

a plnotextových databáz, poskytovali sa referenčné a poradenské služby. Rezonovali rôz-

ne témy: sociálna práca, sociálna starostlivosť, pedagogika, andragogika, špeciálna peda-

gogika, metódy vyučovania, alternatívne školy, výživa, obezita, rodina a rodinné právo, 

starostlivosť, zdravie a výchova dieťaťa, radiológia, onkológia, bezdomovectvo, neza-

mestnanosť, drogy a drogová závislosť, recyklovanie, manažment, marketing, Európska 

únia, právo, mediácia, migrácia, historické osobnosti, rôzne krajiny či mestá, literárne 

osobnosti, diela a termíny, slovenské tradície a folklór, ekonómia, daňovníctvo, médiá 

a ich vplyv, kariérne poradenstvo, kriminológia, neverbálna komunikácia, film. Počet 

rešerší zo slovenskej národnej bibliografie bolo 1 578, z Českej národnej bibliografie 189 

a z licencovaných databáz 326. 

Všeobecná študovňa vo svojom príručnom fonde sprístupňuje encyklopédie, jazykové 

a vedecké slovníky, bibliografie, biografie a citačné indexy. Je určená aj na prezenčné 

štúdium dokumentov na krehkom papieri, dokumentov vydaných pred rokom 1918 

a dizertačných prác objednaných zo skladov a tiež na štúdium výpožičiek získaných pro-

stredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpo-

žičnej služby. 

V letných mesiacoch prebiehala v priestoroch všeobecnej študovne revízia fondu už 

s využitím techniky načítania RFID – kódov, opravovali sa chybné lokácie a statusy. 
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Oddelenie multimediálnych dokumentov zabezpečuje činnosť 3 študovní:  

- študovne mikrografických dokumentov,  

- študovne elektronických dokumentov,  

- študovne zvukovoobrazových dokumentov.  

Vo všetkých študovniach pracovníci oddelenia poskytovali konzultačné služby a  pomá-

hali používateľom zorientovať sa pri vyhľadávaní špeciálnych dokumentov   

a informácií. Pracovníci oddelenia  zabezpečovali  spracovanie a sprístupňovanie fondu 

elektronických a zvukovoobrazových dokumentov. Súčasťou práce boli reklamácie poško-

dených CD a DVD diskov a vymáhanie povinného výtlačku dokumentov od vydavateľov. 

Prehľad odborných činností oddelenia multimediálnych dokumentov 

za rok 2015 

Študovne Počet použí-

vateľov 

Počet výpoži-

čiek 

Doplňovanie 

do fondu 

Katalogizácia 

v systéme 

Virtua 

Študovňa 

elektronických 

dokumentov 

     16 158        1 068      1 488      1 488 

Študovňa zvukovo-

obrazových doku-

mentov 
          154           251          106            82 

Študovňa mikro-

dokumentov 

 

      1 393        2 304              0             0 

 

Študovňa mikrografických dokumentov sa nachádza na 2. poschodí. V tejto študov-

ni sa sprístupňovali mikrografické dokumenty – mikrofilmy a mikrofiše. Mikrografické 

dokumenty bolo možné študovať prezenčne – prostredníctvom 4 čítacích zariadení na 

mikrofilmy a 1 čítacieho zariadenia na mikrofiše.  

V roku 2015 využilo služby študovne 1 393 používateľov, ktorí si požičali spolu prezenčne 

2 304 mikrofilmov. Používatelia knižnice využívali v tejto študovni službu ESO – Ex-

presné skenovanie dokumentov – na digitalizáciu mikrofilmov. Pracovníci oddelenia vy-

bavili 363  elektronických žiadaniek na kópie z mikrofilmov (spolu 6 781 skenov).  

V rámci skvalitnenia služieb bude potrebné vybaviť študovňu novou výkonnejšou čítacou 

technikou.  

V mesiacoch júl – august 2015 bola realizovaná revízia fondu študovne, ktorá pozostáva-

la z 2 častí: fyzická revízia fondu a následná kontrola chýbajúcich mikrofilmov 

v katalógu UKB.  

V študovni elektronických dokumentov je používateľom k dispozícii 36 počítačov 

s prístupom na internet. Ku každému počítaču je nainštalované čítacie zariadenie  čipo-

vých kariet. V študovni je využívaný autentifikačný systém. Pri práci na PC v študovni 

elektronických dokumentov je možné na vytlačenie vyhľadaných alebo požadovaných 

dokumentov využiť aj samoobslužné tlačenie na sieťových zariadeniach. Pre používateľov 

knižnice sú k dispozícii licencované bibliografické a plnotextové elektronické zdroje, voľ-
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né dostupné databázy, skúšobné prístupy do rôznych databáz  ako aj elektronické doku-

menty – CD-ROMy a DVD, ktoré knižnica získava formou povinného výtlačku ale-

bo daru. 

Do fondu študovne pribudlo v roku 2015 spolu 1 488 elektronických dokumentov. Štu-

dovňu navštívilo 16 158 používateľov, ktorí si požičali z príručného fondu 1 068 doku-

mentov. 

V letných mesiacoch boli realizované aj revízie fondu študovne elektronických dokumen-

tov a študovne zvukovoobrazových dokumentov.  

Študovňu zvukovoobrazových dokumentov  v roku 2015 navštívilo 154 používate-

ľov, ktorí si požičali 251 dokumentov. V priebehu roka pribudlo do fondu 68 audiovizuál-

nych dokumentov. Darom boli získané 2 audiovizuálne dokumenty. V študovni je sprí-

stupnených 4 519 elektronických dokumentov. Na študijné využitie týchto dokumentov 

slúžilo 10 pracovných miest. V druhom polroku 2015 vyplynula pre pracovníkov  oddele-

nia multimediálnych dokumentov úloha  vybrať filmy na CD/DVD diskoch, ktoré sa na-

chádzali na oddelení periodík. Študovňa sa obohatila o 2 160 filmových dokumentov, kto-

ré sa v nej budú sprístupňovať. 

Pracovníci oddelenia multimediálnych dokumentov poskytli 810 bibliografických 

a faktografických informácií pre používateľov knižnice. Tieto poskytli písomne, elektro-

nicky/e-mailom, ale aj telefonicky. Okrem toho poskytli 690 odpovedí na otázky týkajúce 

sa služieb knižnice, vyhľadávania v zahraničných databázach, e-prameňoch  a iných od-

borných knihovníckych činností. 

V roku 2015 sa pracovníci oddelenia zúčastnili na viacerých odborných a vzdelávacích 

podujatiach a odborných školeniach, zameraných na prácu s databázami a licencovanými 

prameňmi Univerzitnej knižnice v Bratislave, ako i na prácu s používateľmi knižnice. 

 

Referenčné a poradenské služby 

Prvý kontakt s používateľom zabezpečuje poradenská služba – konzultanti pri centrál-

nom informačnom pulte. Konzultanti poskytujú všeobecné informácie o knižnici, o jej 

službách, otváracích hodinách, katalógoch a  o literatúre vo fondoch knižnice. Konzultan-

ti radia ďalej pri vyhľadávaní a objednávaní dokumentov z elektronických 

i naskenovaných lístkových katalógov,  tvorbe a používaní rešerší z bibliografických 

a plnotextových databáz (EBSCO, Springer) a pri využívaní vyhľadávača Metalib. Sú-

časne usmerňujú používateľov aj na využívanie e-prameňov, na ktoré ma UKB zakúpenú 

licenciu, ďalej  zdrojov,  ktoré ponúka Slovenská knižnica, projekt NIZPEZ, portál 

PRIMO, česká Jednotná informačná brána a slovenské i zahraničné súborné katalógy. 

V priebehu roka sa v spolupráci s oddelením periodík stanovil spôsob objednávania pe-

riodík, ktoré sa nachádzajú len pod signatúrou SK a nachádzajú sa v priestoroch oddele-

nia periodík. 

Referenčné služby zabezpečujú popri konzultantoch v čitateľských katalógoch aj konzul-

tanti vo všeobecnej študovni. V študovni si používatelia za asistencie zamestnancov štu-

dovne mohli urobiť rešerš z fondov UKB a iných knižníc, národných bibliografií,  plnotex-

tových a bibliografických databáz, do ktorých má knižnica prístup. V roku 2015 sa spra-

vidla v spolupráci s používateľom vypracovalo 2 093 tematických rešerší.  
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Konzultanti z centrálneho informačného pultu poskytujú záujemcom exkurzie po knižni-

ci. Účastníkmi sú hlavne študenti slovenských stredných a vysokých škôl, ale aj rôzni 

zahraniční záujemcovia, prevažne knihovníci. Za rok 2015 uskutočnili 70 exkurzií, na 

ktorých zúčastnilo 1 324 záujemcov. Exkurzie po knižnici pre verejnosť organizuje 

v spolupráci s konzultantmi aj Spoločnosť priateľov UKB a iné oddelenia UKB. V roku 

2015 pripravila knižnica spolu 77 exkurzií pre 1 455 záujemcov. Referenčné a odborné 

konzultácie poskytovali aj pracovníci zahraničných knižníc. Konzultanti spolu podali 

6 110 informácií týkajúcich sa prevádzky knižnice a 11 580 bibliografických 

a faktografických informácií.  

 

Ostatné podujatia organizované oddelením konzultačných služieb 

Okrem vyššie spomínaných výstav inštalovaných v priestoroch zahraničných zbierok 

pripravovali konzultanti samostatne alebo za odbornej pomoci riaditeľa Úseku knižnič-

ných služieb PhDr. Dušana Lechnera ďalšie výstavy. Konzultanti pomáhali pri inštalo-

vaní týchto výstav, organizovaní ich slávnostných otvorení spojených často so zahranič-

nými návštevami a pri zabezpečení priestorov pre recepciu a občerstvenie. V spolupráci 

s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike, Štátnou agentúrou Ruska 

Rossotrudničestvo a Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave bola usporiadaná vý-

stava s názvom Rok 1945 – oslobodenie hlavných miest Európy sovietskou armádou. Čes-

ké kultúrne centrum prinieslo výstavu Jan Hus – Roku 1415 a 600 let poté, ktorú UKB 

obohatila o  vzácne materiály zo svojich fondov. Počas týždňa slovenských knižníc sa za-

čal cyklus prednášok Keď Tália plakala spojených s výstavou Frontové divadlo, pri orga-

nizovaní ktorých spolupracovalo aj oddelenie konzultačných služieb. Pri príležitosti ko-

nania Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+ sa v Univerzitnej knižnici 

v Bratislave konala slávnostná recepcia spojená s krátkou exkurziou, ktorá bola perso-

nálne zabezpečená pracovníkmi oddelenia. Konzultanti sa podieľali aj na inštalovaní 

výstav Mária Kišoňová–Hubová, Otakar Březina, Ignazio Silone a asistovali pri poduja-

tiach Kalendárium života a diela Ľ. Štúra, Historia magistra 12, Kvalita života v deji-

nách našich miest, Informačné interakcie, Slovenské bezpečnostné fórum, 2. Knihovnícky 

barcamp, Ľudovít Štúr s knihami a v knihách. 

Konzultanti sa venovali aj organizácii a inštalácii menších výstav z knižného fondu 

UKB. Využívali na ne priestory barokového nádvoria, vitríny pri požičovni na prízemí 

a chodbu pred všeobecnou študovňou. Okrem priebežnej celoročnej výstavy nových kníh 

si konzultanti vybrali témy ako Deň planetárií, Traja májoví filozofi, Federico Fellini, 

Atlasy, Dunaj, Kroje, Kardinál Korec, Albín Brunovský. 

Na Infopulte sa okrem referenčných služieb poskytovala pomoc používateľom aj pri vy-

hľadávaní vo voľnom výbere na prízemí, ktorý obsahuje najnovšie knižné prírastky ra-

dené podľa signatúry. Konzultanti dopĺňali nové exempláre, prezentovali ich formou vý-

stav, zabezpečovali  poriadkovú kontrolu a spolupracovali s oddelením knižničných skla-

dov. Pracovníci oddelenia konzultačných služieb sa pravidelne zúčastňovali rôznych ško-

lení, exkurzií, seminárov  zameraných na prácu s novými alebo aktualizovanými infor-

mačnými zdrojmi a systémami, ktoré organizovala UKB ako aj iné knižnice a inštitúcie.  
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Hudobný kabinet 

Hudobný kabinet je špecializovaným pracoviskom UKB zameraným na získavanie, spra-

covávanie, archivovanie a sprístupňovanie hudobných dokumentov formou prezenčných 

výpožičiek. Kabinet poskytuje bibliograficko-informačné a referenčné služby z oblasti 

hudobnej vedy.  

K dispozícii priamo v kabinete je vyše 1 300 knižných publikácií  vo voľnom výbere štu-

dovne, výberovo 300 študijných partitúr hudobných diel a hudobné periodiká, nahrávky 

na viac ako 25 000 zvukových a zvukovoobrazových dokumentoch (CD, DVD, gramoplat-

ne, MG pásky) v priľahlých skladoch. Na študijné využitie týchto dokumentov slúži 20 

študijných miest, z toho 10 posluchových boxov. Technické vybavenie umožňuje súbežné 

vysielanie do 10 posluchových miest z centrálnej réžie. 

Knihy, periodiká a niektoré študijné partitúry  sú používateľom voľne prístupné priamo 

v študovni  na prezenčné štúdium, zvukové a zvukovoobrazové dokumenty pracovníčky 

sprístupňujú zo skladu na základe žiadaniek na počkanie. Absenčné výpožičky hudobnín 

a kníh sa realizujú štandardným výpožičným spôsobom cez centrálnu požičovňu.  

Hudobný kabinet v roku 2015 navštívilo 775 návštevníkov, ktorí si prezenčne vypožičali  

1 800 knižných publikácií, hudobnín  a periodík, 769 zvukových a zvukovoobrazových 

dokumentov. Poskytovali sa konzultačné  a bibliograficko-informačné služby  pri osobnej 

návšteve kabinetu, elektronicky (e-mailom),  telefonicky a klasickým písomným stykom 

(153 registrovaných bibliograficko-faktografických informácií). 

Akvizícia a spracovanie fondov kabinetu sa pripravuje a realizuje priamo na pracovisku. 

V roku 2015 bolo do fondu získaných spolu  319 knižničných jednotiek (z toho povinným 

výtlačkom 132,  kúpou  149 a  darom 38  knižničných jednotiek).  Všetky dokumenty boli 

po adjustácii opatrené ochrannými elektronickými etiketami. Nové tituly sú priebežne 

propagované na interných výstavkách a zároveň ponúkané formou odporúčacích zozna-

mov  v tvare skladačiek. 

Pracovníčky kabinetu vykonávali  ďalšie činnosti zamerané na ochranu fondov kabinetu: 

realizovali sa pravidelné kontroly a údržba fondu kníh, zvukových dokumentov 

a hudobnín, kompletizácia hudobných periodík a odsun ročníkov do väzby, opravy obalov 

gramoplatní a ich adjustácia  pred elektronickým spracovaním.   

V rámci edičnej a prednáškovej činnosti  spracovali Kalendár výročí 2016. Hudba, Nové 

tituly v hudobnom kabinete a Odporúčajúce bibliografie k workshopom: Cimbal, Kontra-

bas.  V roku 2015 organizačne, dramaturgicky a realizačne pripravili  viaceré podujatia: 

koncerty, program ktorých bol koncipovaný najmä s akcentom na výročia osobností sve-

tovej a slovenskej hudobnej kultúry; workshopy v spolupráci  s Občianskym združením 

Hurhaj s cieľom prostredníctvom prednášok a diskurzom vo vzťahu medzi skladateľom – 

interpretom – teoretikom umenia – publikom posilniť a zlepšiť väzby v hudobnej komu-

nite; konferenciu Pramene hudobnej minulosti  v spolupráci s Ústavom hudobnej vedy SAV 

(podrobnejšie informácie  sú v prílohe Podujatia UKB v roku 2015).  

Pracovníčky hudobného kabinetu pravidelne propagujú jeho fond výstavami  

a prezentáciami noviniek a zabezpečujú aktualizáciu zverejnených informácií o jeho čin-

nosti na webe UKB. 
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V Hudobnom kabinete UKB sídli sekretariát  komisie pre hudobné knižnice pri Spolku 

slovenských knihovníkov a knižníc. Hudobný kabinet poskytuje metodickú pomoc hu-

dobným oddeleniam verejných knižníc SR, školských knižníc hudobných škôl, hudobným 

archívom, hudobným agentúram a iným subjektom. Informačnú podporu priebežne po-

skytuje ďalším inštitúciám pri príprave podujatí alebo v oblasti ich edičnej činnosti: Viva 

Musica agency, Hudobný fond, Hudobné centrum, SNM – Hudobné múzeum, Katedra 

hudobnej vedy FFUK a ďalšie. 

 

Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí (KRSVT) 

Hlavnou úlohou pracoviska Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí UKB so sídlom 

na Klariskej ulici je uchovávanie, spracovanie a sprístupňovanie európskych 

a orientálnych rukopisov a starých tlačí, nových bibliofílií a príručnej knižnice pracovi-

ska, ktorá v roku 2015 predstavovala 8 898 knižničných jednotiek.  

Pracovisko je zároveň riešiteľom vedeckovýskumnej úlohy Odborné bibliografické 

spracovanie tlačí 16. storočia vo fondoch UKB. Táto úloha obsahuje heuristickú, 

analytickú a evidenčnú činnosť, verifikáciu bibliografických údajov, rozbor rukopisných 

záznamov, biografických dát o autoroch a pôvodných vlastníkoch. Za rok 2015 sa zapísa-

lo 296 kompletizovaných záznamov.  

 

Stav spracovania v rámci výskumnej úlohy:           

Rok:     2013         2014                     2015  

Počet spracovaných titulov:    283           269                       296 

Spracované tituly spolu:  1 954         2 223             2 519 

Okrem zapísaných záznamov, ktoré uvádzame vyššie, sa prekontrolovalo ďalších 299 

záznamov, ktoré sa zapíšu po skompletizovaní údajov. Súbežne s bibliografickým spraco-

vaním sa budujú jedinečné registre spracovaných autorít: autorov, dedikátorov, adresá-

tov dedikácií, autorov príležitostných veršov, autorov úvodu, ilustrátorov, zostavovate-

ľov, autorov komentárov, prekladateľov, tlačiarov, nakladateľov, knihárov a pôvodných 

vlastníkov.  

Súčasťou výskumu je sledovanie aktuálnej odbornej literatúry, pravidelné doplňovanie 

príručnej knižnice kabinetu. V roku 2015 sa pracovalo na metodických problémoch kon-

verzie záznamov tlačí 16. storočia do on-line katalógu UKB. 

 

 Odborná starostlivosť o fondy KRSVT 

Pracovníci oddelenia okrem spracovania bibliografie tlačí 16. storočia spracovali aj iné 

odborné témy z oblasti knižnej kultúry, parciálne problémy tlačí 16. storočia, témy 

k dejinám fondov UKB, osobitne z fondov Kabinetu RSVT,  tematické dokumenty pre 

výstavky – hlavne z oblasti orientálnych rukopisov a tlačí a pre prednášky pri príležitos-

ti významných návštev. Výsledky čiastkových výskumov sa prezentovali v rámci predná-

šok na konferenciách, publikačnej, prednáškovej a výstavnej činnosti, pri poskytovaní 

odborných informácií, pri osobných konzultáciách a písomných informáciách. Súhrn pre-
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zentácií pracovníkov kabinetu sa nachádza v kapitole o publikačnej, prednáškovej 

a výstavnej činnosti knižnice. 

V študovni kabinetu je stála služba, ktorá preberá žiadanky, vyhľadáva a pripravuje 

dokumenty (kontrola s protokolom pred požičaním  a po vrátení dokumentu), zabezpeču-

je dozor v študovni. Časť skenovacích služieb pre používateľov vykonávame priamo 

v kabinete. Okrem technického pracovníka je v študovni zabezpečená stála konzultačná 

služba odbornými pracovníkmi oddelenia. 

 

Počet návštevníkov v roku 2015:               633                

           - z toho  domácich:        335 

                                                 zahraničných:        101 

 

Počet špeciálnych exkurzií v kabinete   

spojených s odborným výkladom  11, zúčastnilo sa ich  197 návštevníkov. 

 

Počet poskytnutých dokumentov:    574 

                             

- z toho rukopisy:       221 

                                               staré tlače:       256 

                                     z príručnej knižnice:            97 

 

Počet konzultácií, písomných a ústnych bibliografických a faktografických informácií 

poskytnutých osobne, písomne alebo telefonicky spolu 564. 

V rámci služieb používateľom sa vyhotovujú xeroxy a skeny, dokumenty z fondov kabine-

tu určené na digitalizáciu sa presúvajú priamo prostredníctvom pracovníka kabinetu. 

V sklade kabinetu denne prebieha kontrola a v prípade potreby regulácia klimatizácie. 

Priebežne sa vykonáva hygienická údržba kníh a zariadení, údržba čističky vzduchu, 

prístrojov na odsávanie vlhkosti a chladenia.  

V sklade kabinetu bolo v roku 2015 zrealizovaných 1 346 nevyhnutných manipulácií 

s dokumentmi (čistenie aj obsluha používateľov: vyhľadávanie a zakladanie). Priebežne 

sa vedú miestne zoznamy a príručná kartotéka fondov kabinetu. V miestnom zozname 

tlačí 16. storočia sa doplnili prírastkové čísla. Vyhotovil sa miestny zoznam inkunábul 

v UKB. 

Na reštaurovanie bolo v roku 2015 pripravených 21 kníh, zreštaurovaných bolo 14 kníh. 

Kabinet v spolupráci s oddelením skladov a revízie realizoval fyzické overovanie knižnič-

ných dokumentov skladových skupín č. 19, 24 a skupiny E. Významnou časťou činnosti 

kabinetu okrem poskytovania služieb a riešenia vedeckovýskumnej úlohy je príprava 

výstav. Pozostáva z činností: tvorba koncepcie pre aktuálnu príležitosť, výber dokumen-

tov, príprava etikiet a adjustačných  materiálov, balenie kníh a aranžérskych pomôcok, 

presťahovanie vecí do druhej budovy, inštalovanie výstavy, poskytnutie informácií náv-

števám, zrušenie výstavky, balenie vecí, ich prenesenie do druhej budovy a založenie  

na miesto. V roku 2015 bolo takto realizovaných 6 výstav a tiež bola realizovaná prípra-

va materiálov na externú výstavu v Záhorskom múzeu v Skalici. 
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Súčasťou práce zamestnancov kabinetu je realizovanie fotodokumentácie významných 

návštev v kabinete a akcií pracovníkov oddelenia, aktualizácia informácií o kabinete  

na webstránke, pranie bavlnených rukavíc, používaných pri práci s rukopismi a starými 

tlačami. 

Medzi významné návštevy v kabinete v roku 2015 patrila návšteva p. George Papagian-

nisa, pracovníka Odboru vonkajších vzťahov a informácií  UNESCO, riaditeľa úradu 

UNESCO v Bagdade. 

Pracovníci Kabinetu sa aktívne zapájajú do činnosti UKB ako členovia redakčnej rady 

Studia bibliographica Posoniensia a časopisu Bulletin UKB, zároveň sú členmi viacerých 

komisií. 

 

Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná  

výpožičná služba 

Oddelenie medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby ako národné koordinačné 

centrum medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby SR pokračovalo i v roku 2015 

v plnení všetkých úloh, ktoré vyplývajú z tohto poverenia. 

V roku 2015 oddelenie medziknižničnej výpožičnej služby navštívilo 2 313  registrova-

ných používateľov UKB, bolo poskytnutých  približne 1 800 písomných informácií. 

Celkovo bolo spracovaných 6 955 požiadaviek (3 515 kníh a 3 440 článkov) na MVS 

a MMVS. Iným knižniciam sa z fondov UKB prostredníctvom MVS vybavilo 3 981 výpo-

žičiek. Pre používateľov UKB bolo objednaných zo slovenských knižníc 812 výpožičiek. 

Prostredníctvom MMVS  vybavila UKB pre zahraničných partnerov 94 výpožičiek a pre 

používateľov knižnice 2 068 zahraničných výpožičiek kníh a časopiseckých článkov. Za 

nedodržanie stanoveného termínu pri výpožičnej dobe bolo zaslaných 205 prvých a 21 

druhých upomienok. 

Zároveň pokračovala registrácia knižníc a inštitúcií. V roku 2015 sa zaregistrovalo 26  

ďalších knižníc a inštitúcií. V súčasnosti je zaregistrovaných celkom 672 knižníc 

a inštitúcií, z fondov ktorých možno vyžiadať dokumenty pre individuálnych 

a kolektívnych používateľov UKB.  Zároveň sú z  fondu UKB  poskytované dokumenty 

pre používateľov registrovaných knižníc a inštitúcií. 

V prvom polroku 2015 pokračovala rekonštrukcia skladových priestorov v Slovenskej 

národnej knižnici v Martine, bolo preto aj naďalej potrebné v rámci MVS poskytnúť 

knižniciam možnosť, aby vo zvýšenej miere mohli využívať fond Univerzitnej knižnice 

v Bratislave, čo sa odzrkadlilo na zvýšenom počte žiadostí  používateľov o knihy a články 

z fondu UKB. 

V rámci pravidelných stretnutí pracovníkov knižničných služieb v rámci Národnej komi-

sie pre služby, ktorej zasadnutie sa v roku 2015 uskutočnilo v Slovenskej pedagogickej 

knižnici v Bratislave, pracovníci oddelenia s kolegami zúčastnených knižníc diskutovali 

o aktuálnych problémoch, s ktorými sa stretávajú  pri objednávaní dokumentov pro-

stredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby. 

Významným prínosom na vzájomnú výmenu skúseností pre oddelenie MVS bola tiež 

návšteva kolegov z Národní knihovny Českej republiky. 
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Reprografické služby 

Pracovníčky oddelenia reprografických služieb  poskytovali kopírovacie služby každý 

pracovný deň v dvoch zmenách nielen používateľom knižnice, ale aj jej zamestnancom. 

Pravidelnou údržbou a čistením strojov zabezpečovali ich bezproblémový chod. Po uve-

dení nových kopírovacích strojov do prevádzky zabezpečili školenie ostatných pracovní-

kov knižnice i používateľov na ich obsluhu. 

 V uplynulom roku bolo na všetkých kopírovacích strojoch vyhotovených 132 299 kópií. 

Mierny nárast bol zaznamenaný vyšším počtom služobných kópií. Používatelia knižnice 

si na svoje karty v uplynulom roku vyhotovili 85 134 kópií, z toho  6 765 kópií zhotovili 

pre používateľov pracovníčky oddelenia. Zrejme vďaka zníženiu ceny reprografických 

služieb od polovice roka 2015 sa spomalil klesajúci trend počtu vyhotovených kópií. Pre 

potreby UKB bolo vyhotovených 61 550 kópií, z toho pracovníčkami oddelenia 14 385  

a samoobslužne na služobné karty odborov, resp. oddelení 47 165 kópií.   

Na tlačiarenskom stroji bolo  vytlačených 27 320 listov. Boli to rôzne tlačivá, interné ma-

teriály, výročná  správa a drobné tlače edičného plánu. 

 

Knižničné fondy a ich doplňovanie 

 

Oddelenie doplňovania kníh zabezpečovalo v roku 2015 aktívnu akvizičnú činnosť 

v súlade s dodržiavaním zásad doplňovania knižničných fondov UKB, zohľadňujúc zá-

kladnú profiláciu knižnice a finančný rozpočet. V kalendárnom roku 2015 bolo 

z celkového rozpočtu UKB pridelených 212 000,00 €, ktoré boli rozdelené na: 

 nákup kníh, periodík, audiovizuálnych a iných typov dokumentov a databáz 

         200 000 €, 

 bilaterálny projekt „Česká knižnica v Univerzitnej knižnici v Bratislave  

a slovenská knižnica v Národní knihovně České republiky“    12 000 €. 

Doplňovanie kníh a dokumentov sa vďaka prioritnému projektu „Nové informačné zdroje 

v UKB 2015“ navýšilo o 40 000 €, čím tvorila celková čiastka vyčlenená na nákup kníh 

v roku 2015 spolu 252 000 €  

Doplňovanie fondov je tradične zabezpečované viacerými spôsobmi. Významnou časťou je 

nadobúdanie dokumentov na základe zákona č. 523/2003 Z. z. o povinnom výtlačku. 

Druhým najvýznamnejším spôsobom rozširovania ponuky titulov našim používateľom 

bol nákup knižných titulov na základe rozhodnutia akvizičnej komisie. Niekoľko desia-

tok titulov nadobudla Univerzitná knižnica v Bratislave prostredníctvom  medzinárodnej 

výmeny, ako aj vďaka projektu „Česká knižnica v UKB a slovenská knižnica v NK ČR“. 
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Špecifikácia jednotlivých spôsobov nadobudnutia knižničných jednotiek (kníh)  

v roku 2015 

Spôsob nadobud-

nutia kn. j. 
2015 2014 2013 2012 

Povinný výtlačok 14 388 12 900 14 500 14 200 

Kúpa 2 993 2 397 2 798 2 722 

Dar 2 444 1 995 2 300 2 833 

Výmena 179 142 242 266 

Náhrada 92 80 92 120 

Knihy spolu 20 096 17 514 19 932 20 141 

 

Oddelenie doplňovania kníh rieši obchádzanie zákonnej povinnosti zo strany vydavateľ-

stiev a súkromných subjektov na podanie povinného výtlačku zasielaním urgencií. 

V roku 2015 bolo 140 subjektom zaslaných 142 urgencií. Pozitívne reagovalo 76 subjek-

tov a knižnica získala 252 urgovaných titulov. Dlhodobo sa však nedarí dosiahnuť vyššiu 

úspešnosť pri získavaní nedodaných povinných výtlačkov. 

Nákup zahraničnej literatúry sa realizoval predovšetkým vďaka prioritnému projektu 

„Nové informačné zdroje v UKB“, na ktorý MK SR pridelilo knižnici prostriedky vo výške 

40 000 €. 

Tieto prostriedky sa UKB, resp. jej akvizičná komisia, snažila zodpovedne použiť na ná-

kup zahraničných titulov, ktoré svojím obsahom napĺňajú profil tejto vedeckej knižnice 

a prispievajú k uspokojovaniu potrieb a požiadaviek používateľov. Vďaka uvedenému 

prioritnému projektu sa fond UKB obohatil o 515 knižných titulov a knižnica tak môže 

svojim používateľom ponúknuť tituly zo svetovej odbornej knižnej produkcie.  

Oddelenie doplňovania kníh sa okrem nákupu zahraničnej literatúry vo svetových jazy-

koch zameriava aj na nákup literatúry v českom jazyku. Dopĺňanie českých dokumentov 

sa realizuje aj v rámci projektu medzivládnej reciprocity budovania Českej 

knižnice v UKB a Slovenskej knižnice v NK ČR, na základe dohody medzi MK SR 

a MK ČR, ktorá bola podpísaná v roku 2005 a v roku 2015 bolo zavŕšené desaťročie 

realizácie projektu. 

V kalendárnom roku 2015 bolo na základe napĺňania bilaterálneho dohovoru minister-

stiev kultúry ČR a SR v rozpočte UKB vyčlenených 12 000 € na nákup slovenských kníh 

pre NK ČR. Recipročne v rozpočte NK ČR bolo vyčlenených 300 000 CZK na nákup čes-

kých kníh pre UKB. V decembri 2015 bola čiastka 300 000 CZK zo strany českých part-

nerov dodatočne navýšená o 2 000 CZK. Českí partneri k nákupu knižných publikácií 

určených do fondov UKB napokon disponovali čiastkou vo výške 302 000 CZK. 

V konečnom zúčtovaní bola táto suma prekročená o 8,80 CZK.  

Nákupy slovenských kníh sa uskutočňovali podľa cielených objednávok – zoznamov vy-

braných kníh z ponuky slovenských vydavateľstiev, najmä odbornej literatúry z oblasti 

spoločenských vied. České kolegyne z Národní knihovny ČR realizovali výber sloven-

ských kníh aj priamo na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave. Celkovo bolo zabezpe-

čených z pridelenej čiastky 959 publikácií v slovenskom jazyku v čiastke 12 085,81 € 
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pre NK ČR. Do fondu UKB naopak pribudlo v rámci projektu 945 kníh v českom 

jazyku v hodnote 302 008,80 CZK. 

Je možné s určitosťou povedať, že projekt „Česká knižnica v UKB a Slovenská knižnica 

v NK ČR“ je dlhoročne úspešný a prínosný pre obe zúčastnené strany. Univerzitná kniž-

nica v Bratislave vďaka recipročnej dohode dopĺňa svoje fondy o kvalitné informačné 

zdroje, ktoré sú používateľmi žiadané a využívané. 

Doplňovanie fondov je realizované aj vďaka darom od rozličných zahraničných 

i domácich inštitúcií, nadácií a taktiež od súkromných subjektov. Ďalším spôsobom na-

dobúdania dokumentov je medzinárodná výmena publikácií a periodík, ktorá prechádza 

nepretržite prehodnocovaním reciprocity u výmenných partnerov. V roku 2015 bol týmto 

spôsobom doplnený fond UKB o 204 exemplárov kníh a 417 exemplárov periodík zo 65 

inštitúcií  18 krajín.  

Pri budovaní fondu elektronických informačných prameňov pokračovala UKB v stratégii 

nákupu databáz na princípe jedinečnosti. V rámci národného projektu NISPEZ – Národ-

ný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronic-

kým informačným zdrojom (riešiteľom je CVTI SR) bol pre UKB zabezpečený prístup 

k databáze Springer. Podobne v rámci národnej licencie bola sprístupnená databáza 

EBSCO. 

Pre rok 2015 sa obnovili licencie na databázy Library Press Display, C.E.E.O.L., Ulrich-

web.com, Portal ISSN, EZB. Uhradené boli aj servisné poplatky na prístup k titulom 

z kolekcie vydavateľstva de Gruyter DeutscheGeschichte im 20. Jahrhundert Online 

(Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933–1945 a Tagesrapporte der 

Gestapoleitstelle Wien 1938 – 1945) a Český biografický archiv a Slovenský biografický 

archív online. Od 1. 1. 2015 získala UKB formou trvalého nákupu prístup do databázy 

Archives Unbound: Post War Europe: Refugees, Exile and Resettlement, 1945 –1950 od 

spoločnosti GALE Cengage Learning. K rovnakému dátumu získala UKB od spoločnosti 

Gale licenciu na ročný prístup do rozsiahlej literárnej kolekcie Gale Artemis Literary 

Sources. 

UKB naďalej poskytovala používateľom prístup k predplatenej službe Piano v študovni 

elektronických dokumentov. Po dohode s poskytovateľom sa pokračovalo aj v sprístup-

není najväčšej svetovej databázy elektronických kníh World eBook Library, ktorá obsa-

huje viac ako 2 mil. elektronických kníh vo viac než 230 svetových jazykoch. Na všetky 

licencované databázy (okrem služby Piano) sa poskytoval vzdialený prístup. 

 

Oddelenie periodík 

Oddelenie periodík organizačne zabezpečuje odbornú evidenciu dochádzajúcich titulov 

a jednotlivých čísiel periodických publikácií. V roku 2015 sa získalo 2 884 slovenských 

titulov a 547 zahraničných titulov periodík. V priebehu roka pripísali pracovníci oddele-

nia do knižnično-informačného systému celkovo 56 515 čísiel periodík. V aktuálnom roku 

oddelenie prijalo 227 nových slovenských a 30 zahraničných titulov a zachytilo 291 titu-

lov, ktorých vydávanie bolo ukončené. Pri získavaní informácií o nových tituloch perio-

dických publikácií oddelenie aktívne spolupracovalo s Národnou agentúrou ISSN a ko-

munikovalo s oddelením súborného katalógu periodík SR. Pre agentúru ISSN bolo vy-
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hľadaných a overených 43 titulov periodík. Pre služobné účely bolo zo skladu bežného 

ročníka vypožičaných 2 961 čísiel periodík. 

V priebehu roka oddelenie signovalo 312 titulov a pridelilo 464 nových signatúr. Podľa 

spôsobu nadobudnutia tvoril v roku 2015 povinný výtlačok 4 004 aktívnych exemplárov, 

kúpa 392, výmena 96 a dar 131 exemplárov. Pracovníci vykonali pri evidencii periodík 

nevyhnutné úpravy v 1 940 bibliografických záznamoch a vytvorili 907 nových holdingo-

vých záznamov. Pri redakciách pracovníci upravili 9 085 holdingových záznamov. 

V roku 2015 sa skompletizovalo 5 585 kn. j. a sprírastkovalo 6 580 knižničných jednotiek 

periodík. Na oddelení sa uskutočnila interná kontrola skladu bežného ročníka (viac ako 

2 200 titulov). V spolupráci s oddelením prezenčných výpožičiek, študovňou NATO a hu-

dobným kabinetom sa uskutočnil odsun starších ročníkov vybraných titulov periodík. 

Presunuté tituly  boli skompletizované, sprírastkované a pripravené do väzby. V roku 

2015 bolo vystavených 6 objednávok na väzbu periodík. V máji 2015 sa na základe kona-

nia prostredníctvom systému elektronického trhoviska pristúpilo k výberu externého 

dodávateľa knihárskych prác. V roku 2015 do externej väzby odišlo celkovo  

2 352 kn. j. a do knihárskej dielne UKB 2 331 kn. j. Celkovo bolo do väzby v roku 2015 

presunutých 4 684 kn. jednotiek, čo predstavovalo 25 súborov. Z externej väzby sa vrátilo 

2 562 kn. j. a z knihárskej dielne Univerzitnej knižnice 2 379 kn. j. Celkovo prišlo z väzby 

4 941 kn. j., t. j. 26 súborov. V roku 2015 odišlo z oddelenia periodík z väzby do knižnič-

ných skladov 5 896 kn. j. (z toho 1098 ročeniek).  

V roku 2015 sa overilo na oddelení 91 faktúr – z toho 85 za nákup periodík a 6 za väzbu. 

Všetky knižničné jednotky, ktoré prišli z väzby, alebo boli spracované do knižnično-

informačného systému retrospektívne, boli opatrené čiarovými kódmi v počte 7 602 ks. 

Z dôvodu ochrany knižničných jednotiek bolo vlepených do exemplárov 5 651 ochranných 

prúžkov. 

V súlade s ustanoveniami Zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických 

publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel oddelenie pe-

riodík komunikovalo s vydavateľmi periodických publikácií a urgovalo (telefonicky,   

e-mailom, poštou) zasielanie nedodaných povinných výtlačkov. V tejto súvislosti sa reali-

zovalo celkovo 948 reklamácií a reklamovaných bolo 5 795 čísiel. Úspešnosť reklamova-

nia bola 58 %. Je potrebné zdôrazniť, že oddelenie nedokáže zachytiť všetky tituly, ktoré 

sa v priebehu roka na knižnom trhu objavia. V súčasnosti neexistuje jednotný zdroj in-

formácií na celoštátnej úrovni, ktorý by na jednom mieste kumuloval informácie o všet-

kých nových vychádzajúcich periodických publikáciách v SR. Jedným z primárnych vý-

chodísk pre kontrolu a následnú realizáciu urgencií je predovšetkým evidenčný systém 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (Zoznam periodickej tlače ), ktorý oddelenie 

priebežne sleduje. Oddelenie v oblasti kontroly zasielania povinného výtlačku spolupra-

covalo so sekciou médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky. Preverilo 19 žiadostí o informáciu v prípade zasielania povinných výtlačkov 

periodík do fondov inštitúcie. Nedodané tituly oddelenie reklamovalo priamo u vydavate-

ľov.  

Elektronický katalóg UKB obsahuje 271 bibliografických záznamov – titulov periodík, 

ktoré okrem fyzického majú aj elektronický formát. V súvislosti s potrebou spracovania  

a sprístupňovania periodík na CD a DVD nosičoch, ako aj príloh na CD nosičoch, ktoré 



 38 

S
p

rá
v
a
 o

 č
in

n
o
s
ti

 a
 h

o
sp

o
d

á
re

n
í 

z
a
 r

o
k

 2
0
1
5

 |
  
U

K
B

 

do knižnice prichádzajú spolu s printovými exemplármi, sa v roku 2015 uskutočnili  

3 pracovné stretnutia zodpovedných vedúcich pracovníkov. Výsledkom je pracovný pos-

tup, podľa ktorého sa v roku 2016 pristúpi k spracovaniu a sprístupneniu vyššie uvede-

ných dokumentov. Súčasná evidencia CD a DVD nosičov obsahuje 5 215 položiek a ročný 

prírastok do tohto zoznamu predstavoval 311 položiek (z toho periodík na CD a DVD no-

sičoch predstavuje cca 200 exemplárov).  

Oddelenie periodík zabezpečilo v spolupráci so spoločnosťou SUWECO CZ školenie pre 

zamestnancov k systému NAVIGA (19. 5. 2015) pre vybrané online verzie periodík. Od-

delenie pripomienkovalo zásady doplňovania fondov UKB, ako aj funkcionalitu online 

katalógu inštitúcie (CHAMO). Po sprístupnení nového webového katalógu CHAMO odde-

lenie spoluorganizovalo školenie pre konzultantov (časť periodiká, 9. 11. 2015). Na konci 

roku 2015 pracovníci oddelenia zaevidovali nespracované knižničné jednotky zo zrušenej 

bibliografickej študovne v rozsahu 46 krabíc, 135 titulov.  

Retrospektívne spracovávanie titulov periodík, ktoré nie sú zaevidované v knižničnom 

systéme VIRTUA, ale iba v lístkových katalógoch inštitúcie, sa realizuje metódou de visu 

v komparácii s dostupnými evidenciami.  Týmto prístupom k spracovaniu je možné revi-

dovať nedostatky predchádzajúcich evidencií a vložiť do knižnično-informačného systému 

reálny počet zväzkov jednotlivých titulov spolu s ich aktuálnym signovaním. V aktuál-

nom roku bolo týmto spôsobom spracovaných 52 titulov periodík. Oddelenie konzultovalo 

nezrovnalosti v starších evidenciách inštitúcie s oddelením revízie fondov a oddelením 

knižničných skladov a úzko s nimi spolupracovalo. Spätne bolo spracovaných 2 159 prí-

rastkov.  

Oddelenie periodík organizačne zabezpečuje aj proces retrospektívneho doplňovania chý-

bajúcich čísiel periodík. Ťažiskovo sa zameriava na zachytenie chýbajúcich exemplárov 

povinných výtlačkov územne slovenských a českých titulov do roku 1992, výberovo aj 

iných periodík vychádzajúcich v neskoršom období. Na oddelení periodík sa v roku 2015 

preverilo 23 ponukových zoznamov periodík od jednotlivcov a inštitúcií (knižnice, archí-

vy, iné). Na základe komparácie s evidenciami UKB sa pristúpilo k objednaniu 80 titulov 

(999 čísiel). V roku 2015 boli zostavené 3 zoznamy tzv. dokládok, ktoré obsahovali 204 

čísiel periodík určených na spätné doloženie. Vzhľadom na retrospektívne doplňovanie 

periodík a spracovanie titulov do knižnično-informačného systému, pracovníci oddelenia 

vykonali opravy v 64 tituloch (1 920 zásahov a redakcií). Do miestneho katalógu bolo 

založených 435 lístkov. Vybrané staršie duplicitné ročníky 6 titulov periodík boli poskyt-

nuté odboru digitalizácie. 
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Spracovanie knižničných fondov 

 

Oddelenie mennej katalogizácie 

Úlohou mennej katalogizácie je priebežné menné spracovanie monografickej literatúry 

nadobúdanej do fondov UKB do elektronického katalógu. V roku 2015 spracovalo 

a upravilo spolu 18 647 záznamov. V rámci redakcie údajov  v elektronickom katalógu sa 

opravovali a zjednocovali do štandardnej formy bibliografické záznamy najmä z konverzií 

databázy v predchádzajúcich rokoch. Oddelenie naďalej  poskytovalo metodickú pomoc 

pracovníkom z iných oddelení, ktorí  sa zúčastňujú na retrospektívnej konverzii zázna-

mov generálneho menného katalógu do elektronického katalógu v systéme Virtua  

a doplnili zverejnený základný manuál k retrospektívnemu popisu o ďalšie metodické 

materiály. 

Na mennom spracovaní sa podieľali aj iné pracoviská knižnice – hudobný kabinet, odde-

lenie multimediálnych dokumentov, IDS UNESCO, DK NATO a oddelenie súborných 

katalógov. Spolu bolo menne spracovaných 21 033 záznamov, z toho 16 623 záznamov 

kníh, 1 707 elektronických dokumentov a 2 703 záznamov periodík.   

 

Oddelenie vecnej katalogizácie 

V roku 2015 bolo v oddelení vecnej katalogizácie spracovaných 10 189 knižných titulov 

vrátane audiokníh. Formálna a obsahová kontrola záznamov vecného spracovania pre-

bieha formou sledovania záhlavia polí 6XX, systematická a cielená redakcia však absen-

tuje (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 pochopi-

teľne prebieha sústavne, vždy tam, kde to pracovný postup vyžaduje. Priebežne sa vyko-

nával výber a návrh českých a zahraničných kníh štandardným spôsobom z vydavateľ-

ských ponukových zoznamov, kníhkupeckých katalógov (v tlačenej alebo elektronickej 

podobe) a ponukových zoznamov na výmenu. Priamy výber bol realizovaný aj z každo-

ročných predajných výstav – Slovart G.T.G – Academia, jar  2015 (24. – 27. 3. 2015),  

jeseň 2015 (4. – 6. 11. 2015) a z Malého centra (v súčasnosti Bookworms nest). Operatív-

ne sa vykonáva výber aj priamo u dodávateľov. Pracovníci OVK sa pravidelne zúčastňujú 

práce akvizičnej komisie UKB. 

Na vecnom spracovaní ako aj na adjustácii dokumentov  sa podieľali ďalšie pracoviská 

knižnice – hudobný kabinet, oddelenie multimediálnych dokumentov, IDS UNESCO, DK 

NATO a oddelenie súborných katalógov. Spolu bolo vecne spracovaných 14 837 doku-

mentov, z toho 10 433 záznamov kníh, 1 701 záznamov elektronických dokumentov 

a 2 703 záznamov periodík. 

 

 Retrospektívna katalogizácia dokumentov – RetroKat  

V roku 2015 sa naďalej venovala pozornosť retrospektívnej katalogizácii dokumentov. 
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Podieľali sa na nej  odbor knižnično-informačných systémov, oddelenie mennej katalogi-

zácie a odbor knižničných služieb. Cieľom systematickej rekatalogizácie generálneho 

menného lístkového katalógu a fondu drobných tlačí a máp je spracovať záznamy do 

elektronického knižnično-informačného systému. Na retrospektívnej katalogizácii sa 

podieľajú vybraní pracovníci prezenčných služieb, ktorí túto činnosť vykonávajú ako 

hlavnú pracovnú náplň, ako aj pracovníci oddelenia konzultačných služieb, ktorí ju vy-

konávajú popri svojej hlavnej pracovnej náplni. 

V roku 2015 bolo v rámci retrospektívnej katalogizácie spracovaných 15 631 bibliografic-

kých záznamov. Súčasne bol prekontrolovaný tiež takmer celý fond Britského centra. 

Všetky chybné záznamy boli opravené,  prípadne doplnené.    

 

Uchovávanie a ochrana fondov 

 

Uchovávanie a ochranu fondov spravuje odbor knižničných fondov. 

Presunom častí fondu so signatúrou 22 do prenajatého skladu firmy PLUSIM na Kop-

čianskej ul. v Petržalke sa na niekoľko mesiacov získalo miesto na ukladanie nových prí-

rastkov fondov so signatúrami SK, 26, 33 v skladoch v hlavných budovách UKB. Tým, že 

sa odsunula iba časť fondu 22, sa sťažila orientácia aj v tomto fonde (okrem iných fondov, 

ktoré sú už takto rozbité: SK, B, BO, AK, 19, 21, 25,…); avšak ani fondy, ktorých nové 

prírastky sa začali ukladať na uvoľnené regály sem nie je možné umiestniť celé.  

V druhom polroku bolo nevyhnutné riešiť ukladanie prírastkov fondu SK.A, keďže prie-

stor, rezervovaný preň v sklade na 3. poschodí budovy Ventúrska 11, sa už taktiež zapl-

nil. V sklade na Kopčianskej ul. je uložených približne 3 500 bm fondu. Znova je nevy-

hnutné pripomenúť, že prenajatý sklad firmy PLUSIM nie je vhodný na dlhodobé ulože-

nie fondov UKB. 

 

Oddelenie  knižničných  skladov 

Priebežne sa vybavovali žiadanky a zakladali vrátené dokumenty. Do fondu bolo založe-

ných 26 559 kn. j. nových prírastkov z toho 290 kn. j. drobných tlačí, rekatalogizovaných 

v odbore knižničných služieb. Popri výpožičkách, vykazovaných OKS, bolo vybavených 

581 služobných žiadaniek, z toho 519  kladne.  

Popri tom sa vykonávala priebežná poriadková kontrola knižničných fondov (24 452 bm), 

pri ktorej bolo posunutých 745 bm fondu. V skladoch na Ventúrskej ul. robili pracovníci 

skladov priebežnú hygienickú očistu, očistených bolo 5 679 bm fondov a regálov. V skla-

doch na Kopčianskej a Továrenskej ul. a v nových skladoch bolo potrebné posunúť 

163 bm fondu, aby sa  dali založiť nové prírastky.  

Pred odsunutím do oddelenia revízie bolo preverených 1 446 výpožičných lístkov založe-

ných v zrušenej kartotéke služobných výpožičiek v knižničných skladoch.  
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V elektronickom katalógu sa priebežne zaznamenávala zmena statusov nových prírast-

kov prijatých do skladov zo spracovateľskej linky (26 559 kn. j.) a zrekatalogizovaných 

periodík (2 641 zv.). 

Na opravu a preväzbu bolo odovzdaných  2 471  poškodených kn. j.,  na odborné ošetrenie 

do odboru ochrany dokumentov bolo odovzdaných  317 zväzkov.  

V máji a júni sa pracovníci oddelenia podieľali na prácach pri sťahovaní fondov z nových 

skladov na Kopčiansku ulicu, pravidelne sa vykonával dozor pri upratovaní knižničných 

skladov. 

 

Oddelenie revízie fondov  

Pri priebežnej revízii knižničných fondov podľa miestneho zoznamu a vygenerovaných 

zostáv príslušných signatúr z elektronického katalógu, bolo vo fondoch 21.C., 20.D. a E. 

24.M., SL.D., 20.C., 21.D., 20.B. zrevidovaných celkom 58 761 kn. j., z toho pri revízii na 

mieste chýbalo 1 183 kn. j. Pri 1., 2. a 3. superrevízii chýbajúcich kn. j. vo fondoch  32.B., 

D., G., 27.D., 23.A.,B., D. a G. bolo z 5 959 preverovaných kn. j. nájdených 1 629  kn. j., 

nezvestných z toho naďalej ostáva  4 330 kn. j. 

Okrem priebežných revízií bola vykonaná mimoriadna revízia 522 nezvestných kn. j. zo 

zrušenej kartotéky služobných výpožičiek v knižničných skladoch a kníh chýbajúcich vo 

VV1. Na mieste sa našlo 297 kn. j., nezvestných ostáva naďalej 225 kn. j. 

V lístkovom miestnom zozname sa podľa potreby preverovali a opravovali chybné evi-

denčné údaje (signatúry, prírastkové čísla) opravovali a dopĺňali sa údaje o exemplároch 

v báze UKB, preverovali sa chýbajúce kn. j. 

Začalo sa s preverovaním  zvyškov duplicitného fondu AK a MK a iných nevysporiada-

ných kníh a periodík v knižničnom sklade na 1. poschodí Klarisea; zatiaľ bolo v kataló-

goch a evidenciách overených  1 267 kn. j. V 65 kn. j. bolo doplnených 98 chýbajúcich čí-

siel  periodík, dodaných z oddelenia periodík; 27 doplnených úplných exemplárov bolo 

odovzdaných do väzby. Vo vydaniach na voľných listoch bolo v 42 zakladačoch vymene-

ných a doložených 4 576 listov aktualizácií. V sklade bolo overených a z miestneho zo-

znamu odpísaných 96 kn. j. používateľských  strát, nahlásených z požičovne.  

Na nové spracovanie v útvare rýchlej katalogizácie bolo ako revízne náhrady odovzda-

ných 349 kn. j. (odpísaných v minulosti ako používateľské  a revízne straty), nájdených 

pri terajších revíziách. 

 

Oddelenie preventívnej ochrany fondov 

Do regálov, postavených koncom predchádzajúceho roka v prenajatom sklade na 

Kopčianskej ul. v Bratislave, bolo presťahovaných 941 bm fondu 22 z hlavnej budovy 

UKB, čím sa získalo miesto na ukladanie nových prírastkov fondov 26 a 33. Podobným 

spôsobom bolo na zvyšnom priestore skladu na Kopčianskej postavených niekoľko 

novinových regálov (cca 150 bm) zo zvyškov použiteľného materiálu.  

Z knižničného skladu v podkroví budovy Ventúrska 11 boli do oddelenia periodík 

odsunuté nevysporiadané zvyšky bibliografií zo zrušenej bibliografickej študovne a do 
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Klarisea časť nespracovaných drobných tlačí. V uvoľnenom priestore boli postavené 

regály na ukladanie prírastkov fondu SK.A (48 bm).  

Pokračovalo balenie dokumentov a knižného fondu  do ochranných obalov. Spolu bolo 

zabalených 1 813 kn j. Povysávaných a poutieraných bolo 761 bm fondu v Klariseu, spolu 

s fondom očisteným pracovníkmi skladov na Ventúrskej ulici to bolo 6 440 bm.  

Pri presunoch fondov, stavbe regálov a očiste fondov bolo umytých v oddelení 

preventívnej ochrany 1 721 bm políc; v oddelení knižničných skladov 5 679 bm, spolu 

7 400 bm políc.  

Naďalej sa vykonávali pravidelné kontroly funkčnosti pohyblivých regálov a operatívne 

odstraňovanie 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.  

Pravidelne sa sledovali, v spolupráci s príslušnými útvarmi vyhodnocovali a v rámci 

možností regulovali vnútorné klimatické podmienky v knižničných skladoch. 

 

Odbor ochrany dokumentov 

Oddelenie knižnej väzby zabezpečuje opravy všetkých poškodených novších dokumen-

tov, väzbu periodických tlačí do knižnej podoby a vyhotovenie kartonážnych výrobkov 

podľa požiadaviek ďalších oddelení knižnice. Pracovníčky úzko spolupracujú s oddelením 

knižničných skladov, konzultujú s nimi spôsob opravy, druh väzby a výber materiálov. 

Poskytujú nadštandardné služby najmä pri oprave poškodených publikácií, ktoré sú po-

žadované na výpožičku,  ale pre poškodenie ich nie je možné poskytnúť. Sú to najčastej-

šie chýbajúce listy, nefunkčné šitie, poškodená väzba a pod. Tieto exempláre urýchlene 

opravia a v čo najkratšom čase poskytnú používateľovi. 

V roku 2015 bolo vyhotovených spolu 5 272 väzieb, z toho: 

    252  brožovaných väzieb, 

 5 020  pevných väzieb, 

    136  doskovaných väzieb, 

    103  ks kartonážnych výrobkov. 

 

Oddelenie reštaurovania dokumentov zabezpečuje  reštaurovanie a konzervovanie 

vzácnych  tlačí z fondov UKB. Spracúva  a reštauruje  často aj knihy napadnuté plesňa-

mi alebo poškodené vodou a tiež odborne ošetruje tlače mladšieho vydania, ktoré sú 

vzácne z hľadiska  obsahu, alebo prevedenia. 

Na základe výborných výsledkov testovania nového dezinfekčného prostriedku Sanosil, 

ho začali pracovníci oddelenia v roku 2015 používať na čistenie povrchov kníh od prachu, 

spór plesní a tiež na dezinfekciu rúk a pracovných plôch. Studenou hmlovinou tohto pro-

striedku dezinfikovali tiež priestory laboratória a skladu reštaurátorského materiálu.  
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Oddelenie reštaurovania úzko spolupracuje s oddelením digitalizácie. Pripravuje  mate-

riály na skenovanie, ošetruje ich a čistí, vyrovnáva a vylepuje listy a po digitalizácii reš-

tauruje knižný blok a väzbu. 

V roku 2015 bolo zreštaurovaných a zakonzervovaných 493 historických doku-

mentov,  z toho 25 vzácnych tlačí. V tomto počte nie je zahrnutých 12 zväzkov 

tlačí Tomáša Akvinského, ktoré pracovníci oddelenia reštaurujú v rámci in-

terného projektu. Prebiehajú záverečné práce na tomto komplexnom diele:  výroba 

posledných kovových prvkov, tukovanie pôvodných kožených fragmentov 

a vyhotovovanie záverečnej fotografickej dokumentácie. 

 
 

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 a zabezpečuje riešenie úloh v súvislosti so sprí-

stupnením a archiváciou digitalizovaného kultúrneho dedičstva. Poskytuje poradenské, 

konzultačné a informačné služby v danej oblasti. Odbor je členom medzinárodného kon-

zorcia poskytovateľov služby EOD (Elektronická kniha na objednávku). 

Odbor sa skladá z oddelenia digitalizačných služieb, ktoré zabezpečuje operatívne 

knižnično-informačné digitalizačné služby pre odborné útvary a používateľov knižnice 

a verejnosť v celoštátnom a medzinárodnom rozsahu a laboratória digitalizácie, ktoré  

je vývojovým a experimentálnym pracoviskom na digitalizáciu, ochranné kopírovanie, 

indexáciu, konverziu, archiváciu a sprístupňovanie digitalizovaných dokumentov.  

V roku 2015 sa pokračovalo v lokálnych projektoch a v ochrannej digitalizácii dokumen-

tov z fondov UKB, v skenovaní pre používateľov, v sprístupňovaní, archivácií, editácií  

a tvorbe metadát k digitalizovaným dokumentov. 

Pracovníci odboru digitalizácie celkovo zhotovili 149 395 skenov. V rámci vyhotovovania 

zákaziek pre službu MVS 8 613 strán, pre službu ESO (Expresné skenovanie na objed-

návku) 11 935  strán, pre službu EoD (Elektronická kniha na objednávku) 2 698 strán. 

V rámci služieb bolo vyhotovených 114 dokumentov. Postprocessing (rozrezanie, oreza-

nie, vyrovnanie, separácia a ocr) bol realizovaný na 49 130 stranách, ktoré boli plnotex-

tovo sprístupnené prostredníctvom digitálnej knižnice MediaINFO.  

Celkovo odbor digitalizácie postprocessingom a skenovaním spracoval 128 847 strán.  

Odbor digitalizácie je prevádzkovaný v dvojzmennej prevádzke, digitalizačné projekty 

boli zabezpečované aj externými zamestnancami formou dohôd o vykonaní práce, finan-

covanie ktorých bolo zabezpečené z refundácií ukončeného projektu Projekt eCulture 

(Elektronická kniha na objednávku EOD). Vzhľadom na existujúce kapacity je 

v súčasnosti problematické vyhovieť všetkým študijným, vzdelávacím a kultúrnym po-
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trebám používateľov a interným potrebám ochrannej digitalizácie, ktorá by zamedzila 

degradácii dokumentov. Odbor digitalizácie so svojim súčasným technickým vybavením 

má potenciál na zvýšenie počtu pracovníkov a sprístupnenie oveľa väčšieho množstva 

knižných dokumentov.  

V kooperácií s odborom ochrany dokumentov  zabezpečili pracovníci odboru digitalizáciu 

a kompletný postprocessing „Nyugatmagyarországi hiradó“ s následným reštaurátor-

ským zásahom na iniciačných 70 000 stranách periodika, ktoré bude sprístupnené  

v rámci digitálnej knižnice. Realizácia projektových prác bola z prevažnej časti zabezpe-

čená dohodami o vykonaní práce.  

V roku 2015 UKB pokračovala v prevádzkovaní systému digitálnej knižnice MediaINFO, 

ktorá je dostupná na URL http://free.kniznica.info. V súčasnosti sprístupňuje 

z priestorov knižnice viac než 47 336 položiek, čo predstavuje viac ako pol milióna zdigi-

talizovaných strán periodík a starých a vzácnych tlačí. Databáza plnotextového vyhľadá-

vania obsahuje v súčasnosti index 1 119 174 828 slov. Digitálna knižnica je prístupná aj 

prostredníctvom aplikácie pre Ipad, aplikácia je zdarma dostupná prostredníctvom Apple 

store.  V druhom  polroku 2015 sa realizovali práce  na prechode na novú verziu digitál-

nej knižnice MediaINFO, ktorá funguje na novej platforme kódu HTML5 a predstavuje 

kompletný redizajn produktu s možnosťami širokej škálovateľnosti v oblasti sprístupne-

nia digitalizovaného obsahu pre konkrétnych používateľov. V testovacej verzií je nová 

verzia digitálnej knižnice prístupná na http://digitalna.kniznica.info/. 

Odbor digitalizácie autonómne manažuje inštalácie ďalších digitálnych knižníc: digitál-

nej zbierky Pramene k dejinám vedy na Slovensku, Digitálnej zbierky Monitoring tlače 

1994 – 2014 a Digitálnej knižnice Kramerius. Ďalej  odbor autonómne prevádzkuje Digi-

talizačný workflow (v priebehu roka 2015 bola úspešne spustená a zavedená do ostrej 

prevádzky nová autonómna časť systému na vylepšený postprocessing periodík s názvom 

UKB_5), administráciu interného cloudového systému na archiváciu, zdieľanie a kolabo-

ratívnu prácu s administratívnymi dokumentmi (http://cloud.ulib.sk), administráciu 

Blu-ray archivačného úložiska a administráciu OCR servera ABBYY.  

 

Súborné katalógy  

 

Odbor súborných katalógov (OSK) priebežne plnil svoju primárnu úlohu: tvorbu 

celoštátneho online  súborného katalógu periodík. Súčasne spravoval komplementárnu 

bázu dát Adresár knižníc SR a klasické súborné katalógy zahraničných kníh. Stálou 

súčasťou práce odboru bolo aj poskytovanie bibliograficko-informačných služieb použí-

vateľom. Odbor bol oslabený dlhodobou práceneschopnosťou 2 pracovníčok. 

 

Súborný katalóg periodík (SKP) 

Pracovníci odboru pripravili zber údajov o periodikách nachádzajúcich sa v knižničných  

fondoch 525 inštitúcií SR. Poskytli sme im  inštitucionálne výstupy zoznamov periodík 

http://free.kniznica.info/
http://digitalna.kniznica.info/
http://cloud.ulib.sk/
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v tlačenej i elektronickej forme z SKP a ďalšie podklady určené na aktualizáciu údajov. 

Návratnosť údajov o periodikách bola 84 percentná. Všetky získané údaje boli spraco-

vané do súborného katalógu periodík . 

Súborný katalóg periodík vzrástol o 2 703 nových bibliografických záznamov. Bolo zredi-

govaných 21 390 bibliografických záznamov. Celkový stav katalógu dosiahol  

75 979 bibliografických záznamov seriálov rôzneho druhu ako aj integrovaných zdrojov 

(napr. databázy, webové portály). Bibliografické záznamy sú doplnené vyše 184 tisíc 

textovými holdingovými záznamami, ktoré obsahujú lokáciu inštitúcií SR a údaje 

o rokoch/ročníkov nachádzajúcich sa v ich fondoch. Holdingové záznamy vzrástli o 7 609 

záznamov a zaktualizovalo sa celkom 36 300 holdingov. V súlade so štandardom MARC 

21 Formát pre autority bolo vypracovaných aj 470 záznamov autorít pre korporácie rôz-

neho druhu. 

 

Spolupráca s inštitúciami SR a kooperatívna katalogizácia 

Na tvorbe SKP sa podieľalo kooperatívnou katalogizáciou celkom 16 inštitúcií. Vytvorili 

108 nových bibliografických a 907 holdingových záznamov a aktualizovali 1 225 biblio-

grafických a 7 662 holdingových záznamov.  

V októbri  2015 prebehol ďalší upgrade systému Virtua na verziu 2015.0. Webové nasta-

venia zobrazovania dát a rôznych filtrov  zvládli pracovníci odboru po odbornej inštruk-

táži samostatne. Obnova verzie systému prináša vždy nevyhnutnosť opätovnej inštalácie 

pracovného klienta Virtua, čo negatívne ovplyvňuje ochotu podieľať sa na práci v SKP zo 

strany externých inštitúcií  používajúcich iný automatizovaný systém. Aktualizácia pri-

niesla aj výraznú zmenu webovej prezentácie SKP. Zrušenie možnosti voľného prezera-

nia registrov, ktoré zvyšovalo úspešnosť identifikácie hľadaného dokumentu aj pri neú-

plných a nepresných informáciách, považujeme za negatívum novej webovej verzie portá-

lu CHAMO. 

Spolupracujúcim inštitúciám OSK podľa potreby poskytoval konzultačnú a metodickú 

pomoc týkajúcu sa spracovania údajov v SKP podľa medzinárodných štandardov 

a podmienok systému Virtua. Všetkým bolo pravidelne mesačne zasielané štatistické 

vyhodnotenie ich práce v báze SKP. Pracovníci odboru absolvovali  4 metodické návštevy 

v bratislavských kooperujúcich knižniciach.  Pripravili sme tiež nové vydania 5 príručiek 

a pracovných pomôcok, určených katalogizátorom pri tvorbe záznamov v SKP. Materiály 

sme vystavili vo formáte PDF na webstránke UKB – časť Súborné katalógy, ktorú sme 

podľa potreby aktualizovali. 

 

Báza Adresár knižníc SR 

Pre bázu adresára boli získané aktuálne údaje o knižnično-informačných pracoviskách v 

480 inštitúciách SR, ktoré boli spracované do bázy adresára pracujúcej v systéme ARL. 

Aktualizované boli najmä názvy inštitúcií,  personálne údaje a kontaktné údaje. Do bázy 

pribudlo 10 nových inštitúcií, 6 inštitúcií hlásilo zrušenie knižnice. Ku koncu roka 2015 

adresár obsahoval záznamy celkom o 860 inštitúciách.  
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Súborné katalógy zahraničných kníh 

Celkový objem klasických súborných katalógov zahraničných kníh dosiahol  3 017 328 

záznamov, novozaložených bolo 512 záznamov. Doplňovanie týchto lístkových katalógov 

je v útlme ale využívajú sa aj  naďalej v informačnej činnosti, najmä pri zisťovaní star-

ších publikácií z 20. i 19. storočia.  

 

Informačná činnosť 

Rozhodujúcim bolo využívanie online SKP na internete. Počet návštev dosiahol 269 776 

a počet zobrazených stránok 638 801, čo sú najvyššie hodnoty za uplynulých 8 rokov. 

Sledovanie počtu návštevníkov skončilo mesiacom september z dôvodu ukončenia služby 

naj.sk, v ktorej sme mali zapojený Súborný katalóg periodík. Počet návštevníkov možno 

odhadom stanoviť na cca 30  tisíc. 

 

Rok Počet návštev-

níkov 

Počet návštev Zobrazené 

stránky 

2008 17 603   58 652 207 734 

2009 31 260 45 022 265 533 

2010 29 177 38 240 256 317 

2011 25 817 32 407 236 053 

2012 46 810 52 609 285 349 

2013 102 267 109 764 415 916 

2014 27 839 31 658 200 610 

2015 30 000 (odhad) 269 776 638 801 

 

Okrem toho pracovníci OSK poskytli e-mailom, telefonicky a osobne pre 584 používate-

ľov vyše 1 070 bibliografických a lokačných informácií o periodikách z rôznych informač-

ných zdrojov.  
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Národná agentúra ISSN, referát EIP 

 a Depozit digitálnych prameňov 

 

Národná agentúra ISSN 

Národná agentúra ISSN v SR je výkonným orgánom Medzinárodného systému ISSN 

(International Standard Serial Number – Medzinárodné číslovanie seriálových publiká-

cií) so sídlom v Paríži. Vykonáva činnosť s celoštátnou pôsobnosťou a realizuje úlohy vy-

plývajúce z účasti v systéme. Prideľuje ISSN tlačeným periodickým publikáciám 

a elektronickým pokračujúcim prameňom (podľa zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných 

výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizu-

álnych diel v znení neskorších predpisov); spravuje národnú databázu ISSN –spracováva 

záznamy slovenských titulov pokračujúcich prameňov a aktualizuje ich; zabezpečuje ko-

munikáciu s vydavateľmi periodických publikácií a elektronických časopisov publikova-

ných na Slovensku. Agentúra sa zúčastňuje na aktivitách v rámci medzinárodného sys-

tému ISSN, spolupracuje s Medzinárodných centrom ISSN v Paríži a s národnými cen-

trami ISSN v rámci celého sveta. 

 

Prideľovanie ISSN, generovanie čiarového kódu EAN/ISSN 

V roku 2015 bolo pridelených celkovo 303 čísel ISSN, z toho 223 tlačeným periodickým 

publikáciám, 80 elektronickým pokračujúcim prameňom (71 on-line, 9 na CD-ROM). Po-

čas roka pracovníci národnej agentúry zistili 210 prípadov nedodania povinných výtlač-

kov periodík, urgencie 105 z nich boli do konca roka vybavené úspešne. Zamietnutých 

bolo celkovo 28 žiadostí o pridelenie ISSN, z toho 19 žiadostí o pridelenie ISSN pre elek-

tronické seriály a 9 žiadostí o pridelenie pre tlačené periodické publikácie. 

K najčastejším dôvodom zamietnutia patrili: neuvádzanie potrebných údajov, nefun-

kčnosť stránky, súkromný charakter stránky, nezodpovedajúca formálna úprava a vydá-

vanie súkromnou osobou. Vyriešilo sa 8 prípadov nesprávneho uvádzania ISSN.  

Čiarový kód EAN/ISSN bol poskytovaný automaticky a zdarma vydavateľom nových tla-

čených periodických publikácií, ktoré sa predávajú v obchodnej sieti. Vydavateľom star-

ších periodických publikácií bol poskytovaný čiarový kód na požiadanie. Na stránke 

agentúry je tiež k dispozícii samoobslužné generovanie čiarového kódu. V roku 2015 po-

skytla agentúra vydavateľom 136 kódov EAN/ISSN. 

 

Spracovanie záznamov ISSN,  ich aktualizácia a sprístupňovanie databázy ISSN 

Agentúra vytvárala záznamy slovenských pokračujúcich prameňov priamo (on-line) 

v medzinárodnej databáze ISSN prostredníctvom klienta VIRTUA – ISSN. Záznamy sa 

zapisovali do databázy hneď  po pridelení čísla, a to buď ako  záznamy časopisov pred 

vydaním, tzv.  „pracovné záznamy“ alebo po ich vydaní ako  „registrované záznamy“. 

Pracovné záznamy sa po vydaní prvého čísla  a overení podľa fyzického výtlač-

ku časopisu   presunuli do kategórie registrované záznamy. Informácie o tituloch, ktoré 
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prišli do knižnice, poskytoval agentúre odbor SKP; agentúra ISSN zasa poskytovala od-

boru SKP skratky kľúčového názvu  pre tieto tituly. 

Aktualizáciu záznamov vykonávali pracovníci agentúry priebežne podľa nahlásení od 

vydavateľov, z odboru  súborných katalógov, oddelenia periodík a z iných knižníc. 

O zmenách nahlásených vydavateľmi boli  priebežne informovaní pracovníci z  odboru 

SKP a oddelenia  periodík.   

Koncom roka 2015 bola dokončená aktualizácia znakov MDT v databáze ISSN na zákla-

de porovnávania znakov MDT v ISSN záznamoch a v súbornom katalógu periodík.  

Na základe informácie z MC v Paríži o možnosti vkladať údaje ISNI (International Stan-

dard Name Identifier) do záznamov, boli  do poľa 710 zapísané  údaje o slovenských in-

štitúciách registrovaných v ISNI, čím je zabezpečené prepojenie medzi databázou ISNI 

a databázou ISSN. V rámci spolupráce  s oddelením depozitu digitálnych prameňov 

(DDP) sa v októbri 2015 uskutočnila kontrola URL adries všetkých vychádzajúcich po-

kračujúcich on-line prameňov v databáze ISSN a následne boli aktualizované neplatné 

adresy alebo sa v príslušných záznamoch uzavreli roky vydávania. 

 

Sprístupňovanie databázy ISSN a konzultačná činnosť  

Pracovníci agentúry zabezpečovali  bezplatné sprístupňovanie  Národnej databázy ISSN 

v systéme INVENIO issn.issn.sk, kde sa dajú vyhľadávať tituly slovenských tlačených 

a elektronických časopisov.  Časopisy sa dajú vyhľadávať podľa rôznych rešeršných kri-

térií, je možné si vyhľadať tiež časopisy spracované v agentúre za príslušné obdobie. 

V databáze je možné  vyhľadávať tiež časopisy typu open access, ktoré  sa identifikujú  

a zapisujú pri tvorbe záznamu ISSN v poli 856. Uvedené časopisy sa exportujú 

z celosvetového Portálu ISSN priebežne do medzinárodného adresára vedeckých časopi-

sov ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources) road.issn.org 

Poskytnuté konzultácie  (osobné, telefonické  a zaslané  e-mailom,  celkový počet 707),   

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 pod.  

 

Domáca a zahraničná spolupráca 

Agentúra spolupracovala v rámci Slovenska s Ministerstvom kultúry SR – sekcia médií 

audiovízie a autorského práva, s  knižnicami a inými inštitúciami. V rámci UKB spolu-

pracovala NA ISSN s viacerými   oddeleniami:  s odborom súborných katalógov periodík, 

s oddelením periodík, s odborom digitalizácie a pod., najmä v oblastiach:  

- výmena informácií o zmenách vydavateľských údajov v záznamoch periodických  

publikácií (odbor SKP  a oddelenie periodík), 

- informovanie o nových prírastkoch a tvorba kľúčových názvov  (odbor SKP), 

- získavania nedodaných titulov povinných výtlačkov  (oddelenie periodík), 

- prideľovanie ISSN digitalizovaným titulom (odbor digitalizácie).  

Osobitná spolupráca prebiehala s novovytvoreným oddelením DDP, keďže pracovníčka 

Národnej agentúry ISSN sa zúčastňovala v druhej polovici roku 2015   na projekte Digi-

tálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu. Agentúra poskytovala prie-
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bežné rešerše z databázy ISSN na účely projektu. Výber titulov pre pilotný projekt 

a dokument Metadátový model e-born seriály spracovaný počas projektu sa robil na zá-

klade skúseností s prácou s e-Born seriálmi v systéme ISSN. 

Pracovníci agentúry aktívne spolupracovali počas celého roka s Medzinárodným centrom 

ISSN v Paríži. Zúčastňovali sa na činnosti pracovnej skupiny zaoberajúcej sa pravidlami 

ISSN (ISSN Manual Working Group), jednou z jej aktivít bola videokonferencia uskutoč-

nená v máji 2015. MC ISSN vygenerovalo v máji 2015 nový blok čísel ISSN (sériu 2453) 

pre Národnú agentúru ISSN, vzhľadom na vyčerpanie čísel z poslednej série 1339. 

V roku 2015 oslávil systém ISSN svoje 40. výročie. Národná agentúra ISSN pridala svoj 

stručný príspevok s fotografiou jej pracovníkov na blog pripravený pri tejto príležitosti 

http://40years.issn.org/.   13. – 16. októbra  sa konala 40. Konferencia riaditeľov národ-

ných centier ISSN v Belehrade – Srbsko, na ktorej sa zúčastnila vedúca NA ISSN.  Pri 

príležitosti konania konferencie bola vypracovanú správa o činnosti agentúry za obdobie 

júl 2014 – jún 2015  v anglickom jazyku. V decembri bola na základe neformálneho prie-

skumu MC zaslaná do Paríža informácia o činnosti agentúry v oblasti prideľovania kódu 

EAN/ISSN a o spolupráci s GS1 Slovensko. Vedúca NA ISSN Beáta Katrincová bola 

v apríli 2015 opätovne zvolená  za členku IFLA (SOCR) - Komisie  IFLA pre seriály a iné 

pokračujúce pramene.  

 

Prehľad výkonov Národnej agentúry ISSN za rok 2015 

 Celkový počet registrovaných záznamov prameňov 

na pokračovanie v slovenskej databáze ISSN   

k 31. 12. 2015   

6 004 

Počet vychádzajúcich publikácií  3 068  

Počet nevychádzajúcich publikácií 2 936 

Počet nových záznamov v databáze ISSN 

- registrované, 

- pracovné 

- spolu 

247 

111 

358 

Počet aktualizovaných záznamov 1 306 

 

Referát Elektronické informačné pramene 

Poslaním referátu Elektronické informačné pramene (EIP) je komplexný manažment 

sprístupňovania voľných a licencovaných elektronických informačných prameňov 

a informačných databáz podľa profilu a poslania UKB. Cieľom je zabezpečiť čo najefek-

tívnejšie 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. 

http://40years.issn.org/
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Akvizícia EIP 

EIP už tradične zabezpečuje obnovovanie a nákup licencií na databázy EIP. V roku 2015 

boli obnovené licencie na všetky databázy, ktoré UKB sprístupňovala ku koncu roku 

2014. Okrem toho od 1. 1. 2015 UKB zakúpila formou trvalého nákupu prístup do data-

bázy Archives Unbound: Post War Europe: Refugees, Exile and Resettlement, 1945 – 

1950 od spoločnosti GALE Cengage Learning. Ide o digitálnu zbierku historických do-

kumentov z Národného archívu Veľkej Británie k problematike utečencov v období po 

skončení druhej svetovej vojny. K rovnakému dátumu zakúpila UKB od tej istej spoloč-

nosti ročný prístup do rozsiahlej literárnej kolekcie Gale Artemis Literary Sources, prí-

stup je pre používateľov obnovený aj na rok 2016.   

Licencia na databázu World eBook Library  na rok 2015 nebola obnovená, databáza však 

na základe dohody s poskytovateľom zostala kompletne k dispozícii používateľom UKB 

do 31. decembra 2015. V januári 2015 pracovníčka referátu v spolupráci s oddelením 

vecnej katalogizácie a  oddelením metodiky urobila výber 1200 elektronických kníh 

z databázy World eBook Library. Tituly sa vyberali v súlade s poslaním a zameraním 

UKB a podľa zmluvy s poskytovateľom ich môže UKB bezplatne a trvalo využívať. Do 

konca februára 2016 zatiaľ zostáva prístup do kompletnej databázy. 

Z celkového počtu štrnásť licencovaných EIP je desať hradených z finančných prostried-

kov UKB, jedna databáza je  sprístupňovaná v rámci národnej licencie a jedna v rámci 

projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja 

na Slovensku). Monitoring tlače (archív) je majetkom UKB. Používatelia knižnice majú 

naďalej prístup k prémiovému obsahu najvýznamnejších slovenských webov prostredníc-

tvom služby Piano. 

 

Sprístupňovanie elektronických prameňov 

Používateľom UKB sa na všetky zakúpené a licencované databázy poskytoval vzdialený 

prístup. Po zadaní používateľského mena a hesla sa mohli dostať do elektronických in-

formačných prameňov aj z priestorov mimo UKB, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

Štatistické údaje o využívaní jednotlivých databáz boli priebežne sledované. Na propagá-

ciu databáz a podporu ich využívania je využívaná aj sociálna sieť Facebook a vybrané 

databázy boli propagované tiež prostredníctvom banerov na hlavnej stránke UKB.  

 

Služba EZB 

Referát pokračoval v zabezpečovaní administrácie konzorciálneho konta EZB – Sloven-

sko, v ktorom zostalo okrem UKB zapojených ďalších osem slovenských knižníc. Elek-

tronická knižnica časopisov (EZB) obsahuje už vyše 83 000 titulov časopisov. V decembri 

2015 prešla webová stránka EZB na nový responzívny webdizajn. 

 

Spolupráca s partnermi 

V priebehu roku 2015 sa pre UKB aktivovalo niekoľko skúšobných prístupov do plnotex-

tových databáz. Ide napríklad o kolekcie spoločnosti EBSCO – databáza Medline with 

Full Text a databáza Palgrave MacMillan. 

Okrem tradičných stretnutí a rokovaní s dodávateľmi e-zdrojov (Albertina icome Brati-

slava, Suweco), sa uskutočnilo niekoľko rokovaní a stretnutí so zástupcami vydavateľ-
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stiev pre strednú a východnú Európu, stretnutie so zástupcami spoločnosti ProQuest, 

firmy Erasmus (holandský vydavateľ) a zástupkyňou viacerých vydavateľských domov 

zastrešených poľským inštitútom Jacek Lewinson.  

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

výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom) spolu-

pracoval referát s CVTI SR (riešiteľ projektu). Išlo predovšetkým o poskytnutie požado-

vaných podkladov  pre pripravovaný nadväzujúci projekt. 

V spolupráci so spoločnosťou EBSCO a SNK sa v marci uskutočnil seminár k 15. výročiu 

pôsobenia spoločnosti EBSCO Information Services na Slovensku pod názvom: Národná 

licencia EBSCO: 15 rokov služieb verejnosti SR.  V máji sa uskutočnilo školenie so zá-

stupcom firmy Gale Cengage Learning zamerané na prácu s novými databázami sprís-

tupňovanými v UKB (Gale Artemis Literary Sources a Archives Unbound: Post War Eu-

rope: Refugees, Exile and Resettlement, 1945 – 1950). 

 

Propagácia elektronických informačných prameňov a konzultácie 

Priebežne sa vykonávala aktualizácia údajov na webovej stránke E-pramene (vrátane jej 

anglickej verzie) a kontrola funkčnosti jednotlivých prístupov a URL adries uvedených  

na stránke.  

Referát pripravil niekoľko školení pre zamestnancov UKB.  V rámci školení pre verejnosť 

sa v novembri uskutočnilo školenie o databázach s historickým zameraním pre študentov 

1. ročníka odboru história na FF UK. Pri príprave školení spolupracoval referát najmä 

s oddelením metodiky a odborom knižničných služieb. 

Počas celého roka referát zabezpečoval telefonické, e-mailové i osobné konzultácie pre 

používateľov. 

 

Depozit digitálnych prameňov 

Depozit digitálnych prameňov (DDP) bol vytvorený v rámci organizačnej štruktúry UKB  

dňa 1. 6. 2015 s cieľom zabezpečovať úlohy súvisiace s prípravou, riadením, implementá-

ciou a prevádzkou národného projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia 

e-Born obsahu v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti programovej osi 

2.  DDP má štatút samostatného oddelenia, ktoré pôsobí v rámci odboru Národná agen-

túra ISSN a Depozit digitálnych prameňov v štruktúre Úseku elektronizácie a integrácie 

UKB. Oddelenie má štyroch pracovníkov – troch kurátorov a jedného vedúceho. Dvaja 

kurátori nastúpili na základe výsledkov výberového konania koncom augusta 2015, tre-

tia pozícia bola obsadená až od 1. decembra 2015. 

Projekt Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu vychádzal 

z naliehavej potreby ochrany kultúrneho dedičstva v pôvodnej digitálnej forme. Cieľom 

bolo vybudovanie informačného systému na zber (webharvesting), spracovanie, sprístup-

nenie a dlhodobú archiváciu slovacikálnych webových prameňov a  pôvodného elektro-

nického (e-Born) obsahu.  

Príprava projektu začala v apríli 2015. 4. mája 2015 bola vydaná písomná výzva pre ná-

rodný projekt Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu. 8. júna 

2015 bola predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na pro-
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jekt. 6. júla 2015  bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prí-

spevku vo výške 6 800 000 €. V auguste až decembri 2015 sa realizovala implementácia 

a pilotná prevádzka projektu. 

V rámci implementácie bola  vybudovaná rozsiahla hardvérová a softvérová infraštruk-

túra pre zber a indexovanie elektronického obsahu. IKT bola nainštalovaná v priestoroch 

dátového centra CDA na Klariskej ulici. Následne prebehlo testovanie a odlaďovanie 

aplikačných a hardvérových komponentov. Celková disková kapacita archívu webdepozi-

tu je 800 TB. V decembri 2015 boli vymenované dve komisie na preberanie implementá-

cie IKT infraštruktúry Informačného systému Digitálne pramene, ktoré overili splnenie 

funkčných a nefunkčných požiadaviek podľa zadania Opisu projektu. 

Priebežne sa pracovalo na príprave metodických materiálov. Bola vypracovaná Politika 

zberu webových prameňov a Politika zberu e-Born dokumentov (zvlášť pre seriály a  pre 

monografie), ako aj metadátové modely pre tieto typy prameňov. Pripravili sa tiež doku-

menty Štatút DIP (Digitálne pramene) a Určené spoločenstvo DIP. 

Pozornosť  bola venovaná aj legislatívnym otázkam. V spolupráci s právnikom bola pri-

pravená Zmluva o poskytovaní elektronických on-line prameňov. Podpisom zmluvy 

a určením spôsobu sprístupnenia vyjadrujú vydavatelia webových stránok 

a elektronických e-Born dokumentov (seriálov, monografií) súhlas so sprístupnením 

prameňov z archívu. V období od 6. 11. do 30. 12. 2015 oslovili kurátori 300 vybraných 

inštitúcií z tematickej oblasti Kultúrny profil Slovenska (knižnice, múzeá, galérie a ar-

chívy). Z nich k 31. 12. 2015 podpísalo Zmluvu o poskytovaní elektronických online pra-

meňov 29 subjektov, z toho je 5 elektronických seriálov. Ďalších 9 seriálov je označených 

licenciami Creative Commons, t. j. s vydavateľmi nie je potrebné uzatvárať zmluvy 

a ukladanie do archívu a sprístupňovanie sa robí na základe tejto licencie. 

Počas druhého polroka 2015 sa konali každý týždeň rokovania s dodávateľom ohľadom 

hardvérového a softvérového riešenia, o metodických otázkach prípravy systému na 

správu a uchovávanie e-Born obsahu, o katalógu webových stránok a repozitári e-Born 

dokumentov vrátane metadátových modelov, o verejnej stránke a portáli, prostredníc-

tvom ktorého sa budú sprístupňovať údaje o e-Born dokumentoch aj samotné e-Born do-

kumenty v zmysle rôznych režimov sprístupnenia podľa uzavretých zmlúv (voľný prí-

stup, lokálny prístup v knižnici, bez prístupu). Pôvodná webová stránka pre projekt Digi-

tálne pramene (www.webdepozit.sk) bola vytvorená v redakčnom systéme Drupal. Za-

čiatkom roku 2016 ju nahradí nová verzia stránky vo WordPresse. 

Aktívna spolupráca prebiehala s oddelením Centrálny dátový archív. Bola pripravená 

a podpísaná Dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA. CDA bude 

slúžiť ako dlhodobé LTP úložisko pre webdepozit, čím sa zabezpečí zachovanie archivo-

vaného obsahu pre budúce generácie. 

Pilotná prevádzka projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born ob-

sahu prebiehala v mesiacoch november až december 2015. V rámci nej sa uskutočnil pi-

lotný celodoménový (komplexný) zber aktívnych domén vo webovom priestore .sk.  

 

 

http://www.webdepozit.sk/
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Výsledky pilotného celodoménového zberu 

Počet záznamov pre zber: 332 896 

Počet úspešne zozbieraných domén: 241 717 

Objem zozbieraného obsahu (spolu) 48 TB 

Počet zozbieraných objektov (spolu) 997 000 000 

 

Počas pilotnej fázy projektu sa uskutočnil aj tematický zber webových stránok 3 000 sub-

jektov z oblasti kultúry, školstva, štátnej a verejnej správy a z tretieho sektora, ako aj 

výberový zber 10 elektronických on-line seriálov. Pilotná prevádzka projektu bola 

k 31. decembru 2015 ukončená. V roku 2016 bude projekt pokračovať v rutinnej pre-

vádzke.  

 

Informačné  a dokumentačné stredisko UNESCO  

 

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v UKB už od začiatku roku 2015 pokra-

čovalo v trende ďalšieho rozširovania svojich činností a prehlbovania spolupráce s vedec-

kými a vzdelávacími inštitúciami, ktorý nastúpilo už v uplynulých rokoch. Ešte väčšmi 

sa sústredilo na prioritné témy UNESCO – ľudské práva, toleranciu, ochranu svetového 

dedičstva, ktoré je našim spoločným vlastníctvom,  a predovšetkým propagáciu vedy me-

dzi širokou verejnosťou a hlavne mládežou. Stredisko tak čoraz viac napĺňa úlohu, ktorá 

mu bola zverená už pri jeho vzniku – byť kontaktným bodom medzi globálnou organizá-

ciou a slovenskou verejnosťou. Byť sprostredkovateľom myšlienok a cieľov UNESCO na 

Slovensku. 

IDS UNESCO z titulu svojich funkcií priebežne zabezpečovalo informácie o UNESCO, 

jeho aktivitách a programoch na Slovensku a vo svete širokej verejnosti, ale aj špeciali-

zovaným skupinám. 

V rámci dobrého prístupu ku knižničným zbierkam stredisko štvrťročne uverejňovalo na 

svojej webovej stránke zoznam nových dokumentov z produkcie UNESCO a OSN, vytvá-

ralo partnerstvá s vysokými školami a so súkromným sektorom v záujme zlepšovania 

služieb a ich aktivizácie pre vedomostnú spoločnosť. Spolupracovalo s nadáciami 

a sústredilo sa na budovanie a podporu siete Klubov UNESCO, ktoré sú tiež neziskovými 

organizáciami. Prostredníctvom siete Pridružených škôl UNESCO podporovalo rozširo-

vanie partnerstiev medzi vzdelávacími ustanovizňami a záujmovými vzdelávacími škol-

skými zariadeniami.  

V súvislosti s tým zabezpečovalo spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie tlače-

ných aj elektronických dokumentov UNESCO a OSN, vrátane databáz UNESCO na CD 

ROM, ako aj konzultačné a reprografické služby v študovni strediska, koordinovalo čin-
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nosť Klubov UNESCO v SR a  vykonávalo funkciu sekretariátu Slovenského výboru pre 

program UNESCO Pamäť sveta. 

V roku 2015 stredisko zrealizovalo zo svojej príručnej knižnice 252 výpožičiek pre 163 

používateľov a poskytlo 109 bibliografických informácií. 

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v UKB  v roku 2015 okrem svojich zá-

kladných úloh sústreďovalo svoju činnosť aj na napĺňanie svojho ďalšieho cieľa – na vy-

tváranie 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. 

Pre priblíženie zmyslu medzinárodných dní vyhlasovaných OSN a UNESCO stredisko 

usporiadalo viaceré  podujatia: prednášku pri príležitosti Medzinárodného dňa spomien-

ky na obete holokaustu; koncert dievčenskej vokálnej skupiny pri príležitosti  Medziná-

rodného dňa jazzu; prednášku spojenú s diskusiou pri príležitosti Medzinárodného dňa 

rodiny vyhláseného OSN;  diskusiu s tromi tibetskými utečencami pri príležitosti Sveto-

vého dňa utečencov; prednášku pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia vyhlá-

seného OSN (podrobnejšie informácie o podujatiach sú uvedené v prílohe Podujatia 

UKB). 

Významným medzníkom roku 2015 pre všetky štruktúry, ktoré na Slovensku spolupra-

cujú s UNESCO bolo 70. výročie založenia tejto organizácie. Pri tejto príležitosti sa 

24. 11. 2015 v aule Univerzity Komenského uskutočnilo podujatie Milujeme UNESCO, 

na ktorom sa IDS UNESCO aktívne podieľalo. Vedúca strediska participovala na tvorbe 

programu slávnosti a zároveň vystúpila s prezentáciou pokrývajúcou  aktivity strediska 

ako aj ďalšie témy, ako program Pamäť sveta, Pridružené školy a Kluby UNESCO v SR.  

Prítomní si mohli v sále pozrieť aj výstavu Bašagićovej zbierky z fondov UKB.  

IDS UNESCO v roku  2015 v rámci podpory a propagácie vedy – jednej z prioritných 

úloh organizácie, odštartovalo tri veľké cykly prednášok pre verejnosť. V rámci cyklu 

Orient známy neznámy realizované v spolupráci s Ústavom orientalistiky SAV a Slo-

venskou orientalistickou spoločnosťou odzneli prednášky: Kresťanstvu a islam v Afrike, 

Čínska maľba včera a dnes, Objavné plavby Jamesa Cooka v Tichomorí a Konverzie na 

islam v strednej Európe. Cyklus sa  už od prvých podujatí stretol s nesmiernym záujmom 

a pozitívnym ohlasom publika. 

 Druhým cyklom prednášok, ktorých cieľom je popularizácia vedy a upriamenie pozor-

nosti na  najvyššie hodnoty, ktoré významné vedecké osobnosti histórie priniesli ľudstvu, 

bol cyklus Veľké osobnosti vedy v dejinách  ľudstva. V rámci tohto cyklu boli prezen-

tované životy a diela týchto významných svetových vedcov: Jean-Francois Champollion,  

Leonardo da Vinci, Jozef Murgaš, Galileo Galilei,  Paracelsus,  Carl Gustav Jung,  Marie 

Curie-Sklodowska,  Heinrich Schliemann, Albert Einstein a Nikola Tesla. 

Tretím cyklom z radu vedeckých prednášok je cyklus Náboženstvá pod drobnohľa-

dom, na príprave ktorého stredisko spolupracovalo so Slovenskou spoločnosťou pre štú-

dium náboženstiev SAV.  Hneď prvá prednáška Mali Mayovia bohov ? upútala nesmier-

nu pozornosť ako témou, tak aj osobnosťou prednášateľa prof. Milana Kováča z  Katedry 

porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislave. V rámci cyklu odznela ešte rovnako zau-
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jímavá prednáška Dobrý Sultán alebo načo nám je synkretizmus? Niekoľko poznámok 

k interpretácii    lokálnej religiozity v Indii doc. Deáka z rovnakej katedry. 

 

Pridružené školy UNESCO 

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

nátora Pridružených škôl UNESCO  v SR.  Z tejto úlohy vyplýva aj každoročná povinnosť 

usporiadať výročnú konferenciu pridružených škôl UNESCO v SR s dôrazom na poskyt-

nutie najnovších informácií o programoch a projektoch UNESCO vo svete aj v SR, o  bu-

dovaní dôležitých zoznamov UNESCO z oblasti svetového kultúrneho, prírodného, do-

kumentárneho aj nehmotného dedičstva. 

2. 12. 2015 usporiadalo stredisko Konferenciu pridružených škôl UNESCO v SR. 

Tento rok sa konala pod hlavičkou 70. výročia založenia UNESCO. Zúčastnilo sa na nej 

12 predstaviteľov škôl UNESCO (z celkového počtu 22) z celého Slovenska. Konferencia 

sa ako obvykle stala platformou, na ktorej  školy prezentovali svoje aktivity v priebehu 

celého roka a zároveň sa oboznámili s novými informáciami týkajúcimi sa aktivít 

UNESCO vo svete aj na Slovensku.  Význam podujatia podčiarkla svojou prítomnosťou  

generálna riaditeľka UKB, Ing. Silvia Stasselová, ktorá prispela množstvom podnetných 

návrhov a zároveň vyjadrila podporu týchto aktivít zo strany najvyššieho vedenia UKB.  

Veľkým prínosom tohtoročnej konferencie bola účasť predstaviteliek TASR, ktoré školám 

ponúkli niekoľko zaujímavých námetov na spoluprácu. Účastníci konferencie ocenili 

význam tohto podujatia pre ich ďalšiu prácu.   

Stredisko počas celého roka poskytovalo školám všetky informácie a dokumenty, ktoré 

boli určené sieti pridužených škôl UNESCO. 

IDS UNESCO v roku 2015 pripravilo ďalšie podujatia:  

- prednášku o dejinách rímskeho vojenského tábora Kastel Gerulata;  

- v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach výstavu o živote a diele 

významného slovenského vedca a vynálezcu Jozef Murgaš – priekopník rádiotelegra-

fie, ktorá   bola predtým s veľkým úspechom sprístupnená v sídle UNESCO v Paríži; 

- výstavu   Kroje – naša pýcha v spolupráci s Klubom UNESCO Slovakia z Ružomberka. 

7. 8. 2015 navštívil stredisko George C. Papagiannis, pracovník Odboru vonkajších vzťa-

hov a informácií, UNESCO Paríž. Pán Papagiannis prišiel  na odporúčanie  veľvyslan-

kyne SR pri UNESCO Kláry Novotnej a zaujímal sa o činnosť strediska, jeho celoštátne 

úlohy a aktivity určené širokej verejnosti. Prejavil veľké uznanie za rozsah tém, ktorými 

stredisko formou prednášok a diskusií približuje ťažiskové úlohy UNESCO. Diskutoval 

 s pracovníkmi strediska aj o súčasnom stave vydávania publikácií a dokumentov 

UNESCO, prípadne o možnosti ich poskytovania v elektronickej forme.  Jednou z tém 

rozhovorov bola aj príprava podujatia k 70. výročiu založenia UNESCO.  

Vedúca strediska je naďalej členkou predsedníctva Slovenskej komisie pre  UNESCO, 

ktorá je poradným orgánom vlády, členkou sekcie pre vzdelávanie a sekcie pre kultúru 

SK UNESCO a podieľa sa na ich aktivitách a pracovných povinnostiach. 

Z hľadiska napĺňania svojho poslania, ako aj priblíženia sa verejnosti a návštevnosti 

vlastných kultúrno-vzdelávacích podujatí považuje Informačné a dokumentačné stredi-

sko UNESCO rok 2016 za mimoriadne úspešný. 
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Depozitná knižnica NATO 

 

Depozitná knižnica NATO (DK NATO) je špecializované knižnično-informačné pracovi-

sko UKB, ktoré získava, spracúva, uchováva, sprístupňuje a distribuuje dokumenty 

a vonkajšie informačné zdroje na vedecké a odborné využitie poznatkov o pôsobení Orga-

nizácie severoatlantickej zmluvy v systéme medzinárodných vzťahov. Návštevníkom po-

núka domáce a zahraničné monografie, periodiká, elektronické a audiovizuálne doku-

menty z profilovej oblasti, vrátane depozitných dokumentov NATO. Je súčasťou medzi-

národnej knižničnej siete NATO, aktívne spolupracuje s Multimediálnou knižnicou 

NATO v Bruseli a ďalšími zahraničnými partnermi. Pre účely vedecko-pedagogickej 

a výskumnej činnosti poskytuje bezplatnú medziknižničnú výpožičnú službu z fondov 

partnerských knižníc. Sprístupňuje  špecializované elektronické pramene NATO. Spolu-

pracuje s orgánmi štátnej správy, vedecko-výskumnými pracoviskami, akademickou ob-

cou, ako aj mimovládnymi organizáciami. 

V študovni DK NATO majú návštevníci vo voľnom výbere k dispozícii 2 169 knižničných 

jednotiek a 3 študijné miesta. Knižnično-informačné služby pracoviska využilo v priebe-

hu roka 459 používateľov, ktorí si prezenčne požičali 2 097 dokumentov. S mimoriadnym 

záujmom  využívali  špecializované elektronické  dokumenty NATO Lib Guide a prístup 

k publikáciám Multimediálnej knižnice NATO v Bruseli. V študovni sa poskytovali od-

borné  konzultačné a informačné služby. 

 Medzinárodná integrácia a grantová podpora 

V uplynulom roku 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  exem-

pláre nových dokumentov NATO, ktoré sa  v študovni menne a vecne spracovávali 

a sprístupňovali v rámci depozitného fondu. Zároveň sa distribuovali  vybraným vedec-

kým knižničným pracoviskám v SR na odborné využitie.  Návštevníci študovne mohli   

využívať prístup k špecializovaným elektronickým informačným zdrojom NATO Lib Gu-

ide. 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 3 650 € za účelom usporiadania deviateho ročníka konferencie Slovenské bez-

pečnostné fórum, ktorá sa uskutočnila na pôde UKB 5. októbra 2015 za účasti 182 hostí. 

Časť prostriedkov vo výške 1 007,29  € bola použitá na nákup odbornej literatúry do fon-

du DK NATO. Výstava nových kníh DK NATO je trvalou súčasťou konferencie. Pokračo-

vala 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 získavanie publikácií týchto odborných pracovísk obohacuje fond DK NATO 

o tituly, ktoré sa venujú  aktuálnemu vývoju v profilovej oblasti. 
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Spolupráca s knižnicami SR   

V priebehu roka pokračovala spolupráca s  vybranými knižničnými pracoviskami na 

území SR pri pokrývaní informačnými zdrojmi o aktivitách NATO. Okruh vybraných 

knižníc, ktoré zabezpečujú prístup odbornej verejnosti k  informáciám, 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. V priebehu roka distribuovala partnerským knižniciam a odborným  pracovis-

kám vysokých škôl 125 publikácií o NATO. 

 

Informačné  a vzdelávacie podujatia 

Popri budovaní fondu a poskytovaní knižnično-informačných služieb  DK NATO každo-

ročne pripravuje informačné a vzdelávacie podujatia, ktoré podporujú prístup k informá-

ciám, verejnú diskusiu a odborný výskum v profilovej oblasti. V roku 2015  pracovisko 

v spolupráci s externými partnermi realizovalo  odbornú konferenciu Slovenské bezpeč-

nostné fórum 2015,  päť prednášok (Medzinárodné organizácie vo svetovej politike, Fron-

tové divadlo 1944, Slovenské divadlo 1935 –1945, Eva Poláková, Mária Markovičová), tri 

výstavy (10 rokov Depozitnej knižnice NATO, Frontové divadlo 1944, Prvá svetová vojna 

a Záhorie), uvedenie novej knihy Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov a  prehliadku 

audiovizuálnych dokumentov  v rámci cyklu Etnofilm pre školy. 
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Multifunkčné kultúrne centrum 

 

Rok 2015 bol desiatym rokom činnosti Multifunkčného kultúrneho centra UKB (MFKC 

UKB). Konštituovanie a postupný rozvoj aktivít tohto špecifického organizačného útvaru 

významným spôsobom ovplyvnili predovšetkým dva paralelne prebiehajúce procesy. 

Kľúčové etapy materiálno-technickej a organizačno-prevádzkovej stabilizácie a  profesio-

nalizácie všetkých činností, determinujúcich prípravu a realizáciu vzdelávacích a ume-

lecko-spoločenských podujatí v priestoroch UKB, sa uskutočnili v rokoch 2006 – 2007. 

Formovanie originálnej, žánrovo i tematicky pestrej programovej štruktúry sa odohráva-

lo postupne v rokoch 2007 – 2011. Možno konštatovať, že jej dnešná podoba predstavuje 

mnohorozmerný komplex príťažlivých programových celkov, dynamicky reflektujúcich 

život spoločnosti v celej jeho rozmanitosti.   

Programová ponuka sa tradične opierala o tri piliere: odborné knihovnícke podujatia, 

vlastnú dramaturgiu a rozmanitú zmes podujatí z najrozličnejších oblastí, ktorú do prie-

storov UKB každoročne prinášajú prenajímatelia jej priestorov. Analýzou súčasného sta-

vu, prezentáciou nových technológií, metód a postupov, ale aj žiaducim priestorom na 

konfrontáciu názorov dynamicky sa vyvíjajúceho odvetvia, boli aj v uplynulom roku od-

borné knihovnícke podujatia. Nejeden silný zážitok si však návštevníci odniesli aj 

z programov, ktoré sa do programovej ponuky dostali z bohatého spektra politologicky, 

historicky, zdravotnícky, technicky, športovo či umelecky orientovaných programov 

z dielne hosťujúcich domácich a zahraničných usporiadateľov. Príťažlivé témy a  zaují-

maví hostia sa v priestoroch UKB objavili aj vďaka dynamicky sa rozvíjajúcej spolupráci 

s kultúrnymi inštitútmi a veľvyslanectvami, so subjektmi tretieho sektora, printovými 

a elektronickými médiami i spoločenskými organizáciami doma i v zahraničí. Spolu 

s dramaturgickými projektmi MFKC tak UKB potvrdzovala status inštitúcie ako centra 

vzdelanosti, humanizmu, kultúry. UKB sa v ostatných rokoch vďaka tejto činnosti po-

stupne stala vyhľadávanou platformou pozoruhodných diskusií, seminárov, kolokvií 

a konferencií, umelecko-publicistických i umelecko-spoločenských podujatí.  

Významným priestorom na zmysluplný dialóg zostávajú oba umelecko-publicistické pro-

jekty. Záhrada, ktorú charakterizujú invenčné témy, uvoľnená atmosféra a moderné 

spôsoby komunikácie s využitím informačných technológií a Salón u Liszta, ktorý zostá-

va obľúbeným priestorom pre inšpiratívne stretnutia prevažne strednej a staršej generá-

cie. Lákadlom oboch projektov boli prestížni, atraktívni hostia a vysoká spoločenská 

i odborná úroveň jednotlivých častí.  

Príťažlivou súčasťou programovej ponuky sa stal úspešný umelecko-vzdelávací projekt 

Nomen omen, ktorý má za sebou dvadsať pokračovaní. Pri príležitosti okrúhlych výročí 

každý rok prináša nové pohľady na osobnosti a udalosti, ktoré oslovili súčasné i minulé 

generácie. V roku 2015 boli jeho časti  venované životu a dielu novinára, básnika a poli-

tika Laca Novomeského, „tribúna revolúcie“ Vladimíra Vladimíroviča Majakovského 

a energickej „železnej lady“ Margaret Hildy Thatcherovej.  
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Za originálny dramaturgický projekt, vďaka ktorému má UKB v ostatných rokoch špeci-

fické postavenie v kontexte letnej programovej ponuky v hlavnom meste Slovenska, je 

mnohými domácimi i zahraničnými znalcami kultúry považovaná kombinácia troch (po 

sebe nasledujúcich, žánrovo odlišných) letných víkendov s festivalovým nádychom. Letné 

i zimné víkendové programové projekty tohto charakteru sa už roky stretávajú 

s najväčším záujmom návštevníkov. Súčasťou letných umelecko-publicistických a ume-

lecko-spoločenských podujatí boli vlani aj tri koncerty tretieho ročníka medzinárodného 

hudobného projektu À Cappella Dreams. Letné Literárne Láskanie svojím siedmym roč-

níkom potvrdilo pozíciu moderného uvádzania literatúry (ale aj ďalších umeleckých žán-

rov – hudby, tanca, výtvarných prvkov) s cieľavedomým využitím špecifík historických 

priestorov Lisztovej záhrady a barokového nádvoria. O eventuálny „export“ projektu LLL 

prejavili záujem viaceré slovenské i české mestá. Neodmysliteľnou súčasťou letnej prog-

ramovej ponuky v centre hlavného mesta sú už tradične Šansónové večery v Lisztovej 

záhrade a na barokovom nádvorí. Prestížny hudobný projekt potvrdil unikátne postave-

nie UKB, ktorá je jediným priestorom pravidelnej medzinárodnej prezentácie tohto hu-

dobného žánru na Slovensku. Záujem o toto podujatie prekračuje kapacitné možnosti 

knižnice. 

Koncerty piateho ročníka programového projektu Vianočné pastorále spájal aj tentokrát 

silný duchovný odkaz blížiacich sa sviatkov, žánrovo pestrá dramaturgia a mimoriadne 

nasadenie a oduševnenie účinkujúcich. Záverečný koncert predvianočného projektu bol 

zároveň vhodnou príležitosťou na poďakovanie sa návštevníkom podujatí, ktoré pracov-

níci Univerzitnej knižnice v Bratislave pripravovali v priebehu celého kalendárneho ro-

ka.  

Po rokoch trpezlivého budovania nevyhnutných predpokladov v oblasti materiálno-

technického zabezpečenia a úprav jednotlivých priestorov, po období vytvárania exter-

ných dramaturgických a realizačných tímov, marketingovej a propagačnej stratégie, po 

postupnom dopĺňaní programovej štruktúry a diváckeho zázemia, sa táto činnosť svojou 

multižánrovosťou, tematickou pestrosťou, originálnymi dramaturgickými 

a priestorovými postupmi, ako aj dôrazom kladeným na vizuálno-akustický design, stala 

príťažlivou súčasťou bratislavskej mestskej kultúry. A termíny viacerých programových 

projektov Univerzitnej knižnice v Bratislave sú čoraz častejšou a samozrejmejšou súčas-

ťou festivalových kalendárov doma i v zahraničí.  

 

Bibliografická a výskumná činnosť 

 

Kabinet retrospektívnej bibliografie 

Kabinet retrospektívnej bibliografie  UKB  sa dlhodobo venuje registrácii, spracúvaniu 

a výskumu nepravých periodík ako sú: almanachy, ročenky, zborníky, výročné správy 

škôl, kalendáre a pod. vychádzajúce od roku 1701 na území dnešného Slovenska,  

v súlade s úlohami stanovenými v intenciách Slovenskej národnej retrospektívnej biblio-
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grafie. V roku 2015 bola jeho činnosť zameraná na pokračovacie a dokončovacie práce 

rozpracovaných úloh  bibliografického súpisu a rozpisu historických dokumentov, 

s ktorými súvisia heuristické, evidenčné a verifikačné postupy, vytváranie menných, 

korporatívnych a vecných hesiel. Kabinet sa svojou výskumnou, publikačnou, prednáš-

kovou a výstavnou činnosťou aktívne podieľal na napĺňaní projektu Výskum dejín kniž-

nej kultúry. 

 

Hlavné projekty: 

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

Almanachy, ročenky a zborníky predstavujú rozsiahlu informačnú bázu k počiatkom prí-

rodných, lekárskych a spoločenských vied – histórie, národopisu, vlastivedy, cirkevných 

dejín a divadla. Vydávanie tohto typu dokumentov sleduje elektronická databáza 

v štyroch jazykoch: maďarskom, nemeckom, slovenskom a latinskom. Databáza dostup-

ná na adrese http://retrobib.ulib.sk/wwwisis/azr.htm je pravidelne dopĺňaná 

a aktualizovaná. Súčasne so spracúvaním dokumentov  vykonávali pracovníci kabinetu 

aj prieskum vo fondoch domácich i zahraničných knižníc, zameraný na získanie lokácií 

nových titulov, prípadne overenie už známych titulov a vytvorenie relevantných biblio-

grafických záznamov. Overovali  autority, tvorili heslá, MDT, dopĺňali  kartotéky auto-

rov, overovali a dopĺňali  signatúry. Priebežne boli vykonávané  korektúry záznamov 

v databáze a zálohované spracované záznamy. V roku 2015 boli spracované posledné 

chýbajúce a dostupné dokumenty do bibliografickej databázy.  Bibliograficky popísaných 

bolo 12  seriálov (ročníkov) nepravých periodík,  analyticky rozpísaných bolo 240 článkov 

(záznamov), ktoré boli zapísali do databázy.  Z formulárov bolo  zároveň do databázy za-

písané spracované množstvo seriálov a  článkov. V súčasnosti pracovníci kabinetu  pri-

pravujú veľkú  (záverečnú) redakciu záznamov seriálov (ročníkov) tejto bibliografie, kto-

rú plánujú vydať tlačou, čím by nadväzovala na už vydané 2 zväzky bibliografie.     

 

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. Úloha je pred dokončením – pracovníci 

kabinetu dopisujú do databázy  posledné záznamy  a pripravujú  celkovú, záverečnú re-

dakciu záznamov. V roku 2015  spracovali a do databázy zapísali 104 záznamov rozpísa-

ných článkov, priebežne  vykonávali ich korektúru, overovali  autority, vytvárali heslá, 

dopĺňali  MDT a kartotéku autorov článkov vo výročných školských správach 

a zálohovali spracované záznamy. 

 

 

 

http://retrobib.ulib.sk/wwwisis/azr.htm
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3. Katalóg slovacikálnych tlačí UKB do roku 1918   

Práce na úlohe sú dočasne pozastavené vzhľadom na dlhodobú práceneschopnosť pra-

covníčky.  

Okrem  bibliografickej činnosti je základná činnosť kabinetu retrospektívnej bibliografie 

doplnená a rozšírená o usporadúvanie odborných podujatí ako i účasť na nich, prednáš-

kovú a publikačnú činnosť, prípravu scenárov a realizáciu výstav z oblasti bibliografie 

a dejín knižnej kultúry, bibliograficko-informačné a referenčné služby, poradenské služ-

by, vzdelávaciu činnosť. Celkovo bolo poskytnutých 29 bibliografických a faktografických 

informácií.  

 Pracovníci kabinetu  prezentovali  výsledky svojich výskumov na odborných seminároch, 

domácich a medzinárodných konferenciách ako boli: Slovom a činom – 200. výročie naro-

denia Františka Floriána Rómera (Múzeum mesta Bratislavy); Zrod a cesty knihy (Slo-

venská národná knižnica, Martin); Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, 

farmácie a veterinární mediciny (FF UJEP Ústí nad Labem); Po stopách zdraví a nemoci 

člověka a zvířat  (Technické muzeum v Brně); Kvalita života v dejinách našich miest 

(Historický ústav SAV); Dejiny knižnej kultúry Slovenska – 19. storočie v zrkadle písom-

ných prameňov (Štátna vedecká knižnica Prešov); Škola základ života... (Slovenský ná-

rodný archív, Bratislava); Ľudovít Štúr s knihami a v knihách (UKB a Historický ústav 

SAV. Prezentované príspevky boli venované primárnemu výskumu, aspektom vývoja 

dejín kníhtlačiarstva, knižníc, knižnej distribúcie a propagácie, atď. 

V roku 2015 pracovníčky kabinetu spracovali a vydali monografiu „Pekařová, K. a kol.:  

Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch“. Tlačou vyšiel tiež jubilejný 10. ročník odborné-

ho lektorovaného zborníka Studia Bibliographica Posoniensia, ktorý je recenzovaný 

v domácich aj v zahraničných periodikách. K 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra   

usporiadali pracovníčky kabinetu výstavu Z kníh Slovanského ústavu v Bratislave, ku 

ktorej bola vydaná  sprievodná brožúrka. 

 

 

Metodická činnosť 

 

Oddelenie metodiky 

Oddelenie metodiky zabezpečuje v úzkej súčinnosti s organizačnými útvarmi knižnice 

teoreticko-koncepčné úlohy v oblasti výskumno-rozborovej, koordinačnej, poradensko-

konzultačnej, vzdelávacej, informačnej a vydavateľskej činnosti. Vypracováva odborné 

publikácie, metodické a informačné materiály, štatistické výkazy a správy o činnosti or-

ganizácie. Zabezpečuje koordináciu edičnej činnosti knižnice a správu dokumentácie 

knižnice v rámci registratúrneho strediska knižnice. V zmysle týchto úloh v roku 2015 

zabezpečilo realizáciu vyraďovacieho konania v registratúrneho strediska v lehote sta-

novenej zákonom č. 395/2002 v znení neskorších predpisov a následne operatívne riešilo 
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stav fondu registratúrneho strediska, ktorý bol požadovaný na presun pod správu Ná-

rodného archívu. Jedinečné archívne dokumenty od vzniku UKB a iné archívne doku-

menty sa po administratívnom doriešení tejto dlhodobo otvorenej problematiky stali sú-

časťou novovytvoreného Archívu Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorý sa zaradil pod 

špecializované verejné archívy pod patronátom Ministerstva vnútra SR.  

V roku 2015 pripravilo oddelenie odpočet plnenia úloh z Národného akčného plánu pre 

deti na roky 2013 – 2017, odpočet plnenia úloh v rámci spolupráce SR a Poľskej republi-

ky v roku 2014 – 2015, odpočet plnenia úloh a realizácie podujatí v rámci Októbra – me-

siaca slovensko-českej vzájomnosti v UKB v roku 2015, odpočet plnenia úloh za UKB 

v roku 2015 v rámci plnenia Akčného plánu rozpracovaných opatrení vyplývajúcich Mi-

nisterstvu kultúry Slovenskej republiky z Integračnej politiky v Slovenskej republike 

a ďalšie. Na základe podkladov jednotlivých pracovísk UKB pripravilo Výročnú správy 

Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2014 zároveň s organizáciou verejného odpočtu 

k Výročnej správe za rok 2014 vrátane pozvánky a Správu o činnosti a hospodárení za 

1. polrok 2015. V rámci edičného plánu sa podieľalo aj na editácii a finalizácii príspevkov 

pre Bulletin UKB (2x ročne), predtlačovej príprave a zabezpečení tlače publikácie Kalen-

dár výročí HUDBA 2016 a programového bulletinu Kvalita života v dejinách našich 

miest. Súčasťou edičnej činnosti a spolupráce s úsekom knižničných služieb bola príprava 

a grafická úprava letákov a ďalších tlačovín v súvislosti s propagáciou digitálnych slu-

žieb knižnice (E-book on demand/E-kniha na požiadanie) a ďalších služieb (predregistrá-

cia, tlač, skenovanie, vypožičiavanie periodík, Infopult a konzultačné služby).  

V rámci internej riadenej  dokumentácie sa     oddelenie podieľalo na príprave smernice 

č. 10/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov zamestnancov  Univerzitnej 

knižnice v Bratislave týkajúcich sa oznamovania kriminality alebo inej protispoločenskej 

činnosti vrátane príloh, úprave a pripomienkovaní smerníc č. 2/2015 o ochrane majetku 

štátu v správe Univerzitnej Knižnice v Bratislave, č. 3/2015 Postup v prípade požiarneho 

poplachu a ohrozenia budov v UKB a smernice č. 4/2015 Politika BOZP v Univerzitnej 

knižnici v Bratislave. Vypracovalo taktiež textové podklady pre  

 Dodatok č. 1 ku Knižničnému poriadku UKB, ktorý nadobudol platnosť dňa 

3. 9.  2012, 

 Konsolidovaný organizačný poriadok Univerzitnej knižnice v Bratislave, 

 návrh na aktualizáciu Etického kódexu zamestnancov UKB. 

Oddelenie metodiky sa v roku 2015 podieľalo na vypracovaní pripomienok k zásadným 

dokumentom inštitúcie ako boli: 

 Zmena zriaďovacej listiny v súlade so zmenou zákona č. 126/2015 Z. z. 

o knižniciach, 

 Kontrakt medzi MK SR a UKB na rok 2016. 

Ďalej sa vypracovali podklady a zaslali pripomienky k strategickým dokumentom 

v rámci pracovných skupín na MK SR a partnerských inštitúcií ako napr. pracovný ma-

teriál Digitálna stratégia pamäťových a fondových inštitúcií Slovenskej republiky, Kon-

cepcia zamerania a podpory výskumu v rezorte kultúry na roky 2016 až 2020 pre Národ-

né osvetové centrum a následné realizované prieskumy NOC, čiastkové vyhodnotenie 

realizovaného prieskumu spokojnosti používateľov knižnice. Významnou súčasťou práce 
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oddelenia je zabezpečenie zberu, kontrola a zhrnutie štatistického vykazovania všetkých 

pravidelne vykazovaných ukazovateľov a následne ich transformácia do výkazov v rámci 

ročných vykazovaní podľa pokynov MK SR, Štatistického úradu SR a zberu údajov 

o výskume a vývoji prostredníctvom portálu SK CRIS. 

V roku 2015 ukončilo oddelenie prípravy podkladov a vypĺňanie potrebných elektronic-

kých formulárov hodnotenia spôsobilosti organizácie na vykonávanie výskumu a vývoja 

podľa § 2 Výnosu MŠ VVaŠ SR z 15. mája 2009  č. CD-2009-20239/4722-1:11 o  spôsobe 

a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja, ktoré bolo 

úspešne zavŕšené udelením osvedčenia spôsobilosti organizácie vykonávať výskum 

a vývoj na 6 rokov dňa 23. 9. 2015. 

Medzi ďalšie výstupy patrila príprava podkladov k správe o postavení a právach prísluš-

níkov národnostných menšín na Slovensku,  k hodnoteniu stavu plnenia úloh a zámerov 

migračnej politiky za rok 2015 za UKB. Pre skvalitnenie služieb pripravilo oddelenie 

v roku 2015 najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) realizované prostredníctvom služby  

Spýtajte sa knižnice  – výber a návrh týchto otázok na zverejnenie FAQ na webovom síd-

le UKB a odborný program v rámci Týždňa slovenských knižníc 2015 (TSK) za UKB vrá-

tane jeho organizácie a prípravy tlačových podkladov, informácií na webové sídlo, pozvá-

nok, plagátov a vyhodnotenia návštevnosti týchto podujatí. 

Pracovníci oddelenia sa aktívne zúčastnili na seminári Informačné interakcie 2015 

a v rámci vzdelávania sa zúčastnili na konferenciách a seminároch (výber): Digitálna 

knižnica 2015, Knihovny současnosti 2015, Kolokvium knižnično-informačných expertov 

krajín V4 +, Knižnice 2015. Pravidelne sa zúčastňovali na pracovných poradách úsekov 

a na pracovnej skupine v rámci účasti UKB na projekte CAIR realizovaného Národným 

osvetovým centrom s aktívnou participáciou na pripomienkovaní postupov 

a metadátových formátov výstupov projektu, finalizácie stránky Slovakiana. Okrem 

účasti pracovníkov oddelenia na viacerých podujatiach oddelenie pravidelne zabezpečuje 

adaptačný proces všetkých nových zamestnancov, podieľa sa na organizácií  odborných  

podujatí a exkurzií pre zamestnancov.  

Oddelenie metodiky zabezpečilo prijatie dvoch knihovníčok z Knižnice Varšavskej uni-

verzity, ktoré navštívili UKB  v rámci projektu Erasmus+ a prijatie riaditeľky odboru 

služieb a ďalších dvoch pracovníčok služieb Národnej knižnice ČR v Prahe. Poľské kole-

gyne sa okrem  systému doplňovania a služieb zaujímali najmä o organizáciu vedeckej 

a výskumnej činnosti v UKB. Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu objektov Národ-

nej knižnice ČR v Prahe, zaujímali kolegyne z Prahy najmä skúsenosti s prestavbou 

a rekonštrukciou budov UKB, ale aj otázky voľného výberu, vzdialeného prístupu 

k informačným zdrojom, online platieb za služby, marketingových aktivít knižnice 

a vzdelávania zamestnancov knižnice.  

Príprava a realizácia prioritného projektu Digitálny repozitár publikačnej činnosti UKB 

bola v roku 2015 jednou z mimoriadnych úloh oddelenia metodiky a vyžiadala si osobitnú 

pozornosť a nasedenie všetkých pracovníkov oddelenia. Práca na projekte zahŕňala celý 

rad činností od plánovania vyžiadania cenových ponúk, objednávok, vyhodnotenia funk-

cionality systémov a špecifikácie požiadaviek na funkcionalitu modulu pre vkladanie 

digitálnych objektov a riadenia prístupov k nim. 
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Metodická a školiaca  činnosť sa realizuje aj na iných odboroch a oddeleniach. Odbor 

knižnično-informačných systémov poskytuje metodickú a školiacu činnosť najmä pre za-

mestnancov na pracovné činnosti a postupy v rámci KIS a súvisiacich systémov (OPAC, 

nový katalóg CHAMO, výpožičný systém, pokladnica, katalogizácia, Ensamble)  a v roku 

2015 zrealizoval  17 školení  pre  94 zamestnancov. Okrem toho odbor zabezpečil aj 

5 školení  na prácu s novými kopírovacími zariadeniami a 1 školenie k novej verzii portá-

lu EZO – spolu pre 118  zamestnancov. 

 

 

Vydavateľská činnosť 

 

1.  Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zodp. redaktor Henrieta Gábrišo-

vá. Bratislava : UKB, 2015. (č. 1, 100 s.; č. 2, 96 s.).  

ISSN: 1210-2016. 

Periodikum obsahujúce informácie o podujatiach a projektoch v UKB, konferenciách na 

Slovensku a v zahraničí, personálie, kalendár akcií a pod. 

2.  Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch. Pekařová, Katarína a kol.  

Bratislava : UKB, 2015. 178 s., príl. ISBN 978-8089303-43-4.  

Publikácia sumarizuje niekoľko desaťročí trvajúci výskum kalendárov v Kabinete retro-

spektívnej bibliografie. Impulzom pre jej vydanie bolo tridsiate výročie od vydania Bib-

liografie slovenských a inorečových kalendárov za roky 1701 – 1965 a tiež nedávne ži-

votné jubileum bývalej pracovníčky bibliografického oddelenia Želmíry Geškovej, ktorá 

venovala spracovaniu a výskumu kalendárov nemalú časť svojho pracovného života. Pub-

likáciu dopĺňa obrazová príloha, resumé v nemeckom a anglickom jazyku a menný regis-

ter. Kalendáre predstavujú v našom prostredí jedinečný fenomén. Ich obsah je pestrou 

mozaikou praktických informácií, dobového svetonázoru, spôsobu myslenia a úrovne 

vzdelania v širších celospoločenských reláciách. Cieľom monografie je nielen zhrnúť do-

terajší stav výskumu a doplniť ho o nové výsledky, ale predovšetkým upozorniť na tento 

zaujímavý, špecifický prameň. 

3.  Kalendár výročí 2016. Hudba. Zost. Dana Drličková. Bratislava : UKB, 2015.  

115 s. ISBN: 978-80-89303-49-6. 

Informácie pre širší okruh kultúrnych pracovníkov, redaktorov a dramaturgov 

o životných jubileách muzikológov, skladateľov, spevákov, inštrumentalistov, pedagógov, 

hudobných knihovníkov, ale aj významných dramatikov, teoretikov, estetikov a filozofov. 

4.  Správa o činnosti a hospodárení za 1. polrok 2015. Sprac. Henrieta Gábrišová 

a pracovníci UKB. Bratislava : UKB, 2015. 77 s., príl. 

   Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh a činnosti UKB za 1. polrok 2015. 
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5. Studia Bibliographica Posoniensia. Zost. Miriam Poriezová. Bratislava : UKB, 

2015. 183 s. ISBN: 978-80-89303-44-1. ISSN: 1337-0723. 

Univerzitná knižnica v Bratislave vydala jubilejný desiaty ročník zborníka Studia Bib-

liographica 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. V 12 štúdiách autori 

prezentujú nové, či aktualizované poznatky z výskumov zachovaných knižničných cel-

kov, tlačenej produkcie, korešpondencie alebo iného archívneho materiálu. Predmetom 

záujmov autorov sa stal vývoj kláštorných knižníc a rádov kamaldulov, cisterciánov, ako 

aj vydavateľské projekty v období renesancie a osvietenstva. Na záver zborník prináša 

recenzie troch publikácií domácej i zahraničnej proveniencie z oblasti dejín knižnej kul-

túry. 

6. Výročná správa za rok 2014. Sprac. Henrieta Gábrišová a pracovnici UKB. Bra-

tislava: UKB, 2015. 160 s. ISBN: 978-80-89303-45-8. 

Správa o činnosti knižnice za uplynulé obdobie obsahuje vyhodnotenie kontraktu organi-

zácie so zriaďovateľom, poslanie a strednodobý výhľad organizácie, vyhodnotenie činnos-

ti organizácie, rozpočet, personálne otázky, ciele a prehľad ich plnenia, hlavné skupiny 

používateľov.  

Publikácie sprístupnené v elektronickej podobe, ktoré sú zverejnené na webovej stránke 

Odboru súborných katalógov: 

7. Katalogizácia periodika v Súbornom katalógu periodík: MARC 21 a vy-

brané polia pre popis podľa RDA [elektronický zdroj]. Sedláčková, Lýdia.  

Spôsob prístupu: http://www.ulib.sk/files/SKP/marc_rda_2015.pdf 

Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2015. – 127 s. 

8. Medzinárodné desatinné triedenie: aktualizácia vybraných znakov MDT 

pre Súborný katalóg periodík [elektronický zdroj]. Sprac. Sedláčková, Lýdia a kol. 

Spôsob prístupu: http://www.ulib.sk/files/subornekatalogy/mdt-vyber-znakov-2015.pdf 

Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2015. – 79 s. 

 

Knižnično-informačné technológie 

 

 

Odbor knižnično-informačných systémov 

Činnosť odboru v roku 2015 prebiehala v súlade s úlohami, ktoré odbor kontinuálne za-

bezpečuje. Ide hlavne o prevádzku a rozvoj integrovaných knižnično-informačných sys-

témov, odbornú podporu a zvýšenie efektívnosti knižničných procesov, služieb verejnosti,   

metodickú a školiacu činnosť zamestnancov ako aj prezentáciu, propagáciu činnosti 

knižnice, kultúrno-spoločenských a odborných podujatí na webových stránkach. 
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Knižnično-informačný  systém (KIS) Virtua 

Koncom roka 2014 bol uvedený do internej prevádzky  nový portál KIS Virtua CHAMO. 

Po zapracovaní pripomienok k nastaveniu funkcií získaných z internej testovacej pre-

vádzky  bol portál v rámci Týždňa slovenských knižníc 2015 sprístupnený verejnosti. 

Portál  oproti predchádzajúcej verzii webového katalógu úplne zmenil filozofiu vyhľadá-

vania a zobrazovania, viac sa podobá integrovaným vyhľadávačom, ktoré ponúkajú pri 

vyhľadaní fazety, s funkciou spresnenia, konkretizovania alebo rozšírenia zadaného vý-

razu.  Nový portál si vyžiadal aj nové riešenia v integrovaní pridaných služieb ako žia-

danky EOD alebo podporu odkazovania na externé databázy (Amazon, WorldCat, Marti-

nus.). Verejnosťou bol prijatý kladne. 

V októbri bol zrealizovaný upgrade KIS Virtua na verziu 2015.0. Celý proces, vrátane 

inštalácie nových klientov na všetkých 120 PC, na ktorých sa v KIS pracuje sa uskutoč-

nil cez víkend, aby sa zminimalizoval čas neprístupnosti katalógov pre používateľov.  

Pracovníci odboru sa priebežne  venujú kontrole  správnosti a údržbe dát v katalógu 

UKB (clas05). Počas roka 2015 bolo upravených alebo vymazaných 1 139  bibliografic-

kých záznamov a doplnených alebo relinkovaných 1 366 záznamov o exemplároch podľa 

požiadaviek spracovateľov dokumentov a pracovníkov oddelenia revízie.   

Odbor v spolupráci s oddelením doplňovania kníh, mennej a vecnej katalogizácie  a kniž-

ničných skladov  pripravil zmeny v spracovateľskej linke dokumentov, ktorými sa zefek-

tívnil obeh dokumentov a  zabránilo  sa duplicitám alebo vynechávaniu prírastkového 

čísla. V septembri bola zrealizovaná aj zmena v objednávaní periodík v KIS Virtua. Pe-

riodiká majú samostatnú čiastkovú knižnicu, čo umožňuje používateľom väčší počet pre-

zenčných výpožičiek  iných dokumentov a periodík.  

Odbor generuje a zabezpečuje aj zasielanie hromadných mailov z KIS  používateľom. 

V roku 2015 boli zaslané 3 hromadné maily s informáciou o výške dlhu voči UKB, spolu 

775 používateľom. 

 

Webový portál UKB 

Webovému portálu, ako prostriedku prezentácie pre širokú verejnosť, virtuálnu bránu 

k službám knižnice a informáciám o celej škále jej činností  sa venuje každodenná pozor-

nosť.  Na podporu a propagáciu služieb alebo podujatí bolo  v roku 2015 vytvorených 107 

pôvodných bannerov a 3 plagáty. Priebežne sa na stránkach uverejňujú novinky z čin-

nosti UKB,  výber noviniek z knižničného fondu a komentované prírastky CD/DVD 

z fondov študovne elektronických dokumentov. Sledujú a zverejňujú sa štatistiky náv-

števnosti  webovej stránky UKB, katalógov a  fyzickej návštevnosti používateľov. Pra-

covníci odboru zabezpečujú  tiež aktualizáciu  databázy článkov o knižnici, Kroniky 

UKB, fotogalérie, archívu podujatí a zverejňovanie  povinných informácií. Celkovo sa 

zrealizovalo  9 483 aktualizácií stránok webu. 

Odbor zabezpečuje aj priebežnú administráciu a údržbu systému integrovaného vyhľa-

dávača elektronických informačných zdrojov  MetalibPlus, do ktorého v bol v roku 2015 

pridaný súborný katalóg ČR.   

Pracovníci odboru priebežne  kontrolujú a  aktualizujú aj intranetové stránky, ktoré  sú 

určené zamestnancom UKB. Obsahujú oficiálne materiály – smernice, príkazy generál-
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neho riaditeľa, pokyny BOZP, ale aj manuály k jednotlivým odborným činnostiam a šta-

tistiky činnosti.  

Vzhľadom na vekové zloženie používateľov je vhodným doplnkom propagácie služieb, 

podujatí i komunikácie s verejnosťou sociálna sieť Facebook. Pracovníci odboru upozor-

ňujú tiež na zaujímavé informácie o knižniciach vo svete, pripomínajú výročia výz-

namných slovenských alebo svetových osobností, spisovateľov, umelcov a pod. V letnom 

období bližšie predstavili prácu oddelenia MVS a MMVS. K decembru 2015 mala stránka 

UKB 2 020 fanúšikov. 

Odborná poradenská  činnosť sa zabezpečuje cez interný Helpdesk. Tento spôsob sa 

osvedčil ako mimoriadne efektívny a pružný. Za  rok 2015 bolo vyriešených 1 749 požia-

daviek zamestnancov. Prostredníctvom verejnej kontaktnej mailovej adresy vir-

tua@ulib.sk  bolo vybavených 105  rozličných požiadaviek používateľov. 

 

Ochrana osobných údajov 

Veľká pozornosť sa venuje ochrane osobných údajov používateľov. V zmysle zákona 

122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov sa v rámci odboru zabezpečuje poučenie 

všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi používateľov ale 

aj zamestnancov. V zmysle uvedeného zákona sa každoročne vykonáva aj vymazanie 

údajov o používateľoch z databázy UKB. Ide o používateľov, ktorým skončila registrácia 

a nemajú voči UKB žiadne záväzky. V roku 2015 sa to týkalo 8 142 požívateľov. Zároveň 

boli v oddelení absenčných služieb vyradené a skartované aj podpísané klasické prihláš-

ky. V roku 2015 bol pripomienkovaný a aktualizovaný Bezpečnostný projekt na ochranu 

osobných údajov v UKB. 

 

Odbor informačných technológií  

Odbor informačných technológií komplexne zabezpečuje prevádzku informačných techno-

lógií a rozvoj rutinného počítačového spracovania a elektronizácie knižničných 

a informačných agend. Vykonáva centrálne nákup, inštaláciu, evidenciu a servis výpo-

čtovej  techniky (hardware, software). Zabezpečuje školiacu a poradenskú činnosť.   

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 anti-

vírusovým a antispyware systémom. Všetky PC sú pripojené k internetu prostredníc-

tvom akademickej siete SANET. Prenosová rýchlosť internetového pripojenia je 1GBps. 

Pre používateľov je v UKB k dispozícii celkom 52 PC z toho 42 PC s pripojením na inter-

net (študovňa elektronických dokumentov, InfoUSA, IDS UNESCO, Depozitná knižnica 

NATO, Rakúska knižnica a 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. 

Signálom pre  WiFi pripojenie  sú pokryté všetky priestory prístupné pre verejnosť.  Štu-

denti a zamestnanci vysokých škôl môžu využiť i svetovú roamingovú službu Eduroam, 

ktorá umožňuje získať pripojenie na internet nielen vo svojej domovskej organizácii, ale 

aj na pôde všetkých participujúcich organizácií.  V  roku 2015 využili používatelia WiFi 
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pripojenie v priestoroch UKB celkom 71 349 krát (z toho 39 888 pripojení na WiFi Edu-

roam). V študovni elektronických dokumentov sa na používatelia pripojili na internet 

celkom 16 158 krát. 

Na vstup do lokálnych katalógov UKB slúži celkom 26 terminálov. Umiestnené sú 

v čitateľských katalógoch na prízemí, v priestoroch voľného výberu na 1. a 2. poschodí 

a v priestoroch registrácie používateľov. V priestoroch čitárne neviazaných periodík je 

pre používateľov k dispozícii PC na čítanie digitalizovaných príloh k periodikám.  Pre 

používateľov je k dispozícii tiež samoobslužný skener a technológia na elektronické za-

sielanie naskenovaných dokumentov.  

Všetky PC a notebooky  používané UKB sú chránené pravidelne aktualizovaným  antiví-

rovým systémom a antispyware programom. Servery chráni antivírový softvér CLAM. 

Ochrana údajov je zabezpečovaná aktívnymi bezpečnostnými prvkami a pravidelnou 

archiváciou databáz. V auguste 2015 bola vykonaná pravidelná ročná profylaktická 

údržba informačných technológií – archivácia systémov a databáz a profylaktika hardvé-

ru.     

V roku 2015 bolo vo verejných priestoroch nainštalovaných 6 nových  samoobslužných 

multifunkčných reprografických zariadení na plnofarebnú tlač, jedno zariadenie 

s obsluhou je umiestnené v oddelení reprografických služieb.  Zariadenia sú k dispozícii 

používateľom aj zamestnancom UKB. Na autentifikáciu sa používa  knižničný pas. Pou-

žívateľovi sa následne, podľa cenníka služieb a poplatkov, zaúčtuje príslušná čiastka za 

platenú službu. 

Zamestnanci odboru v spolupráci s ďalšími oddeleniami UKB zabezpečovali po technic-

kej stránke odborné podujatia, semináre a prednášky. V rámci školiacej a poradenskej 

činnosti poskytli pracovníci odboru približne 500 konzultácií pre  používateľov. Išlo hlav-

ne o riešenie problémov pri pripojení notebookov na internet.  

 

Odbor Centrálneho dátového archívu CDA 

CDA je integrovaný systém dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu, jeho 

získavania, spracovania a využitia. CDA organizačne, technicky a technologicky zabez-

pečuje 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 (Bratislava) a CDA-B (Martin) a samostatný magnetopáskový depo-

zit v lokalite CDA-C (Bratislava).  

Výsledným stavom projektu CDA je komplexná automatizácia procesu dlhodobej ochrany 

a archivácie digitalizovaných a digitálnych kultúrnych objektov. CDA zabezpečí dlhodo-

bú ochranu zdigitalizovaných kultúrnych objektov pred živelnými pohromami, katastro-

fickými udalosťami a ich fyzickým opotrebením. Dlhodobé uchovávanie bude zabezpečo-

vať technologickú stabilitu, migráciu na nové formy nosičov, konverziu na nové typy do-

kumentov a formátov. 
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Rok 1 

Rok 2015 bol prvým rokom prevádzky Centrálneho dátového archívu v období udržateľ-

nosti. V januári sa uskutočnilo slávnostné ukončenie národného projektu CDA za účasti 

ministra kultúry SR. Udalosť bola spropagovaná  v tlači a v TV. Rok 2015 sa niesol 

v znamení tlaku z pamäťových a fondových inštitúcií na vklad do CDA, národné digitali-

začné projekty produkovali veľké objemy dát. Počas prvého roku existencie zaznamenal 

samostatný odbor CDA  niekoľko významných míľnikov. Okrem masívneho vkladu dát 

do CDA začali pamäťové a fondové inštitúcie s výberom dát najmä pre portál zdigitalizo-

vaného kultúrneho dedičstva Slovakiana (www.slovakiana.sk) v rámci národného projek-

tu CAIR (Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra) Národného osvetového cen-

tra.  

 

Činnosť odboru CDA 

CDA je v organizačnej štruktúre Univerzitnej knižnice v Bratislave definovaný ako sa-

mostatný odbor spadajúci pod gesciu úseku elektronizácie a integrácie s nasledujúcou 

štruktúrou:  

 

 

Odbor má 12 zamestnancov, z  toho 5  pracuje na pracovisku v Martine. Všetci zamest-

nanci majú vysokoškolské vzdelanie  technického, resp. knihovníckeho zamerania.  

Manažment CDA je založený na zabezpečení prevádzky CDA v súlade s organizačnými 

zložkami UKB zabezpečujúcimi jeho činnosť. Zabezpečuje ho odbor CDA tvorený tromi 

organizačnými útvarmi v rámci UKB rozdelených podľa funkčných domén ktoré spravu-

jú: 

- informačné a podporné technológie (správa IKT prostriedkov a podporných technoló-

gií), 

http://www.slovakiana.sk/
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- informačné systémy (komplexná správa softvérového subsystému CDA), 

- informačné procesy (metodické, informačné a procesné zabezpečenie CDA). 

Procesná stránka CDA je zameraná hlavne na prípravu, negociáciu a kontrolu dohôd 

o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu, tvorbu a manažment profilov pre vklad dát, 

metodickú činnosť a plánovanie. Kritické činnosti útvaru pozostávajú z plánovania tech-

nologických upgrade a profylaktiky, výkonu finančného manažmentu, zabezpečenie lo-

gistiky, krízový manažment, riadenie rizík a zmien. 

CDA zabezpečuje komplexné riadenie vkladu dát (kampane), identifikáciu, správu 

a riešenie incidentov podľa metodík a overených postupoch ITIL®. Útvary informačných 

technológii a systémov majú na starosti monitoring prevádzky, správu incidentov, výkon 

upgrade a profylaktiky, servisné zásahy, optimalizáciu a development. 

 

Prevádzka systému CDA 

Prevádzka systému CDA spočíva na neustálom monitorovaní aktivít systému v oboch 

lokalitách. Odbor CDA v snahe spracovať čo najvyšší objem dát zaviedol stálu službu 

zamestnancov na dispečingu v pracovných dňoch od 8 – 16 hod. Počas celého roka sa čin-

nosť zamestnancov CDA zameriavala na ladenie a prispôsobovanie systému CDA (har-

dvéru, softvéru a aplikácie) na potreby a požiadavky z pamäťových a fondových inštitúcií 

(PFI). Prax ukázala, že PFI využívajú technológiu magnetických pások LTO6, vyššej 

triedy ako používal CDA. Z tohto dôvodu sa systém CDA musel prispôsobiť a rozšíriť in-

fraštruktúru o mechaniky a technológiu LTO6. Z dôvodu zvýšených nárokov na online 

prenos dát z Národného osvetového centra (NOC) začalo zmenové konanie – sieťové pre-

pojenie CDA a NOC. Sieťové prepojenie bolo oživené  v apríli 2015.  Veľké objemy dát 

z PFI si vyžiadali zvýšenú výpočtovú kapacitu systému CDA, nevyhnutné bolo navýšenie 

počtu diskov a magnetických  pások. Míľnikom sa stal júl 2015 keď bolo uložených mi-

lión dátových balíkov z PFI.  

Systém CDA bol architektonicky  navrhnutý tak, že bude v týždňových intervaloch pre-

biehať zber dát od jednotlivých inštitúcií. Prax však ukázala nefunkčnosť pôvodného ná-

vrhu.  Preto sa zaviedol systém kampaní.   Na základe predošlej analýzy voľných kapa-

cít, voľných pások na zápis, voľného miesta v systéme sa zhodnotí, akú veľkú kampaň 

(koľko TB) je možné pustiť do spracovania.  

 

Prezentačné aktivity 

Počas celého roka  prezentovali  zamestnanci odboru projekt CDA na viacerých výz-

namných podujatiach. V máji to bola konferencia Jarná Itapa 2015,  v júni prezentácia 

na 8. ročníku odbornej konferencie  iDeme 2015 o informatizácii verejnej správy 

v spolupráci s riadiacim orgánom OPIS, v septembri odborná konferencia Knižnice 2015 

a v októbri odborná konferencia Memory 2015. Na prelome novembra a decembra sa na 

konferencii a workshope Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015v Prahe pre-

zentoval odbor CDA s príspevkom „CDA v roku jeden“. 
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Aktuálny stav  

Aktuálny stav obsahu CDA sa denne publikuje na stránke http://cda.kultury.sk/. Sys-

tém poskytuje 24 hodinové reporty prírastkov počtu a objemu balíkov celkovo a podľa 

vkladateľov (vybavené objednávky, uzavreté úlohy, počet médií...). Ku koncu roka 2015 

bolo zmluvne podchytených 15 vkladateľov, ktorí aktívne CDA využívajú: 

- Národné projekty OPIS PO1 a PO2  

(Operačný program informatizácia spoločnosti, prioritná os 1 a 2) 

 Slovenský národný archív  

 Slovenská národná knižnica  

 Slovenský filmový ústav  

 Múzeum Slovenského národného povstania  

 Slovenská národná galéria  

 Univerzitná knižnica v Bratislave – Odbor digitalizácie 

 Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozit digitálnych prameňov   

 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky   

 Slovenský ľudový umelecký kolektív  

 Národné osvetové centrum,  

 

- Dopytovo orientované projekty OPIS PO1 a PO2  

(Operačný program informatizácia spoločnosti, prioritná os 1 a 2]) 

 Kancelária Ústavného súdu SR  

 Vojenský historický ústav  

 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  

 Trnavský samosprávny kraj  

 Nitriansky samosprávny kraj. 

Pamäťové fondové inštitúcie sú združené do tzv. „určeného spoločenstva“. CDA 

s určeným spoločenstvom pravidelne komunikuje prostredníctvom cielených emailov 

o novinkách, odstávkach systému a pod. Určené spoločenstvo má na web stránke CDA 

vyčlenenú sekciu s dokumentmi, prístupnú len pre členov komunity. Zároveň CDA po-

skytuje prehľadné informácie o spracovaní dát, štatistiky, prezentácie na vlastnej web 

stránke, ktorú zamestnanci CDA aj sami aktualizujú (redakčný systém Drupal). 

 

Reporty 

Nasledujúce ukazovatele sa sledujú  a v pravidelných v týždenných reportoch sa posiela-

jú určenému spoločenstvu a MK SR: 

 stav kampaní  

 celkový objem dát v CDA v Terabyte, v Petabyte 

 objem dát v CDA per PFI 

 celkový počet SIP balíkov  

http://cda.kultury.sk/
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 objem SIP balíkov per PFI 

 týždenný prírastok dát 

 mesačný prírastok dát 

 objem disseminovaných (vybraných) dát per PFI. 

 

Celkový stav uložených dát v CDA k 31. 12. 2015 
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Stav výberu dát pre portál NOC CAIR Slovakiana k 31. 12. 2015 
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Certifikácia  

Na začiatku práce na projekte CDA bolo nevyhnutné stanoviť normatívny rámec pre dl-

hodobé dôveryhodné úložisko dát.  Stali sa ním normy ISO 147 21 - OAIS platforma 

a ISO 163 63 – LTP.   Pre lepšie pochopenie a  ľahšiu orientáciu pripravili pracovníci 

odboru slovenské vydanie oboch  uvedených noriem.  Nevyhnutnosť lokálnej verzie no-

riem potvrdili aj kolegovia z Národní knihovny Praha a Moravskej zemskej knihovny 

Brno, s ktorými odbor CDA spolupracuje. Centrálny dátový archív bol navrhnutý a fun-

guje v súlade s požiadavkami a normami pre dôveryhodné dlhodobé úložiská.  

Nevyhnutnou súčasťou LTP ako aj jedným z merateľných ukazovateľov projektu CDA 

bola nutnosť  certifikovať v CDA Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) 

podľa normy ISO/IEC 27001:2013. Proces prípravy na certifikáciu trval kalendárny rok 

a zahŕňal zavedenie systému SMIB pre odbor CDA a  spolupracujúce súčasti  UKB: eko-

nomické oddelenie, personálny referát, metodické oddelenie, odbor prevádzky a sekreta-

riát GR UKB. Príprava spočívala v zavedení evidencie všetkých procesov, vydanie zá-

väzných smerníc (11 ks) s prílohami, vydanie jednotných formulárov, zaškolenie zamest-

nancov, zavedenie princípov a procesov do praxe. V októbri 2014 bol systém CDA certifi-

kovaný podľa normy ISO/IEC 27001: 2013 - Systémy manažérstva informačnej bezpeč-

nosti.  

Certifikát je nutné obnovovať každý kalendárny rok, preto počas roka 2015 pracovníci 

odboru  neustále pracovali a viedli procesy  v zmysle normy, pravidelne sa  vzdelávali 

a  šírili pozitívnu osvetu procesu SMIB. Dohľadový audit podľa normy ISO/IEC 27001: 

2013 – Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti úspešne prebehol v októbri 2015. 

Ďalší dohľadový audit sa uskutoční v roku 2016 a nový certifikačný audit celého systému 

SMIB v organizácii v roku 2017. 

Certifikácia podľa normy ISO/IEC 27001: 2013 – Systémy manažérstva informačnej bez-

pečnosti poskytla nevyhnutný základ a v súčasnosti pracovníci odboru študujú procesy 

a pripravujú potrebnú dokumentáciu na  sebaposúdenie (self-assessment Digital Reposi-

tory Audit Method Based on Risk Assessment) na základe kritérií TRAC (Trustworthy 

Repositories Audit and Certification),  DRAMBORA (Digital Repository Audit Method 

Based on Risk Assessment)  a Pečate kvality digitálneho repozitára DSA (Data Seal of 

Approval) v zmysle platných noriem STN ISO 16363: 2013, STN ISO 14721: 2014. 

 

Udržateľnosť 

Dlhodobá a dôveryhodná archivácia digitálnych objektov nie je však len technologickým 

problémom. Podmieňuje ju zodpovedajúca organizačná infraštruktúra, vrátane finanč-

ného zabezpečenia. CDA v súlade s CBA analýzou a výpočtom nákladov v období udrža-

teľnosti potrebuje na svoje fungovanie značné finančné prostriedky, ktoré je potrebné 

zabezpečiť z rozpočtovej kapitoly MK SR. Odhad nákladov na zabezpečenie prevádzky 

v tzv. období udržateľnosti bol už v návrhu projektu, predmetom vážneho vyjednávania 

sa však stal po jeho ukončení. Náklady na zmluvnú údržbu HW, licencie SW, aplikačnú 

podporu a ostatné nevyhnutné náklady na prevádzku a personál dosiahli úroveň 2,5 mil. 

€ ročne. To je približne 50 % z bežného rozpočtu UKB, ktorý bol o túto sumu v roku 2015 

príslušne zvýšený. Zároveň boli schválené investičné náklady na priebežnú obnovu kon-

figurácie v objeme 600 000 €.  
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Základným predpokladom finančnej udržateľnosti výsledkov realizácie projektu CDA 

PO2 OPIS je alokovanie dostatočného množstva finančných prostriedkov po ukončení 

realizácie projektu na obdobie rokov 2015 – 2020 zo štátneho rozpočtu. 

Z pohľadu technickej a technologickej udržateľnosti projektu CDA PO2 OPIS sa vychá-

dza z predpokladu, že v období rokov 2015 – 2020, t. j. päť rokov po ukončení realizácie 

projektu, nedôjde k zásadnej zmene technológií. Treba však plánovať nárast nákladov na 

priebežnú obnovu technológií, jednak  z dôvodu fyzického opotrebenia a technologického 

zastarania výpočtovej techniky a tiež z dôvodu optimalizácie procesov CDA, ktoré boli 

obstarané v počas realizácie projektu. 

V strednodobom výhľade je potrebné počítať s cyklickou obnovou technickej  

a technologickej infraštruktúry buď v 4-ročnom cykle (25 %  z hodnoty investície ročne 

t. j. 4 157 769 €) alebo v 8-ročnom cykle (15 % z hodnoty investície ročne, t. j. 

2 494 662 €). 

Rozhodujúcu úlohu pri naplnení cieľov CDA a udržaní jeho fungovania po všetkých 

stránkach však majú pracovníci tohto novo zriadeného odboru UKB. V rámci projektu sa 

vytvorilo 12 nových pozícií ktoré sú začlenené v troch oddeleniach (oddelenie informač-

ných procesov, oddelenie informačných systémov a oddelenie informačných technológií) 

a rozdelené do dvoch lokalít (7 v Bratislave a 5 v Martine). Príslušnosť k oddeleniu im-

plikuje zodpovednosť za odpovedajúce aktíva (OIT – technika, médiá, OIS softvér, sprá-

va,  OIP logistika, bezpečnosť...), na operatívnej prevádzke CDA sa však plnohodnotne 

podieľa každý jednotlivec. Tímy pravidelne (ranné brífingy cez Polycom) a operatívne 

navzájom komunikujú. Kontroluje sa aktuálny stav spracovania kampaní,  analyzujú sa 

prevádzkové problémy, nastavuje sa logistika a riešia sa všetky potrebné záležitosti.       

Pri budovaní LTP úložiska je potrebné vhodne stanoviť TIER špecifikáciu podľa Uptime 

Institute tak, aby vhodne korešpondovala s očakávaniami a dostupnosťou služby.  

S ohľadom na distribúciu služieb CDA do dvoch aktívnych lokalít nie je v prípade výpad-

ku jednej z nich vážne ohrozená dostupnosť služieb. V prípade mimoriadnej situácie sú 

vždy služby presmerované do funkčnej lokality až do odstránenia mimoriadnej situácie. 

S ohľadom na kritickosť dostupnosti služieb a ich dopad na ostatné projekty nie je fi-

nančne rentabilné budovať pri danej architektúre vysoko-dostupné dátové centrum na 

úrovni TIER III a viac. 

Na príklade projektu CDA vidno komplexnosť a zložitosť riadenia tohto typu projektov. 

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať hlavne identifikácii kritickej cesty a riadeniu 

projektových rizík. Možno konštatovať, že prínos projektu tohto rozsahu nie je s ohľadom 

na jeho charakter jednoduché zhodnotiť. Až dlhodobá prax a napojenie na integrovanú 

sieť projektov OPIS ukáže prínos a potenciál CDA. Rozhodne má daný projekt potenciál 

stať sa celonárodným depozitom pre všetky inštitúcie v oblasti verejnej služby a štátnej 

správy na Slovensku. Či sa daný cieľ podarí a CDA dokáže naplniť túto ambíciu záleží 

nielen na rozhodnutiach na úrovni jednotlivých ministerstiev a vlády, ale aj vlastných 

rozvojových a marketingových aktivitách CDA a UKB. 

Odbor projektového riadenia 

Činnosti odboru projektového riadenia v roku 2015 boli primárne zamerané na dve ťa-

žiskové projektové činnosti. Prvou bolo vybudovanie portálu „Profil slovenskej kultúry“. 
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Stavia na výsledkoch predchádzajúceho projektu – portálu  „Kultúrny profil Slovenska“. 

Oproti nemu prináša nový dizajn, grafiku, nové a prepracované témy. Súčasne sa zacho-

váva bilingválny obsah a kvalitu autorského obsahu. 

 

Prioritný projekt Profil slovenskej kultúry 2015 

V roku 2015 Oddelenie integrácie systémov pripravovalo a implementovalo nový sloven-

sko-anglický internetový portál „Profil slovenskej kultúry“, ktorého cieľom je vytvoriť on-

line sprievodcu po slovenskej kultúre. Nový portál Profil slovenskej kultúry voľne nadvä-

zuje na projekt Kultúrny profil Slovenska (spoločný projekt MK SR s Visiting Arts), kto-

rý sa počas svojej existencie (od r. 2009) veľmi dobre etabloval. 

Projektový tím vypracoval novú štruktúru (12 tematických celkov), na základe ktorej 

zabezpečil aktualizovanie a prepracovanie esejí a zároveň rozšírenie o niekoľko úplne 

nových tematických okruhov (Architektúra, Festivaly, Vydavateľská činnosť v r. 1900–

1918, Populárna hudba a džez, Turizmus, Textilná tvorba, Úžitkové umenie, Fotografia). 

Autormi textov sú významní a renomovaní odborníci, ktorí texty spracovali v chronolo-

gickom priereze od  najstaršieho obdobia až po súčasnosť. Projektový tím sa postaral 

o zabezpečenie kvalitných prekladov populárno-náučných textov do anglického jazyka 

u skúsených a overených prekladateľov. Na ilustrovanie portálu obrazovým a grafickým 

materiálom bolo zakúpených 326 ks fotografií od profesionálnych fotografov. V prípa-

doch, keď to umožňovala legislatíva, sa použili navyše fotografie vyňaté spod autorskej 

ochrany, ďalej obrazové materiály z archívov rôznych kultúrnych inštitúcií ako aj foto-

grafie z vlastných zdrojov UKB (spolu 135 ks fotografií). 

V priebehu 2. polroka 2015 sa v spolupráci s externým pracovníkom realizoval redizajn 

portálu, aby zodpovedal aktuálnym trendom a požiadavkám súčasného webdizajnu. Re-

dizajn portálu bol v decembri 2015 ukončený a je dostupný na adrese: 

http://www.profil.kultury.sk/.  

Realizácia portálu sa v roku 2015 uskutočnila prostredníctvom prioritného projektu. Je-

ho ukončením sa práce nezastavili, projektový tím aktívne rozvíja jeho obsah  

a funkcionalitu s cieľom zabezpečiť kvalitný a pútavý obsah nielen pre širokú verejnosť 

na Slovensku, ale aj pre zahraničných záujemcov o informácie o slovenskej kultúre či 

potenciálnych návštevníkov Slovenska. 

Vytvorenie nového moderného portálu je  v súlade s Akčným plánom Stratégie rozvoja 

kultúry SR 2014 – 2020. Nový portál bude významným nástrojom propagácie SR aj 

v rámci predsedníctva SR v EÚ v roku 2016. 

Druhou projektovou činnosťou bolo riadenie a implementácia národného projektu „Digi-

tálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu“. Projekt bol realizovaný 

v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS PO2).  Realizoval sa od 

apríla do decembra 2015 pričom prípravné práce a predprojektová príprava trvali už od 

začiatku roka 2015.  

Hlavné projektové aktivity spočívali v realizácii technickej a systémovej IKT infraštruk-

túry, implementácii programových nástrojov a operačných procedúr na plánovanie, or-

ganizáciu, kontrolu procesov na webharvesting a webarchiving on-line digitálnych pra-

meňov ako aj prevádzku rutinného zberu, sprístupňovanie a ochranu pôvodného digitál-
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neho obsahu (e-Born). Všetky relevantné podaktivity súvisiace s obstaraním, dodávkami 

a inštaláciou infraštruktúry ako aj aktivity implementácie programového vybavenia boli 

ukončené v súlade s platným harmonogramom projektu. Výsledkom projektu je naplne-

nie príslušných merateľných ukazovateľov. Počas mesiacov november a december 2015 

intenzívne prebiehalo praktické overenie implementovaných nástrojov, konfigurácia 

a ladenie hardvérových a softvérových subsystémov. Pripravovali sa aktivity pre pilotný 

zber, správu, sprístupňovanie a ochranu pôvodných (e-Born) elektronických prameňov, 

elektronických monografií, periodík, webových stránok a ďalších druhov elektronických 

publikácií a artefaktov, vrátane elektronických tvorivých a publikačných modelov a pred-

lôh v súlade s v budúcnosti plánovanou koncepciou "povinného deponátu“. Zrealizovalo 

sa zaškolenie obsluhy, spracovanie metodík a politík zberu ako aj administratívne kroky 

pre spustenie zberu (zmluvné zabezpečenie s producentmi obsahu). Počas mesiacov no-

vember – december bola zrealizovaná experimentálna zberová kampaň, prebehlo zabez-

pečenie a vyhodnotenie pilotnej prevádzky formou používateľských akceptačných testov 

a verifikácie plnenia funkčných a nefunkčných požiadaviek IS Digitálne pramene. Ria-

denie projektu "Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu" sa rea-

lizovalo podľa štandardov projektového riadenia s prihliadnutím na špecifiká projektov 

financovaných z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Pri riadení projektu 

boli brané do úvahy odporúčania uvedené v Metodickom manuáli pre riadenie národných 

projektov, metodiky projektového riadenia PRINCE2® a  overených postupov („best 

practices“) v oblasti riadenia projektov. Interný projektový tím pri riadení navyše zúročil 

poznatky a skúsenosti ("lessons learned") z riadenia národného projektu OPIS PO2 

"Centrálny dátový archív". V súlade s platným harmonogramom projektu boli horeuve-

dené aktivity ukončené k 31. 12. 2015. K uvedenému termínu bol projekt ako celok 

úspešne zavŕšený. 
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5 ROZPOČET  ORGANIZÁCIE 

 

Celkové príjmy a výdavky UKB v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 boli nasledovné: 

             (v eurách) 

Ukazovateľ 

Skutočnosť 

rok 

2014 

Schválený 

rozpočet 

2015 

Upravený 

rozpočet 

2015 

Skutočnosť 

rok 2015 

% 

čerpania 

4:3 

Index 

15/14x100 

4:1 

a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 

z toho: 
131 820 138 300 119 031 131 329 110,33 99,63 

200  

Nedaňové príjmy 

z toho: 

127 598 138 300 119 031 121 554 102,12 95,26 

210  

Príjmy z vlastníctva 

majetku 

7 004 8 000 7 274 7 274 100,00 103,85 

220  

Administrat. poplat-

ky a iné poplatky 

106 130 128 300 99 159 99 159 100,00 93,43 

290  

Iné nedaňové príjmy 

 

14 464 2 000 12 598 15 121 120,03 104,54 

300  

Granty a transfery 
4 222 0 0 9 775 0 231,53 

600  

Bežné výdavky 

z toho: 

4 712 234 4 138 205 5 257 096 5 266 675 100,18 111,76 

610  

Mzdy, platy, služ. 

príjmy a ost. 

os.vyrovn. 

1 774 688 1 587 018 1 944 636   1 944 636 100,00 109,58 

620  

Poistné a príspevok 

do poisťovní 

744 724 554 662 782 137 782 137 100,00 105,02 

630  

Tovary a služby 

z toho: 

2 167 330 1 977 083 2 503 400 2 512 979 100,38 115,95 

631  

Cestovné náhrady 

 

18 574 16 000 15 616 15 616 100,00 84,07 

632  

Energie, voda 

a komunikácie 

610 767 406 883 561 524 561 419 99,98 91,92 

633 Materiál  353 013 320 200 268 769 271 214 100,91 76,83 

634 Dopravné 8 100 10 300 10 724 10 724 100,00 132,40 

635  

Rutinná a štandardná 

údržba 

249 311 265 500 266 064 266 064 100,00 106,72 
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636  

Nájomné za nájom 
111 279 135 000 73 211 73 211 100,00 65,79 

637  

Služby 

 

816 286 823 200 1 307 492 1 314 731 100,55 161,06 

640  

Bežné transfery 

z toho: 

25 492 19 442 26 923 26 923 100,00 105,61 

642  

Jednotlivcom 

a neziskovým právn. 

osobám 

23 471 17 442 24 702 24 702 100,00 105,24 

649  

Transfery do zahraničia 
2 021 2 000 2 221 2 221 100,00 109,90 

700  

Kapitálové výdavky 

z toho: 

3 516 006 0 6 394 907 6 394 064 99,99 181,86 

710  

Obstaranie kapitálo-

vých aktív 

3 516 006 0 6 394 907 6 394 064 99,99 181,86 

Výdavky celkom  

(BV + KV) 

 

8 228 240 4 138 205 11 652 003 11 660 739 100,07 141,72 

Poznámka: v uvedenom prehľade sú zahrnuté všetky rozpočtové prostriedky organizácie, vrá-

tane prostriedkov EÚ a na spolufinancovanie a mimorozpočtové výdavky, zdroj 111, 35, 11S1, 

11S2, 11S3, 13S1, 13S2, 13S3, 131D 

BV – bežné výdavky 

KV – kapitálové výdavky 

 

5.1 ZHODNOTENIE PLNENIA ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV 

ROZPOČTU ORGANIZÁCIE ZA ROK 2015 
 

Ministerstvo kultúry SR schválilo a rozpísalo pre UKB záväzné ukazovatele štátneho 

rozpočtu na rok 2015 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 
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Ukazovateľ Ekonomická 

klasifikácia 

Schválený rozpočet 

(€) 

1.  Príjmy ŠR (zdroj 111) 

 

200 
138 300 

 

2.  Bežné výdavky spolu                                         

      z toho: 

600 
4 138 205 

 

mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV             
610 

1 587 018 

 

Limit počtu zamestnancov 

(prepočítaný) 

 

- 225 

 

 

5.1.1 Rozpočtové opatrenia 

 

MK SR vykonalo v rozpočte UKB k 31. 12. 2015  40 rozpočtových opatrení:  

 

Rozpočtové opatrenie č. 1 

Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 2 realizovalo MK SR listom č. MK-

862/2015-340/1609 zo dňa 29. 1. 2015 zvýšenie bežných výdavkov nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR (prvok 0A90604 – Centrálny dátový ar-

chív) kat. 630 Tovary a služby (podpoložka 637033) celkom v sume + 6 178,24 €. 

Menovite: 

Európsky fond regionálneho rozvoja       

prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)                      4 652,81 €  

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)                                 821,09 €   

pro rata - (zdroj 13S3)                                 704,34 € 

Rozpočtovým opatrením sa vykonalo uvoľnenie viazaných rozpočtových prostriedkov EÚ 

a na spolufinancovanie v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2 

Na základe súhlasu ministra kultúry SR zo dňa 13. 2. 2015 upravilo (zvýšilo) MK SR 

listom č. MK-862/2015-340/3182 zo dňa 23. 2. 2015 rozpočet bežných výdavkov 

v hlavnej kategórii 600 na rok 2015 celkom o 62 500,00 €, ktoré boli účelovo určené na 

financovanie týchto prioritných projektov: 
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Prvok 08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

v tom: 

1. „Muhajhlo a Júlia Obranovičovci a štúrovci“        7 000,00 €  

Na základe súhlasu ministra kultúry SR zo dňa 1. 6. 2015, listom č. MK-862/2015-

340/9140 zo dňa 8. 6. 2015 MK SR schválilo zmenu účelu použitia pôvodne schvále-

ného projektu a nahradilo ho novým projektom „Ľudovít Štúr s knihami 

a v knihách“.   

 

Prvok 08T 0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fon-

dov 

v tom: 

1.  „Nové informačné zdroje v UKB“                40 000,00 € 

 

Prvok 08T 0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva  

v tom:   

1. „DR-UKB repozitár pre správu a sprístupňovanie publikačnej činnosti  

  knižnice a archívu UKB“       15 500,00 €           

         

Rozpočtové opatrenie č. 3 

Na základe ŽoP:21120120008573 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-

862/2015-340/4196 zo dňa 16. 3. 2015 rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 - Centrálny dátový ar-

chív, priebežná platba, celkom v sume  + 24 424,60 €.  

Menovite: 

Európsky fond regionálneho rozvoja       

prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)       18 394,17 €  

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                      13 061,15 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní         4 549,80 € 

kat. 630 tovary a služby                                                                                              783,22 € 

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)                  3 246,03 €   

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                        2 304,91 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                                 802,90 €   

kat. 630 tovary a služby                                                                                              138,22 € 

pro rata - (zdroj 13S3)                              2 784,40 € 
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v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                        1 977,12 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                                 688,72 € 

kat. 630 tovary a služby                                                                                             118,56 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 4 

V nadväznosti na rozpočtové opatrenie MF SR č. 10/2015, ktorým povolilo prekročenie 

limitu výdavkov štátneho rozpočtu viazaných v roku 2014 upravilo (zvýšilo) MK SE 

listom č. MK-844/2015-340/5027 zo dňa 27. 3. 2015 rozpočet kapitálových výdavkov 

na rok 2015 o sumu 28 569,60 € v prvku programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia 

rozvoja slovenského knihovníctva, investičná akcia č. 29 419 – UKB – MFZ – ná-

kup softvéru SAfe-Q,  zdroj 131D. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 5 

Na základe ŽoP: 21120120008578 KPR, ŽoP: 21120120008580 KPR, ŽoP: 

21120120008581 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-862/2015-340/5908 zo 

dňa 14. 4. 2015 rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 - Centrálny dátový ar-

chív, priebežné platby, celkom v sume  + 97 796,08 €.  

Menovite: 

Európsky fond regionálneho rozvoja        

prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)       73 650,20 €  

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                      25 925,35 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                              8 881,46 € 

kat. 630 tovary a služby                                                                                        38 843,39 € 

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)                                                       12 997,12 €   

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                       4 575,07 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                              1 567,33 €   

kat. 630 tovary a služby                                                                                          6 854,72 €    

pro rata - (zdroj 13S3)                          11 148,76 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                       3 924,44 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                              1 344,43 € 

kat. 630 tovary a služby                                                                                          5 879,89 €    
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Rozpočtové opatrenie č. 6 

Na základe ŽoP: 21120120008583 KPR a ŽoP: 21120120008584 KPR, upravilo (zvýši-

lo) MK SR listom č. MK-862/2015-340/7026 zo dňa 30. 4. 2015 rozpočet bežných vý-

davkov nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 - Centrálny dátový ar-

chív,  priebežná platba, celkom v sume  + 32 084,60 €.  

Menovite: 

Európsky fond regionálneho rozvoja       

prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)                                                                       24 162,93 €  

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                      14 430,23 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                              5 035,34 € 

kat. 630 tovary a služby                                                                                           4 697,36 € 

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)                 4 264,06 €   

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                        2 546,50 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                                 888,60 €   

kat. 630 tovary a služby                                                                                              828,96 €    

pro rata - (zdroj 13S3)                              3 657,61 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                        2 184,36 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                                 762,21 € 

kat. 630 tovary a služby                                                                                             711,04 €    

 

Rozpočtové opatrenie č. 7 

V nadväznosti na súhlas ministra kultúry SR z 20. 3. 2015 a na rozpočtové opatrenie MF 

SR č. 30/2015 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-844/2015-340/8873 zo dňa 

2. 6. 2015 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015 o sumu  224 775,20 €, ktoré 

boli účelovo určené na investičnú akciu zaregistrovanú v Registri investícií MF SR: 

„UKB – Centrálny dátový archív“, číslo investičnej akcie 27 930. Úprava sa vykonala 

v prvku programovej štruktúry 0A0604 – Centrálny dátový archív. 

Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečila úhrada korekcie v rámci programu OPIS, 

PO2, podľa rozsahu faktúr od dodávateľa VT Group a.s.   
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Rozpočtové opatrenie č. 8 

Na základe ŽoP: 21120120008582 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-

862/2015-340/8628 zo dňa 28. 5. 2015 rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 - Centrálny dátový ar-

chív,  priebežná platba, celkom v sume  + 82 297,87 €.  

Menovite: 

Európsky fond regionálneho rozvoja       

prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)                                                                       61 978,52 €  

v tom: 

kat. 630 tovary a služby                                                                                        61 978,52 € 

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)               10 937,40 €   

v tom: 

kat. 630 tovary a služby                                                                                         10 937,40 €    

pro rata - (zdroj 13S3)                             9 381,95 € 

v tom: 

kat. 630 tovary a služby                                                                                           9 381,95 €    

 

Rozpočtové opatrenie č. 9 

V nadväznosti na súhlas ministra kultúry SR z 13. 2. 2015 a na rozpočtové opatrenie MF 

SR č. 31/2015 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-844/2015-340/8945 zo dňa 

3.6.2015 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015 o 40 500 €, ktoré boli určené na 

prioritné projekty a príslušné investičné akcie zaregistrované v Registri investícií MF SR 

pod číslom a názvom: 

 

1. Projekt „Kúpa troch automatických zariadení na výrobu ionizovanej jemnej 

hmly dezinfekčných prostriedkov aplikovanej na chemickú ochranu kniž-

ných fondov“, investičná akcia č. 31 906 „UKB–Zariadenia na chemickú ochra-

nu KF“                                                                         12 000 € 

 

2. Projekt DR – UKB repozitár pre správu a sprístupňovanie publikačnej čin-

nosti knižnice a archívu UKB, investičná akcia č. 31 905 „UKB–Repozitár pre 

činnosť knižnice a archívu                                                                             8 500 € 

Tieto úpravy sa vykonali v prvku programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia roz-

voja slovenského knihovníctva.  

   

3. Projekt „Profil kultúry SK2015, investičná akcia č. 31 904 „UKB – Profil kultúry 

SK 2015                                                                                                             20 000  €            
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Úprava sa vykonala v prvku programovej štruktúry 08T0104 – Podpora kultúrnych 

aktivít v zahraničí. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 10 

Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 30 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-

862/2015-340/8875 zo dňa 2. 6. 2015 rozpočet bežných výdavkov na rok 2015.  Menovi-

te: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 - Centrálny dátový ar-

chív,  hl. kategória 600, zdroj 111 v sume 1 980,00 €.  

Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili finančné prostriedky na úhradu korekcie 

v rámci OPIS, PO2, podľa rozsahu faktúr od dodávateľa VT Group a.s.    

 

Rozpočtové opatrenie č. 11 

Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 33 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-

862/2015-340/9136 zo dňa 8. 6. 2015 rozpočet bežných výdavkov na rok 2015. Menovite: 

Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (fnc 08.2.0.5.)              41 516,00 € 

v tom: kat.  

610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                   30 764,00 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                         10 752,00 € 

Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili prostriedky na úpravu stupníc platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 1,5 % od 1. 1. 2015 a o 1 % od  

1. 7. 2015 v zmysle nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z. z. Súčasne sa rozpočtovým opat-

rením zabezpečili finančné prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní.        

 

Rozpočtové opatrenie č. 12 

Na základe ŽoP: 21120120008585 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-

862/2015-340/9590 zo dňa 17. 6. 2015 rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 - Centrálny dátový ar-

chív, priebežná platba, celkom v sume  + 1 649,04 €.  

Menovite: 

Európsky fond regionálneho rozvoja       

prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)                     1 241,89 €  

v tom: 

kat. 630 tovary a služby                                                                                          1 241,89 € 

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)                    219,14 €   

v tom: 
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kat. 630 tovary a služby                                                                                              219,14 €    

pro rata - (zdroj 13S3)                       188,01 € 

v tom: 

kat. 630 tovary a služby                                                                                              188,01 €  

 

Rozpočtové opatrenie č. 13 

Na základe ŽoP: 21120120008560 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-

862/2015-340/10104 zo dňa 25. 6. 2015 rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 - Centrálny dátový ar-

chív, priebežná platba, celkom v sume  + 1 502,47 €.  

Menovite: 

Európsky fond regionálneho rozvoja       

prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)                      1 131,51 €  

v tom: 

kat. 630 tovary a služby                                                                                           1 131,51 € 

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)                     199,68 €   

v tom: 

kat. 630 tovary a služby                                                                                              199,68 €    

pro rata - (zdroj 13S3)                                 171,28 € 

v tom: 

kat. 630 tovary a služby                                                                                              171,28 €  

 

Rozpočtové opatrenie č. 14 

Na základe žiadosti UKB zo dňa 12. 6. 2015 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-

862/2015-340/10928 zo dňa 14. 7. 2015 rozpočet bežných výdavkov na ťarchu kapitálo-

vých výdavkov na rok 2015 nasledovne: 

Prvok 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí (kat. 630 tovary a služby) 

+ 20 000 €. 

Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo financovanie prioritného projektu „Profil kultú-

ry SK 2015“ z bežných výdavkov, presunom z kapitálových výdavkov (IA 31 904).  

 

Rozpočtové opatrenie č. 15 

Na základe žiadosti UKB zo dňa 12. 6. 2015 upravilo (znížilo) MK SR listom č. MK-

844/2015-340/11606 zo dňa 27. 7. 2015 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015 

o 20 000 €, ktoré boli určené na investičnú akciu č. IA 31 904 „UKB – Profil kultúry SK 

2015“.  
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Úprava sa vykonala v prvku programovej štruktúry 08T0104 – Podpora kultúrnych 

aktivít v zahraničí. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 16 

V nadväznosti na súhlas ministra kultúry SR z 25. 3. 2015 a na rozpočtové opatrenie MF 

SR č. 50/2015 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-844/2015-340/11605 zo dňa 

27. 7. 2015 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015 o sumu 653 552 €, ktoré boli 

účelovo určené na investičnú akciu č. 27 930 "UKB Centrálny dátový archív.  

Úprava sa vykonala v prvku programovej štruktúry 0A90604 - Centrálny dátový ar-

chív, zdroj 111. Finančné prostriedky boli určené na financovanie udržateľnosti  projek-

tu, na technické zariadenia a komponenty systému CDA. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 17 

Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 50 upravilo (zvýšilo) MK SR listom 

č. MK-862/2015-340/11631 zo dňa 28. 7. 2015 rozpočet bežných výdavkov na rok 

2015.  

Menovite: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR (prvok 0A90604 – Centrálny dátový ar-

chív), hlavná kategória 600, zdroj 111, v sume + 2 413 534 €   

v tom: 

Kategória 610                      177 321 € 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov                   + 12 osôb 

Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili finančné prostriedky na udržateľnosť projektu 

v rámci OPIS PO2 - 0A90604 - Centrálny dátový archív. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 18 

Na základe ŽoP: 21120120008571 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č MK-862/2015-

340/11941 zo dňa 4. 8. 2015 rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A90604 - Centrálny dátový ar-

chív, priebežná platba, celkom v sume  + 16 536,75 €.  

Menovite: 

Európsky fond regionálneho rozvoja       

prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)                   12 453,83 €  

v tom: 

kat. 630 tovary a služby                                                                                         12 453,83 € 

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)                  2 197,73 €   
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v tom: 

kat. 630 tovary a služby                                                                                           2 197,73 €    

pro rata - (zdroj 13S3)                                885,19 € 

v tom: 

kat. 630 tovary a služby                                                                                           1 885,19 €  

 

Rozpočtové opatrenie č. 19 

Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 64 MK SR listom č. MK-862/2015-

340/13653 zo dňa 10. 9. 2015 realizovalo presun medzi programami v rozpočte bež-

ných výdavkov na rok 2015, menovite: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR (prvok 0A90604 – Centrálny dátový ar-

chív), hlavná kategória 600, zdroj 111 celkom                                               - 2 413 534 €   

v tom: 

Kategória 610                      - 177 321 € 

Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť, hlavná kategória 600, zdroj 111 cel-

kom                                        + 2 413 534 € 

v tom: 

Kategória 610                     + 177 321 € 

Rozpočtovým opatrením sa zabezpečil presun finančných prostriedkov v programoch 

na udržateľnosť projektu v rámci OPIS PO2 pridelených RO MF SR č. 50/2015. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 20 

V nadväznosti na rozpočtové opatrenie MF SR č. 64/2015 realizovalo MK SR listom č. 

MK-844/2015-340/13652 zo dňa 10. 9. 2015 presun z programu 0A90604 – Centrálny 

dátový archív do programu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť investičnú 

akciu zaregistrovanú v Registri investícií MF SR pod názvom a číslom: 

„UKB – Udržateľnosť projektu CDA..............32 561...................................+ 653 552 € 

Úprava sa vykonala v prvku programovej štruktúry 08S0105 – Knižnice 

a knižničná činnosť na zdroji 111. 

„UKB – Centrálny dátový archív....................27 930................................... - 653 552 € 

Úprava sa vykonala v prvku programovej štruktúry 0A90604 – Centrálny dátový 

archív na zdroji 111 

 Finančné prostriedky pôvodne boli určené rozpočtovým opatrením č. 16KV (RO MF SR 

č. 50) na udržateľnosť vyššie uvedeného projektu. 
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Rozpočtové opatrenie č. 21 

Listom č. MK-862/2015-340/16828 zo dňa 3. 11. 2015 upravilo (znížilo) MK SR rozpočet 

bežných výdavkov na rok 2015 v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (fnc 

08.2.0) hl. kat. 600, v tom kat. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania o sumu 70 900,00 €. 

Rozpočtovým opatrením sa zabezpečila úprava záväzného ukazovateľa miezd na rok 

2015. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 22 

Na základe požiadavky UKB upravilo (znížilo) MK SR listom č. MK-844/2015-

340/16963 zo dňa 4. 11. 2015 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015 o 200,00 €, 

ktoré boli určené na investičnú akciu č. 27 930 "UKB – Centrálny dátový archív". 

Úprava sa vykonala v prvku programovej  štruktúry OA90604 – Centrálny dátový 

archív na zdroji 111. 

Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečila úprava korekcií v rámci OPIS, PO2, podľa 

rozsahu faktúr od dodávateľa VT Group a.s.    

 

Rozpočtové opatrenie č. 23 

Na základe súhlasu ministra kultúry SR zo dňa 4. 11. 2015 a v zmysle oznámenia 

UKB zo dňa 2. 11. 2015 upravilo (znížilo) MK SR listom č. MK-862/2015-340/17210 zo 

dňa 9. 11. 2015 záväzný ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu na rok 2015 (zdroj 111) 

o 19 269,00 €. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 24 

Na základe oznámenia UKB o nedočerpaní kapitálových výdavkov upravilo (viazalo) 

MK SR listom č. MK-844/2015-340/17547 zo dňa 12. 11. 2015 rozpočet kapitálových 

výdavkov na rok 2015 celkom o 344 766,11 €, ktoré boli účelovo určené na investičnú 

akciu č. 32 561 „UKB – Udržateľnosť projektu CDA.  

Úprava sa vykonala v prvku programovej štruktúry 08S0105 – Knižnice a knižničná 

činnosť na zdroji 111. 

  

Rozpočtové opatrenie č. 25 

Na základe súhlasu ministra kultúry SR upravilo (znížilo) MK SR listom č. MK-

862/2015-340/17693 zo dňa 12. 11. 2015 rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 

v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť hl. kategória 600, zdroj 111 celkom 

o 1 960 400,00 €. 

Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo viazanie finančných prostriedkov na udržateľ-

nosť projektu v rámci OPIS PO2 - Udržateľnosť projektu CDA, kat. 630 tovary 

a služby. 
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Rozpočtové opatrenie č. 26 

Z dôvodu presunu finančných prostriedkov medzi investičnými akciami v rámci prefi-

nancovania projektu OPIS PO2 upravilo MK SR rozpočet kapitálových výdavkov na 

rok 2015 listom č. MK-844/2015-340/18193 zo dňa 26.11.2015 nasledovne: 

investičná akcia č. 32 561 „UKB - Udržateľnosť projektu CDA“          - 308 785,89 € 

v prvku 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť, zdroj 111 

investičná akcia č. 32 943 „UKB – Digitálne pramene“                          + 308 785,89 € 

v prvku 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť, zdroj 111 

 

Rozpočtové opatrenie č. 27 

Na základe ŽoP: 21120120021106 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č MK-

862/2015-340/18297 zo dňa 27. 11. 2015 rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 na-

sledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A9060B - Digitálne pramene –

webharvesting a archivácia e-Born obsahu, zálohová platba celkom v sume   

+ 6 217 700,00 €, (kat. 630, podpoložka 637033). 

Menovite: 

Európsky fond regionálneho rozvoja: 

- prostriedky EÚ – (zdroj 11S1)          4 682 549,87 €  

- spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 11S2)                     628 769,54 € 

- pro rata - (zdroj 11S3)                        708 817,80 € 

- spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)                     197 562,79 € 

                      

Rozpočtové opatrenie č. 28 

Na základe ŽoP: 21120120021501 KPR, ŽoP: 21120120021502 KPR a ŽoP: 

21120120021503 KPR, upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-862/2015-340/18504 zo 

dňa 1. 12. 2015 rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A9060B - Digitálne pramene – 

webharvesting a archivácia e-Born obsahu, priebežná platba, celkom v sume   

+ 31 675,79 €.  

Menovite: 

Európsky fond regionálneho rozvoja       

prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)                    23 855,02 €  

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                      16 258,15 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                              5 608,69 € 
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kat. 630 tovary a služby                                                                                           1 988,18 € 

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)                 4 209,72 €   

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                        2 869,09 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                                 989,77 €   

kat. 630 tovary a služby                                                                                             350,86 €    

pro rata - (zdroj 13S3)                             3 611,05 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                        2 461,07 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                                 849,02 € 

kat. 630 tovary a služby                                                                                              300,96 €    

 

Rozpočtové opatrenie č. 29 

Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 95 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-

862/2015-340/18680 zo dňa 3. 12. 2015 rozpočet bežných výdavkov v kategórii 630 Tova-

ry a služby na rok 2015 v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť o sumu 

55,00 €. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo financovanie kultúrnych poukazov na 

rok 2015. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 30 

Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 94 vykonalo MK SR listom č. MK-862/2015-

340/18772 zo dňa 7. 12. 2015 presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015.  

Menovite: 

Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (fnc 08.2.0) 

v tom:  

kategória 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                       + 115 000,00 € 

kategória 630 tovary a služby                                                                            - 115 000,00 € 

Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo zvýšenie záväzného ukazovateľa miezd na 

krytie obligatórnych výdavkov.  

Zároveň MK SR znížilo záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov na rok 2015 

o 6 osôb. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 31 

Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 98 upravilo (znížilo) MK SR listom č. MK-

862/2015-340/19047 zo dňa 10. 12. 2015 rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 ( kat. 

630 tovary a služby) v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (fnc 08.2.0) 
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o sumu 55 141,66 €. Rozpočtovým opatrením presunom z bežných výdavkov do kapitálo-

vých výdavkov sa zabezpečili zdroje na úhradu licencií. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 32 

V nadväznosti na súhlas ministra kultúry SR z 26.11.2015 a na rozpočtové opatrenie MF 

SR č. 98/2015 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-844/2015-340/19169 zo dňa  

9. 12. 2015 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015 o sumu 55 141,66 €, na in-

vestičnú akciu č. 32 943 „UKB – Digitálne pramene.  

Úprava sa vykonala v prvku programovej štruktúry 08S0105 Knižnice a knižničná 

činnosť na zdroji 111 a bola určená na úhradu licencií v súvislosti s prefinancovaním 

projektu. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 33 

Na základe zúčtovania zálohovej platby ES a na spolufinancovanie UKB upravilo (zníži-

lo) MK SR listom č. MK-862/2015-340/19321 zo dňa 15. 12. 2015 rozpočet  bežných 

výdavkov  nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A9060B Digitálne pramene – 

webharvesting a archivácia e-Born obsahu, zálohová platba, celkom v sume 

- 5 760 813,04 €, kat. 630, podpoložka 637033. 

Menovite:  

Európsky fond regionálneho rozvoja  

prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)                                                                        - 4 338 468,31 €  

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 11S2)                        - 628 769,54 €   

pro rata - (zdroj 11S3)                                   - 656 732,68 €  

polufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)                        - 136 842,51 €   

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

  

Rozpočtové opatrenie č. 34 

Na základe zúčtovania zálohovej platby ES a na spolufinancovanie UKB upravilo (zvýši-

lo) MK SR listom č. MK-844/2015-340/19307 zo dňa 14. 12. 2015 rozpočet kapitálo-

vých výdavkov  nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A9060B Digitálne pramene – 

webharvesting a archivácia e-Born obsahu, č. IA 32 908 celkom v sume   

5 760 813,04 €,   

z toho: 

Európsky fond regionálneho rozvoja  

prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)                                                                          4 338 468,31 €  



 

 

93 

S
p

rá
v
a
 o

 č
in

n
o
s
ti

 a
 h

o
sp

o
d

á
re

n
í 

z
a
 r

o
k

 2
0
1
5

 |
  
U

K
B

 

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 11S2)                          628 769,54 €   

pro rata - (zdroj 11S3)                           656 732,68 € 

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)                          136 842,51 €   

Rozpočtové prostriedky boli presunuté z rozpočtu bežných do rozpočtu kapitálových 

výdavkov (hl. kat. 700). 

 

Rozpočtové opatrenie č. 35 

Na základe ŽoP: 21120120021504 KPR a ŽoP: 21120120021505 KPR upravilo (zvýši-

lo) MK SR listom č. MK-862/2015-340/19478 zo dňa 16. 12. 2015 rozpočet bežných 

výdavkov nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry MF SR – MK SR, prvok 0A9060B Digitálne pramene – 

webharvesting a archivácia e-Born obsahu, priebežná platba, celkom v sume   

+ 21 232,11 €.  

Menovite: 

Európsky fond regionálneho rozvoja       

prostriedky EÚ - (zdroj 13S1)                   15 989,93 €  

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                     +9 726,28 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                              3 356,68 € 

kat. 630 tovary a služby                                                                                          2 906,97 € 

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)                  2 821,73 €   

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                        1 716,41 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                                 592,33 €   

kat. 630 tovary a služby                                                                                              512,99 €    

pro rata - (zdroj 13S3)                              2 420,45 € 

v tom: 

kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                        1 472,32 € 

kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní                                 508,09 € 

kat. 630 tovary a služby                                                                                              440,04 €    

 

Rozpočtové opatrenie č. 36 

V nadväznosti na stav čerpania kapitálových výdavkov upravilo (znížilo) MK SR listom 

č. MK-617/2016-340/274 zo dňa 11. 1. 2016 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015 

o sumu 3 478,15 €, ktoré boli účelovo určené na: 

investičnú akciu č. 31 905  „UKB – Repozitár pre činnosť knižnice  a archívu“  -708,55 € 
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investičnú akciu č. 31 906 „UKB- zariadenia pre chemickú ochranu KF         - 2 769,60 € 

Táto úprava sa vykonala v prvku programovej štruktúry 08T0109 - Stratégia rozvoja 

slovenského knihovníctva. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 37 

Na základe súhlasného stanoviska ministra kultúry SR a v zmysle oznámenia UKB  

upravilo (znížilo) MK SR listom č. MK-598/2016-340/225 zo dňa 11. 1. 2016 rozpočet 

bežných výdavkov na rok 2015 celkom v sume 11 494,90 €.  

Menovite: 

Prvok 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO                             - 4 947,75 € 

Projekt „Ľudovít Štúr s knihami a v knihách“      

Prvok 08T0104 Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí                         - 1 888,15 € 

Projekt Profil kultúry SK 2015        

Prvok 08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva                - 4 659,00 € 

Projekt „DR-UKB repozitár pre správu a sprístupňovanie publikačnej  

činnosti  knižnice a archívu UKB“   

Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo zníženie nevyčerpaných prostriedkov na uvede-

ných projektoch.  

                

Rozpočtové opatrenie č. 38 

Na základe súhlasného stanoviska ministra kultúry SR a v zmysle oznámenia UKB  

upravilo (znížilo) MK SR listom č. MK-598/2016-340/225 zo dňa 11.1.2016 rozpočet 

bežných výdavkov na rok 2015 v celkovej sume 78 871,51 €.  

Menovite : 

Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť                                         -78 871,50 €  

Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo zníženie nevyčerpaných prostriedkov na udrža-

teľnosť CDA. 

Rozpočtové opatrenie č. 39 

Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 128 realizovalo MK SR listom č. MK-

598/2016-340/225 zo dňa 11. 1. 2016 viazanie (zníženie) bežných výdavkov na rok 2015 

nasledovne: 

Podprogram 08906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

národnej infraštruktúry MF SR – MK SR (prvok 0A9060B Digitálne pramene – 

webharvesting a archivácia e-Born obsahu), celkom v sume  - 16 150,96 € (kat. 

630, podpoložka 637033). 

Menovite: 

Európsky fond regionálneho rozvoja  
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prostriedky EÚ - (zdroj 11S1)                                                                              - 12 163,28 €  

spolufinancovanie zo ŠR- (zdroj 13S2)                                                 - 2 146,46 €                 

pro rata - (zdroj 11S3)                             - 1 841,22 €    

Rozpočtové opatrenie č. 40 

MK SR upravilo (zvýšilo) listom č. MK-598/2016-340/636 zo dňa 15. 1. 2016 záväzný 

ukazovateľ priemerného evidenčného prepočítaného počtu zamestnancov na rok 2015 

o +1 osobu, na celkový počet 232 osôb.  

 

5.2 PRÍJMY ORGANIZÁCIE  

 

Príjmy UKB boli na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 

2015 určené sumou 138 300 €. Rozpočet bol upravený na sumu 119 031 €. 

Celkové príjmy vrátane mimorozpočtových príjmov boli k 31.12.2015 splnené su-

mou 131 329 € na 94,96 % oproti schválenému a na 110,33 % oproti upravenému 

rozpočtu nasledovne:                                                                                                                                           

                                                                                                                                  v eurách                                                                                                                 

Ukazovateľ 

 

Schválený 

rozpočet  

2015 

Upravený 

rozpočet 

2015 

Plnenie 

k 31.12.2015  

 

% 

plnenia 

1 2 3 3:1 3:2 

Príjmy celkom  

z toho:                            
138 300 119 031 131 329 94,96 110,33 

Príjmy z rozpočtu organizácie 138 300 119 031 121 554 87,89 102,12 

Príjmy z podnikania a z vlastn. ma-

jetku 
8 000 7 274 7 274 90,93 100,00 

Administratív. a iné  poplatky  

a platby     
128 300 99 159 99 159 77,29 100,00 

Iné nedaňové príjmy                            2 000 12 598 15 121 756,05 120,03 

Príjmy z grantov  0 0 9 775 0 0 

Príjmy z tuzems. transferov  0 0 0 0 0 

Príjmy zo  

zahranič. grantov                                  
0 0 9 775 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 7 274 €: 
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 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 5 073 € 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 375 €  

- na základe zásad krátkodobého prenájmu priestorov zinkasovalo 

       špecializované pracovisko Multifunkčné kultúrne centrum, ktoré  

       organizuje vzdelávacie, vedecké, kultúrno-výchovné a spoločenské 

       podujatia sumu 2 440 €   

z toho: 

výstavná sála, Michalská ul. č. 1                                                                 1 080 €  

Ing. Alena Šalamonová – výstava obrazov neprofesionálnych výtvarníkov 

„Farebné súznenie“           240 € 

Slovenská asociácia suiseki – výstava „SUISEKI a KUSAMONO“                         120 € 

International Womens Club of BA – výstava „Arts and Crafts Exhibition“          100 € 

BALISA,s.r.o. Bratislava – výstava „Človeče hraj sa“                                             240  € 

Nadácia E.a M. Kováčovcov, BA, výstava A.Hroššovej „Moji ľudkovia“                 140  € 

Kultúrny inštitút Srbov na Slov.- Podunavlje, BA – výstava „Mihailo Obrenovič                             

- Júlia Hunyady de Kéthely           240 € 

prednášková sála, Ventúrska ul. č. 11:                                                               1 085 € 

Slovenská pedagogická knižnica – medzinárodná konferencia          210 € 

Vydavateľstvo PROMOTION – obnovenie Večerníka „Večerníkarska party“        350 € 

STU – stavebná fakulta, Bratislava           525 € 

 seminárna sála, Klariská ul. č. 5          275 € 

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (zasadnutie predstavenstva SSSK)      100 €  

Spolok slovenských knihovníkov – „Kolokvium pri príležitosti životného 

jubilea J. Čomaja „Ján Čomaj a literatúra faktu“          100 € 

ZUŠ Exnárová – „záverečný koncert“             75 € 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Príjmy  z  titulu  administratívnych  poplatkov  na  rozpočtovej  položke 220 sumou  

99 159 € boli evidované: 

- na položke 222 – Pokuty, penále a iné sankcie na podpoložke 222003 – boli prijaté 

príjmy za porušenie predpisov v sume 28 605 € – príjmy finančných prostriedkov 

z centrálnej pokladne boli v sume 16 546 €, za prekročenie výpožičnej lehoty v sume 

907 €, za stratené diela v sume 1 699 za digitalizáciu, mikro a tlač  v sume 32 €. 
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Platby čitateľov platobnými kartami cez bankový  terminál činili sumu 5 693 €, plat-

by na  základe pokusu o zmier sumu 1 181 €, na základe riaditeľskej upomienky su-

mu 680 €, na základe advokátskej upomienky sumu 395 €, za neskoré predĺženie vý-

požičnej lehoty sumu 146 €, na základe platobných rozkazov príslušných súdov a po 

začatí exekučného  konania bolo zaplatených 1 326 €. 

- na položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 

služieb na podpoložke 223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb boli prija-

té príjmy v sume 70 554 € – príjmy za registráciu čitateľov  41 894 €, za  reprografic-

ké služby (tlač dokumentov) 9 908 €, z platieb platobnými kartami cez bankový ter-

minál 9 473 €, za poskytovanie medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby 

v súvislosti so sprostredkovaním výpožičiek kníh, dodávky xerokópií dokumentov 

a naskenovaných dokumentov 8 784 € a za platby cez platobné karty  495 €. 

 

Iné nedaňové príjmy na rozpočtovej položke 290 boli zaznamenané na položke 292 

– Ostatné príjmy sumou 15 121 €, z toho: 

- na podpoložke 292012 – Príjmy z dobropisov  v sume 14 299 € z titulu vyúčtova-

nia prevádzkových nákladov za rok 2014 (za vykurovanie) 11 509 €,  za predplatné 

časopisov 139 €, vrátenie časti platby za prevádzku služby NAJ.sk z dôvodu ukonče-

nia činnosti spoločnosti v sume 16 €, vyúčtovanie služieb nájomcov nebytových prie-

storov v sume 2 461 €, bytových priestorov 19 €, za nevyčerpané poistné  za predané 

motorové vozidlo 85 €, za prenájom prednáškovej sály z roka 2013  70 €. .  

- na podpoložke 292017 – Vratky – suma 17 € vznikla z preplatku tvorby sociálneho 

fondu za december 2014 v sume 13 € a z vyúčtovania depozitného účtu v sume 4 €. 

- na podpoložke 292027 – Iné príjmy v sume 805 € boli prijaté príjmy z vymáhania 

pohľadávok exekútorom voči čitateľom UKB z minulých rokov.   

  

5.2.2  Mimorozpočtové prostriedky 

Zahraničné granty: 

Sekcia  verejnej  diplomacie  NATO  v Bruseli poskytla UKB finančný  grant 

v sume 3 650 € na organizovanie 8. ročníka konferencie Slovenské bezpečnostné fórum 

2015. Konferencia sa uskutočnila dňa 5. októbra 2015 v UKB. Podujatie každoročne or-

ganizuje 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 1 205 €, občerstvenie pre účastníkov 

konferencie v sume 800 €. Na nákup zahraničných publikácií do fondu DK NATO bolo 

použitých 1 007 € a na propagačné materiály pre potreby konferencie 638 €, spolu 

3 650 €. 

Univerzita Innsbruck poskytla Univerzitnej knižnici v Bratislave finančné prostried-

ky v sume 14 263 €,  z ktorých bolo v roku 2015 použitých 6 125 € na vyplatenie odmien 

zamestnancom mimo pracovného pomeru, ktorí vykonávali profesionálnu digitalizáciu 

(postprocessing) historického periodika HIRADÓ. Zostatok z poskytnutého grantu 

v sume 8 138 € sa nachádza na účte Dary a granty. 
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5.2.3  Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky 

          zo zahraničia poskytnuté UKB na základe medzinárodných 

          zmlúv  

 

Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie sú podrobne rozpísané v bode 5.1.1. Roz-

počtové opatrenia. 

Iné prostriedky zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv v roku 2015 neboli po-

skytnuté UKB.   

 
 

5.3  VÝDAVKY ORGANIZÁCIE  
 

5.3.1  Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

 

A. Bežné výdavky 

Stanovený rozpočet bežných výdavkov vrátane bežných transferov na krytie prevádzko-

vých potrieb UKB na rok 2015 v sume  4 138 205,00 € bol upravený na sumu 

5 257 096 €, z toho v programe  08S0105 v sume 4 427 997 €, v programe  08T v sume 

71 005 € a v programe 0A9060 v sume 758 094 €. 

K 31. 12. 2015 bolo čerpanie sumou 5 266 675 na 127,27 % oproti schválenému a na 

100,18 % oproti upravenému rozpočtu. Čerpanie celkového rozpočtu zahŕňa bežné vý-

davky v programe 08S0105 v sume 4 427 960 €, výdavky z mimorozpočtových  zdro-

jov (35) v sume 9 775 €, výdavky v programe 08T v sume 70 846 € a výdavky 

v programe 0A9060 v sume 758 094 €.  

 

B. Kapitálové výdavky 

Kapitálové výdavky na rok 2015 boli pridelené v sume 6 394 907 €, z toho v programe 

08T v sume 45 592 €, v programe 08S0105 v sume 363 927 a v programe 0A9060 

v sume 5 985 388 €.  

K 31. 12. 2015 čerpanie bolo sumou 6 394 064 € na 99,99 %, z toho v programe 08T 

v sume 44 748 €, v programe 08S0105 v sume 363 927 € a v programe 0A9060 v sume 

5 985 389 €. 

 

5.3.2   Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 

 

Výdavky organizácie boli čerpané podľa funkčnej klasifikácie 08 – Rekreácie, kultúra 

a náboženstvo, 082 – Kultúrne služby, 0820 – Kultúrne služby.  
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5.3.3  Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie 

 

A. Bežné výdavky ŠR v programe 08S, zdroj 111  

 

Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt                                              

Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť 

Stanovený limit bežných výdavkov vrátane bežných transferov na rok 2015 v sume 

4 138 205 €, upravený na  4 427 997 € bol k 31. 12. 2015 čerpaný sumou 4 427 960 € na 

107,00 % oproti schválenému a na 99,99 % oproti upravenému rozpočtu.   

 

Mimorozpočtové prostriedky (zdroj 35), v roku 2015 boli čerpané v sume 9 775 €. 

Čerpanie bežných výdavkov (zdroj 111) podľa jednotlivých rozpočtových položiek  bolo 

nasledovné: 

v eurách  

Rozpoč. 

položka  

 

Názov rozpočtovej 

položky 

Schválený 

rozpočet  

2015 

Upravený 

rozpočet 

2015 

Plnenie 

k 31.12.2015  

 

% 

čerpania 

1 2 3 3:1 3:2 

610 Mzdy, platy, služ. 

príjmy a OOV 
1 587 018 1 839 203 1 839 203 115,89 100,00 

620 

 

Poistné a príspevok  

do poisťovní 
554 662 743 659 743 659 134,07 100,00 

630 

 

Tovary a služby 
1 977 083 1 818 212 1 818 175 91,96 99,999  

640 

 

Bežné transfery 19 442 26 923 26 923 138,48 100,00 

Spolu 

 
4 138 205 4 427 997 4 427 960 107,00 99,999 

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Mzdové prostriedky v roku 2015 boli čerpané nasledovne:  

 čerpanie záväzného ukazovateľa mzdových prostriedkov  

(zdroj 111)                                                                                                    1 839 203 € 

 refundované finančné prostriedky z projektov EÚ: CDA a DIP 

     (zdroje:13S1, 13S2, 13S3, 11S1, 11S2, 11S3)                                               309 199 €  

 Celkom:                                                                         2 148 402 € 

Z celkovej sumy čerpaných mzdových prostriedkov bolo 177 321 € použitých na udrža-

teľnosť projektu CDA. 
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V roku 2015 priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov UKB vrátane za-

mestnancov UKB – CDA bol 231,9. Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca 

z čerpania zo záväzného ukazovateľa mzdových prostriedkov bola 660,92 €. Priemerná 

mesačná mzda na 1 zamestnanca z celkového čerpania mzdových prostriedkov vrátane 

refundovaných finančných prostriedkov z projektov CDA a DIP bola 772,03 €. 

 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 

Zo schváleného rozpočtu na rok 2015 na odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej 

poisťovne v sume 554 662 €, upraveného na 743 659 € bolo čerpaných 743 659 € na 

134,07 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.  

Z celkovej sumy čerpaných prostriedkov na odvody do zdravotných poisťovní a do Sociál-

nej poisťovne bolo 61 915 € použitých na udržateľnosť projektu CDA. 

Tieto odvodové povinnosti boli uhradené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

 

630 - Tovary a služby 

Rozpočet výdavkov na prevádzku knižnice na rok 2015 stanovený sumou 1 977 083 € 

upravený na sumu 1 818 212 € bol k 31. 12. 2015 čerpaný sumou 1 818 175 € na 91,96 % 

oproti schválenému a na 99,998 % oproti upravenému rozpočtu. 

Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné:                 

v eurách  

Rozpoč. 

položka  

 

Názov rozpočtovej 

položky 

Schválený 

rozpočet  

2015 

Upravený 

rozpočet 

2015 

Plnenie 

k 31.12.2015  

 

% 

čerpania 

1 2 3 3:1 3:2 

631 Cestovné náhrady 16 000 14 107 14 107  88,17 100,00 

632 
Energie, voda, komu-

nik.        
406 883 431 226 431 123 105,96 99,98 

633 Materiál 320 200 228 286 228 286 71,29 100,00 

634 Dopravné 10 300 9 075 9 075 88,11 100,00 

635 
Rutinná a štand. 

údržba 
265 500 266 064 266 064 100,21 100,00 

636 Nájomné za prenájom 135 000 72 261 72 261 53,53 100,00 

637 Služby 823 200 797 193 797 259 96,85 100,01 

630 Tovary a služby 1 977 083 1 818 212 1 818 175 91,96 99,998 

 

Položka 631 - Cestovné náhrady 

Cestovné náhrady na pracovné cesty plánované sumou 16 000 €, upravené na 14 107 € 

boli čerpané  k 31. 12. 2015 sumou 14 107 € na 88,17 % oproti schválenému a na 

100,00 % oproti upravenému rozpočtu. 
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Rozpočet na tuzemské pracovné cesty sumou 8 000,00 €, upravený na 8 061 €  bol 

čerpaný sumou  8 061 € na  100,76 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti uprave-

nému rozpočtu. 

Na tuzemských pracovných cestách sa v roku 2015 zúčastnilo 136 zamestnancov. 

Pracovné cesty sa uskutočnili prevažne služobným osobným  motorovým vozidlom UKB, 

vlakmi, autobusmi. Pracovné cesty boli realizované do knižníc v rámci Slovenskej repub-

liky. V Slovenskej národnej knižnici v Martine bolo 37 zamestnancov, v Prievidzi – 2, vo 

Zvolene – 9, v Košiciach – 3, v Kežmarku – 2, v Trenčíne – 6, na Štrbskom Plese – 1, 

v Trnave – 2. V Banskej Bystrici bolo 12 zamestnancov, v Prešove – 1, vo Vrútkach – 4, 

v Nitre – 2, a v Poprade 1 zamestnanec. V rámci projektu CDA boli zamestnanci pracovi-

ska CDA – lokalita B z Martina na pracovnej  ceste v Bratislave 26 krát. Na konferencii 

„Digitálna knižnica 2015“ v Jasnej bolo 11 zamestnancov a na konferencii INFOS 

v Starej Lesnej 10 zamestnancov. Na konferencii „Knižnice 2015“ v Liptovskom Jáne 

bolo 7 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 8 000 € upravený na 

6 046 € bol čerpaný sumou 6 046 € na 75,58 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti 

upravenému rozpočtu. 

Na zahraničných pracovných cestách sa zúčastnilo 33 zamestnancov s celkovým 

počtom 75 dní strávených v zahraničí. Na cestovanie sa využilo služobné osobné motoro-

vé vozidlo a vlak.  

Zahraničné pracovné cesty boli plánované, vopred odsúhlasené gremiálnou poradou 

a schválené generálnym riaditeľom UKB: Česká republika – 21 ciest, Rakúsko - 6 ciest, 

Francúzsko - 2 cesty, Škótsko – 1 cesta, Srbsko – 1 cesta, Nemecko – 1 cesta, Taliansko – 

1 cesta a Budapešť – 1 cesta.  

 

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie 

Schválený rozpočet  na rok 2015 v  sume  406 883 €, upravený na 431 226 €   bol  čerpa-

ný  sumou 431 123 €  na 105,96 % oproti schválenému a na 99,98 % oproti upravenému 

rozpočtu.  

Z podpoložky 632001 – Energie v sume 303 361 € boli uhradené všetky zálohové platby 

vrátane vyúčtovania za elektrickú energiu 202 679 € a plyn 100 682 €. Platby za 

elektrickú  energiu  na  Michalskej  a  Ventúrskej ul. boli v sume 127 877 € a za plyn  

v  sume 66 563 €, na Klariskej ulici za elektrickú energiu v sume 46 715 € a za plyn v  

sume 23 091 €, na Pionierskej ul.  za  elektrickú energiu v sume 707 € a za plyn v sume 

4 981 €, na Továrenskej za elektrickú energiu v sume 526 € a za plyn v sume 5 730 €. 

Úhrada poplatkov za spotrebu elektrickej energie spojenej s prevádzkovaním zariadení 

CDA UKB umiestnených v DC SNK Martin za základe zmluvy bola 25 575 €. Náklady 

spojené s prenájmom priestorov v budove SNK Martin boli za elektrickú energiu v sume 

1 279 € a plyn v sume 317 €.  

Na tejto rozpočtovej podpoložke boli zahrnuté aj refundované platby od nájomcov byto-

vých a nebytových priestorov. 

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 61 626 €.             
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Na podpoložke 632002 – Vodné, stočné boli zahrnuté platby za vodné, stočné a vodu 

z povrchového  odtoku  v  celkovej  sume  13 161 €,  z  toho  na  Michalskej ul. v sume 

3 422 €, Ventúrskej ul. 5 738 €, Klariskej ul. 2 345 €, Pionierskej ul. 322 € a Továrenskej 

ul. 229 €. Náklady spojené s prenájmom priestorov v budove SNK v Martine boli v sume 

15 €. Za zrážkovú vodu v objekte budúceho knižného skladu na Agátovej ul. skla sme 

zaplatili 1 090 €.  

Na podpoložke 632003 – Poštové a telekomunikačné služby boli zahrnuté platby 

v celkovej sume 51 601 €, z toho koncesionárske poplatky RTVS v sume 956 €, poplatky 

za služby UPC v sume 102 €, telefónne účty za pevné linky spoločnosti Slovak Telekom, 

a.s. v sume 5 897 €, telefónne účty mobilných telefónov spoločnosti Orange Slovensko, 

a.s. v sume 27 235 €, hovorné na základe Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných slu-

žieb a využití dátovej siete SWAN   v  súlade   s  prevádzkovým  poriadkom   SWAN   

VPN  siete  rezortu MK  SR   2 692 €.   Poplatky  za  poštové  služby boli v sume 

14 575 €. Aktualizácia poštových taríf pre frankovací stroj NEOPOST IJ 40 na rok 2015 

činila sumu 144 €.  

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 3 908 €.             

Z  podpoložky   632004  –  Komunikačná   infraštruktúra čerpanie v sume 63 000 € 

predstavoval poplatok za využívanie služieb internetu prostredníctvom akademickej dá-

tovej siete SANET realizovanej uzlom CVT STU na základe uzatvorených zmlúv.  

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 44 000 €.             

 

Položka 633 - Materiál    

Schválený rozpočet  v  sume  320 200 €, upravený na 228 286 €  bol  čerpaný  sumou  

228 286 €  na 71,29 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. 

Z podpoložky 633001 – Interiérové vybavenie – 4 975 € z dôvodu ochrany osobných 

údajov zamestnancov UKB boli zakúpené dvierka na kancelárske nábytkové zostavy 

v sume 450 €, šatňová skrinka v sume 565 €, 8 ks kancelárskych stoličiek v sume 

1 952 €. Za nádoby kvetináčov s výsadbou drevín, ktoré sú umiestnené pri vchode a vo 

vstupnej hale UKB sme zaplatili 1 133 €. Za nákup konferenčného stola a stoličiek na 

vybavenie kancelárie CDA v Martine sme zaplatili 875 €.   

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 875 €.   

Z podpoložky 633002 -  Výpočtová technika - 288 € bolo použitých na nákup hardvéru 

nevyhnutného na zabezpečenie bezpečného sieťového prepojenia v oboch lokalitách CDA. 

Nákup bol hradený z prostriedkov na udržateľnosť CDA.            

Z podpoložky 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika 

a náradie – 4 236 € bol kúpený skartovací stroj v sume 155 €, vysávač do reštaurátor-

skej dielne na suchú mechanickú očistu knižných väzieb v sume 199 €,  elektrické ohrie-

vače vody v sume  422 €,  stojan  na  bicykle v sume 149 €, kompresor v sume 175 €, 

2 chladničky v sume 458 €, 8 ks  elektrických sušičov rúk v sume  1 161 €, kalové čerpad-

lo na čerpanie vody z výťahovej šachty v sume 111 €.  

Bol  zakúpený dataprojektor na vybavenie kancelárií CDA v Martine v sume 1 406 €, 

ktorý bol hradený z prostriedkov určených na udržateľnosť CDA.   
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Z podpoložky 633005 – Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 

– 119 € - bola kúpená veľkokapacitná zošívačka do knihárskej dielne.  

Z podpoložky 633006 Všeobecný materiál – 34 184 € bol zakúpený kancelársky mate-

riál – pákové zakladače, perá, ceruzky, štetce, zošívačky, zvýrazňovače, pravítka, obaly, 

obálky, vrecia, pečiatky, etikety, samolepiace bloky, lepiace pásky, lepidlá, motúzy, ko-

vové spony, monočlánky, čistiaci sprej na monitor, obaly na CD, prívesky na kľúče, box 

na časopisy, tlačivá, fotokopírovací papier, obálky, tonerové náplne, farba do tlačiarní, 

spotrebný materiál do tlačiarní, termopásky, spotrebný materiál pre prevádzku, hygie-

nické, čistiace a dezinfekčné prostriedky aranžérsky materiál na výstavy, piktogramy, 

posypová soľ, kvety k spoločenským udalostiam, plastové poháre, taniere, servítky, pod-

nosy a lyžičky na kultúrne podujatia a pod.  

Z podpoložky 633007 – Špeciálny materiál – 3 585 € bol zakúpený špeciálny materiál 

pre knihárske a reštaurátorské dielne – debnová lepenka, ručný papier, japonský papier, 

spinky, kapitálik biely, strojová niť, poťahový materiál, dezinfekčné prostriedky na ošet-

renie plesnivých a ináč znečistených kníh, chemikálie, FILMOLUX potrebný pri väzbe 

kníh.  

Z podpoložky  633009  –  Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky – 

bolo čerpaných 170 739 € na nákup kníh, predplatné periodík a databáz, CD, DVD, hu-

dobných a iných odborných dokumentov, on-line prístupov, ako jednej z hlavných činnos-

tí a úloh našej knižnice. Z celkovej sumy bolo na nákup 229 ks slovenských kníh, za úče-

lom budovanie Slovenskej knižnice v Národní knihovně ČR, čerpaných 6 071 €.  

Z podpoložky 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2 693 € – boli 

zakúpené ochranné pracovné odevy, obuv, ochranné okuliare, chrániče na kolená.  

Z podpoložky 633013 – Softvér – 3 300 € bol zaplatený antivírusový programu.   

Z podpoložky 633015 – Palivá ako zdroj energie – 368 € bola kúpená nafta do motor-

generátora (dieselagregátu) pre CDA v rámci udržateľnosti CDA.  

Z podpoložky 633016 – Reprezentačné – 3 442 €  finančné prostriedky boli použité na 

občerstvenie – pri príležitosti ukončenia projektu OPIS 2 „Centrálny dátový archív“, pri 

príležitosti „Týždňa slovenských knižníc“, na zasadnutí Slovenského výboru pre program 

UNESCO „Pamäť sveta“, pri príležitosti návštevy členov Zväzu poľských knihovníkov 

z Walbrzycha, pre oficiálnu návštevu manželky prezidenta Tureckej republiky, pri príle-

žitosti bibliografického dňa, na katering pre účastníkov konferencie „Kvalita života 

v dejinách našich miest“, na katering pre účastníkov konferencie „Slovenské bezpečnost-

né fórum 2015“, pri kultúrnych podujatiach a výstavách, na rokovaniach, poradách 

a konferenciách. Boli zakúpené aj propagačné materiály (perá, tašky, menovky). Boli 

zakúpené kytice pri príležitosti návštevy generálneho tajomníka OSN s manželkou 

a ministra zahraničných veci a európskych záležitostí s manželkou.  

Z podpoložky 633018 – Licencie – 357 € za predĺženie predplatného 10 prístupov Piano 

Business na 1 rok sme zaplatili 336 €. Poplatok za používanie softvéru Teamwork 

(transakcia na firemnej karte Diners Club) bol v sume 21 €.  
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Položka 634 – Dopravné 

Schválený rozpočet v sume 10 300 € upravený na 9 075 € bol čerpaný sumou 9 075 € na 

88,11 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.  

Z podpoložky 634001 – Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny – 2 803 € boli 

hradené faktúry spoločnosti Slovnaft, a.s. pre 3 služobné osobné motorové vozidlá.  

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 120 €.             

Z podpoložky 634002 – Servis, údržba, opravy – 1 123 € boli čerpané finančné pro-

striedky na bežnú údržbu 3 služobných osobných motorových vozidiel (servisná pre-

hliadka, umývanie a čistenie, výmena žiaroviek, výmena pneumatík, výmena filtra, vý-

mena brzdovej kvapaliny, STK).   

Z podpoložky 634003 – Poistenie – 3 073 € bolo uhradené poistenie zodpovednosti za 

škodu spôsobenú prevádzkou vozidla MERCEDES-BENZ v sume 513 €, a havarijné pois-

tenie za vozidlo MERCEDES-BENZ v sume 1 161 €. Poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou vozidla ŠKODA  OCTAVIA na rok 2015 v sume 215 €, na rok 

2016 tiež v sume 215 €, havarijné poistenie vozidla ŠKODA OCTAVIA v sume 328 €. 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

CHEVROLET ORLANDO bolo v sume 180 € a havarijné poistenie motorového vozidla 

CHEVROLET ORLANDO v sume 461 €.  

Z podpoložky 634004 – Prepravné – 1 922 € - boli uhradené poplatky za kuriérske služ-

by (preprava archivačných médií medzi PFI a CDA) v rámci realizácie projektu OPIS 

PO2 Centrálny dátový archív v sume 1 386 €. Za odvoz dokumentov určených k likvidácii 

z archívu na Pionierskej ul. sme zaplatili 536 €.  

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 672 €.             

Z podpoložky 634005 – Karty, známky, poplatky – 154 € - boli zakúpené 3 diaľničné 

nálepky v sume 150 €, poplatok za kartu v sume 1 € a za parkovné 3 €. 

 

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba     

Schválený rozpočet na tejto položke v sume 265 500 €, upravený na 266 064 € bol čerpa-

ný sumou 266 064 € na 100,21 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému 

rozpočtu. 

Z podpoložky 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia – 23 717 € – sme zaplatili za výmenu a brúsenie nožov 

a nastavenie rezačky 803 €, za opravu prítlačného zariadenia na lepiacom stroji 

v knihárskej dielni 81 €, za výmenu nefunkčnej kamery na Ventúrskej ul. 833 €, za  kon-

trolu deaktivátorov – reaktivátorov ochranných prvkov kníh – EM pások 96 €, za výme-

nu tlačovej hlavy tlačiarne čipových kariet a celkovú profylaktickú údržbu 849 €,  za op-

ravu 4 výťahov v budovách na Michalskej, Klariskej a Ventúrskej ul. sme zaplatili 

1 488 €. Za opravu priemyselného rozhlasu na Klariskej ul. 9 664 €, za údržbu výťahov 

spojenú s prenájmom priestorov v budove SNK Martin 28 €, za preventívnu údržbu 

a prehliadku požiarnych uzáverov sme zaplatili 969 €, za opravu zariadení na ohrievači 

teplej vody pre sociálne zariadenia 159 €, za opravu zariadení AFICIO MP 161 sme za-

platili 85 €, za opravu ventilov v plynovej kotolni na Ventúrskej ul. 306 €,  za opravu do-
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chádzkového terminálu 54 €, za výmenu postalmetra do frankovacieho stroja 1 800 €. 

Oprava tlačiarenského stroja bola v sume 83 €, oprava nefunkčného kotlového poistného 

ventila v kotolni na Ventúrskej 200 €, servis, fan coilov, dodávka a výmena filtrov,  kli-

nových remeňov VZT stála 1 435 €. Zmluvný servis a údržba zariadení Konica Minolta 

bol v sume 1 443 €. Za opravu žalúzií na Ventúrskej ul. sme zaplatili 53 €. Za úpravu 

softvéru ARL pre potreby správnej funkcie kreditu používateľa pri kopírovaní a tlači sme 

zaplatili 1 050 €. Za servisnú prehliadku klimatizačnej jednotky na Michalskej ul. sme 

zaplatili 1 179 €. Oprava nefunkčného multifunkčného zariadenia stála 421 €. Oprava 

kopírovacieho stroja bola v sume 200 €, oprava tlačiarne v sume 438 €. 

Z podpoložky 635005 – Oprava špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techni-

ky a náradia – 50 € - bola zaplatená výmena nefunkčných hlásičov EPS na Michalskej 

ul.  

Z podpoložky 635006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí – 38 505 € - za vý-

menu 2 ks poškodených skiel na prekrytie kopuly na Ventúrskej ul. sme zaplatili 

2 596 €, za servisné práce a opravu striech na Michalskej, Ventúrskej, Klariskej ul. a na 

Lisztovom pavilóne 17 187 €, za kľúče a vložky do dverí objektov UKB na Michalskej 

a Ventúrskej ul. 684 €, montážne práce na osadenie 2 ks mriežok na odvetranie miest-

nosti na Klariskej ul. stáli 174 €, za elektroinštalačné práce 135 €. Za výmenu ventiláto-

ra v podkroví budovy na stúpačke odvetrania na Ventúrskej ul. sme zaplatili 1 039 €, 

výmena 2 ks ventilátorov Systemair pre sklady na Ventúrskej ul. stála 2 367 €. Za pred-

sezónnu úpravu záhrad UKB – Klariseum a Lisztova záhrada sme zaplatili 1 314 € 

a jesennú úpravu 972 €, za postrek drevín v Lisztovej záhrade a záhrade Klariseum 

629 €, za výmenu a osadenie odvodňovacích žľabov v Lisztovej záhrade 1 595 €. Za vý-

menu 5 ks nefunkčných analógových kamier, zdroja a konektorov na Ventúrskej 

a Michalskej ul. sme zaplatili 3 161 €, za výmenu nefunkčných svietidiel na Klariskej ul. 

912 €, za výmenu nefunkčných núdzových osvetľovacích telies 5 119 €, za výmenu izo-

lačného dvojskla na Ventúrskej ul. 101 €, za odstránenie havárie tepelnej clony na Ven-

túrskej ul. 100 €, za výmenu 3 ks nefunkčných hlásičov na Michalskej a Ventúrskej ul. 

sme zaplatili 420 €.  

Z podpoložky 635009 – Údržba softvéru – 121 659 € - za softvérovú údržbu a podporu 

serverových staníc (ročné predĺženie licencie, aktiváciu prístupu k softvérovým aktuali-

záciám, on-line podporu a technické konzultácie) sme zaplatili 8 800 €, za Podporu So-

larWinds Patch Manager 666 €, za úhradu poplatku za SSL certifikát Thawte – Web 

Wildcard k doméne kniznica.info sme zaplatili 422 €. Za úhradu podpory VMware sme 

uhradili 2 424 €. Ročný poplatok (maintenance) za poskytovanie odborných služieb Web-

Jet v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných služieb bol v sume 790 €. Ročný údržbový 

poplatok programov MetaLib a SFX bol v sume 6 884 €. Za údržbu, podporu a predĺženie 

licencií softvérov sme na základe zmluvy zaplatili 13 380 €. Servisné práce na systéme 

Kramerius a upgrade na Kramerius 5 včítane migrácie boli v sume 880 €. Za služby po-

skytované pri prevádzke informačného systému iCard za 1. – 3. štvrťrok 2015 sme zapla-

tili 934 €. Pravidelný štvrťročný poplatok za udržiavanie softvéru Ensamble bol v sume 

647,28 €, spolu 2 588 €. Úhrada podpory na Red Hat bola v sume 1 344 €. Za servisné 

a auditné zásahy pre skenery sme zaplatili 31 200 €. Údržba, podpora, aktualizácia 

a customizácia servera soft Media, INFO bola v sume 29 760 €, aktualizácia softvéru 

ownCloud na verziu 8.0.4. bola v sume 933 €. Za softvérovú údržbu a podporu serverovej 
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stanice sme v zmysle zmluvy zaplatili 9 300 €. Za optimalizáciu vyhľadávania v novom 

katalógu UKB pre webovskú stránku www.ulib.sk sme zaplatili 269 €. Za obnovu 

2 elektronických licencií VMware Support pre potreby existujúcich informačných systé-

mov CDA sme zaplatili 760 € a za ďalších 18 sme zaplatili 8 520 €. Obnova elektronic-

kých licencií Red Hat Enterprise Linux Server, Standard na 1 rok bola v sume 1 524 €. 

Aktualizačná verzia programu VZT bola v sume 155 €. Za úpravu registračného formulá-

ra používateľa v registrácii Ensamble sme zaplatili 126 €.  

Z podpoložky 635010 – Údržba komunikačnej infraštruktúry – 82 133 € - na zákla-

de zmluvy bolo zaplatených za služby podpory, prevádzky a riešenia porúch na IT infra-

štruktúre UKB v zmysle katalógu služieb v časti LAN, Servery platforma SUN Solaris 

a ostatné interné systémy suma 6 833,39 € mesačne, spolu 82 000 €. Za predĺženie regis-

trácie domény kultura.sk sme zaplatili 24 €, issn.sk 24 €, ulib.sk 24 € a kniznica info 

13  €, webdepozit.sk sme  zaplatili 24 €, kultury.sk 24 €.  

 

Položka 636 -  Nájomné za nájom 

Schválený rozpočet na tejto položke v sume 135 000 € upravený na 72 261 € bol čerpaný 

sumou 72 261 € na 53,53 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému roz-

počtu. 

Z podpoložky 636001 – Nájomné za prenájom budov, objektov alebo ich častí –

69 534 € - za prenájom priestorov na uskladnenie knižničného fondu sme zaplatili 

67 434 € a za prenájom výlepových plôch na výlep propagačných plagátov na propagáciu 

programov rôznych projektov Multifunkčného kultúrneho centra UKB v centre 

a v širšom centre hlavného mesta SR Bratislavy  sme zaplatili 2 100 €.  

Z podpoložky 636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia – 2 727 € - za servisný  prenájom rohoží sme zaplatili  

1 140 €, za používanie P. O. Boxu na rok 2015  41 € a na rok 2016  54 €. Prenájom skle-

nených vitrín na výstavu „Jan Hus“ bol v sume 500,00 €. Za zapožičanie a dovoz pódia na 

kultúrne podujatie sme zaplatili 992 €.  

 

Položka 637 – Služby 

Schválený rozpočet v sume 823 200 upravený na 797 193 € bol čerpaný sumou 797 259 

€ na 96,85 % oproti schválenému a na 100,01 % oproti upravenému rozpočtu.  

Z  podpoložky  637001  –  Školenia,  kurzy,  semináre,  konferencie,  sympóziá  – 

10 447 € - boli hradené účastnícke poplatky na odborných školeniach  pracovníkov eko-

nomického oddelenia v sume 632 €, personálneho oddelenia 228 €, oddelenia prevádzky 

a MTZ v sume 69 €, referátu kontroly v sume 138 €, za školenie o verejnom obstarávaní 

sme zaplatili 389 €, za školenie o predbežnej finančnej kontrole 138 €, za školenia revíz-

neho technika elektrických zariadení, odborné prípravy elektrotechnikov 99 €, referátu 

BOZP a PO  410 €, účastnícky poplatok za celoslovenský seminár BOZP a OPP bol 

v sume 170 €.  Za školenie o postavení štatutárnych orgánov pre  generálnu riaditeľku 

sme zaplatili 198 €, za školenie „Elektronické trhovisko“ pre 4 zamestnancov 276 €, za 

školenie „Zmeny v správe dokumentov“ pre 2 zamestnancov 102 €. Účastnícky poplatok 

na konferencii „Digitálna knižnica 2015“ v Jasnej pre 6 zamestnancov bol v sume 1 510 € 

http://www.ulib.sk/
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a pre 4 zamestnancov bol v sume 984 €. Za školenie vodiča sme zaplatili 15 €. Odborná 

príprava členov protipožiarnej hliadky bola v sume 550 €. Boli zaplatené účastnícke po-

platky pre 9 zamestnancov na „35. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2015“ 

v sume 400 €. Za odborný seminár  „Internet marketing II. propagácia na Facebooku 

a sociálnych sieťach“ pre 1 zamestnanca sme zaplatili 134 €. Konferenčný poplatok „IT 

právo 2015“ bol v sume 180 €. Za účasť 5 zamestnancov z odboru digitalizácie 

a oddelenia ochrany dokumentov na vedeckej konferencii „Integrácia konzervačnej vedy 

a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva“ sme zapla-

tili 250 €. Za konferenciu „Firma vs. Zamestnanci“ pre 3 vedúcich zamestnancov sme 

zaplatili 429 €. Školenie „Diplomatický protokol a etiketa“ pre 10 zamestnancov bolo 

v sume  500 €. Za zaškolenie zamestnancov z Bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle 

zákona  bolo zaplatených 2 400 €.   

Z podpoložky 637003 – Propagácia, reklama a inzercia – 267 € – úhrada za tlač po-

zvánok na prezentáciu projektu Centrálny dátový archív bola v sume 16 €. Za inzerciu 

na pracovnú ponuku sme zaplatili 71 €, za uverejnenie inzercie - štandardný záznam 

sme zaplatili 180 €.  

Z podpoložky 637004 – Všeobecné služby – 534 032 € bolo čerpanie na základe zmluvy 

s dodávateľskou firmou COFELY, a.s. na zabezpečovanie nasledovných  činností: správa 

nehnuteľností, obsluha zariadení kotolní, strážna služby, upratovanie objektov, prevádz-

ka šatní, deratizácia, havarijná služba, Call Centrum, servis zariadení vzduchotechniky 

a chladenia, údržba a odborné prehliadky technologických zariadení kotolní, údržba za-

riadení 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 405 014 €. Za úschovu 

papierového odpadu za účelom jeho zhodnotenia sme uhradili štvrťročne 51,79 €, spolu 

207 €. Za demontáž, prepravu a montáž regálov sme zaplatili 14 948 €. Za odvoz 

a likvidáciu vyradeného majetku a VT sme zaplatili 316 €. Za presťahovanie výpravnej 

výstavy sme zaplatili 172 €. Ročná kontrola  nakladania s fluorovanými skleníkovými 

plynmi na Ventúrskej a Klariskej ul. bola v sume 757 €.  Za výrobu drevených dosiek na 

historickú väzbu sme zaplatili 499 €. Za pranie rohoží sme uhradili spolu 1 375 €. Za 

služby čistiarne (pranie obrusov, utierok, uterákov a pracovných odevov) sme zaplatili 

379 €. Za používanie výťahu a upratovacie služby spojené s prenájmom priestorov 

v budove SNK Martin sme zaplatili 113 €. Za vyhotovenie xerokópií článkov získaných 

prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej  výpožičnej  služby 2 472 €. Za väzbu 

knižničných dokumentov sme zaplatili 19 558 €. Za grafickú úpravu, digitálnu tlač 

a väzbu bulletinu sme uhradili 588 €. Digitálna tlač plagátov bola v sume 1 442 €. Tlač 

zborníka bola v sume 1 280 €. Za tlač obálok sme zaplatili 130 €, dotlač textu bola 

v sume 103 €, tlač brožúry 103 €. Grafická úprava, zalomenie, korektúra, tlač 

a knihárske spracovanie knihy boli v sume 2 656 €. Montáž dvierok bola v sume 480 €. 

Za posilnenie služieb v šatniach 337 €. Za revíziu elektroinštalácie a bleskozvodov 

v Nových skladoch sme zaplatili 1 942 €. Revízie výťahov na Ventúrskej ul. boli v sume 

1 188 €. Pravidelná ročná revízna kontrola zariadení na odvod tepla a splodín horenia 

v objekte Átrium bola v sume 534 €. Pravidelná ročná revízia bleskozvodov bola v sume 

420 €. Za kontrolu kotla na Továrenskej ul. sme zaplatili 548 €. Periodické skúšky 

ochranných a pracovných pomôcok boli v sume 151 €. Za revíziu hasiacich prístrojov sme 
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zaplatili 932 €. Odstránenie závad z pravidelnej ročnej revízie ZOTSH bolo v sume 660 €. 

Za kontrolu zariadení na hasenie na dodávku vody na hasenie požiarov sme zaplatili 

926  €. Za prehliadku požiarnych klapiek spojenú s údržbou sme zaplatili 942 €. Kontrola 

regálov v priestoroch UKB (označenie štítkami, vypracovanie knihy o kontrole bezpeč-

nosti v zmysle vyhlášky) bola v sume 980 €. Pravidelná ročná kontrola vysielacieho za-

riadenia bola v sume 73 €. Za správu prístupových komunikácií sme zaplatili 247 €. Za 

vypratanie podkrovných priestorov sme zaplatili 920 €. Za  zhotovenie CD pri príležitosti 

uvedenia  generálnej riaditeľky do funkcie sme zaplatili 150 €. Vyhotovenie profesionál-

nych fotografických prác dodaných na CD/DVD s udelením autorských práv pri príleži-

tosti návštevy generálneho tajomníka OSN v UKB bolo v sume 360 €. Za preklad prího-

voru do anglického jazyka v súvislosti s návštevou generálneho tajomníka OSN sme za-

platili 134 €. Tlmočenie na SBF bolo v sume 18 €. Za preklad prednášok  generálnej ria-

diteľky sme zaplatili 980 €. Doúčtovanie za grafickú úpravu a tlač publikácie Bulletin 

UKB bolo v sume 360 €.  

V oblasti činnosti Multifunkčného kultúrneho centra sme zaznamenali nasledovné vý-

davky: za grafickú úpravu a  tlač programových plagátov a materiálov sme zaplatili 

7 207 €, za grafickú úpravu a tlač pozvánky sme zaplatili 226 €, grafická úprava a tlač 

vstupeniek bola v sume 1 192 €, za grafický návrh, výrobu, dopravu, montáž, demontáž 

a údržbu veľkoplošných propagačných transparentov 340 €, za zvukovú a svetelnú réžiu 

pri príprave programových projektov 3 210 €, za umelecké výkony v oblasti svetelného 

a zvukového designu programového projektu sme zaplatili 9 960 € za poskytnutie ume-

leckých výkonov na programových projektoch sme zaplatili 35 889 €. Za umelecké výko-

ny v oblasti výtvarnej koncepcie exteriérového vizuálu programového projektu sme za-

platili 3 914 €. Inštalačné a deinštalačné výstavnícke práce boli v sume 100 €.  

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 1 348 €.             

Z podpoložky 637005 – Špeciálne služby – 14 372 € sme uhradili v zmysle zmluvy od-

menu za právne služby komerčnému právnikovi v sume 4 827 € a odmenu za právne 

služby poskytnuté v súvislosti s národným projektom CDA v sume 2 428 €. Mesačné 

úhrady  za služby centralizovanej ochrany objektov za objekt UKB na Pionierskej ul. 

v sume 140,62 € boli celkom v sume 1 689 €. Štvrťročné úhrady za tieto služby boli na 

Továrenskej ul. v sume 418,25 €, spolu 1 673 €. Mesačné úhrady za monitorovanie ob-

jektu na Pionierskej a Továrenskej ul. v sume 173,87 € boli celkom 2 087 €. Za strážnu 

službu spojenú s prenájmom priestorov v budove SNK Martin sme zaplatili 38 €. Ďalšie 

výdavky boli za mimoriadne posilnenie  strážnej služby počas výstav a podujatí v sume 

1 035 €. Vypracovanie geometrického plánu na vyznačenie rozsahu vecného bremena 

bolo v sume 200 €, za odborné spracovanie dokladov na úradné účely sme zaplatili 77 €. 

Konzultačno – analytické služby v mzdovom systéme Softip spojené s ročnou účtovnou 

závierkou boli v sume 159 € a v systéme Softip spojené s ročnou účtovnou závierkou 

(ostatné finančné účtovníctvo) boli v sume 159 €.  

Z podpoložky 637006 – Náhrady – 573 € sme hradili vykonanie preventívnych lekár-

skych prehliadok nových zamestnancov pred nástupom do zamestnania, za účelom posú-

denie zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej funkcie. 

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 15 €.             
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Na podpoložke 637012 – Poplatky a odvody – 11 009 € boli evidované poplatky za vý-

požičky kníh prostredníctvom MVS a MMVS v sume 3 313 €, poplatky cez platobné karty 

512 €, poplatky súvisiace s bankovými prevodmi (zahraničným platobným stykom) 152 €, 

poplatky za odovzdanie mincí VÚB v sume 75 €, a poplatky na základe zmluvy EFT POS 

o akceptácii platobných kariet na platby za tovary a služby v sume 347 €. Ročná úhrada 

za zriadenie vecného bremena na pozemky – finančný záväzok voči hlavnému mestu SR 

Bratislava bol v sume 11 €. Vecné bremeno za účelom uloženia inžinierskych sietí na 

nehnuteľnostiach v Starom Meste bolo v sume 5 300 €. Náhrada odmeny pre poskytova-

nie rozmnožovacích služieb – autorských odmien za licenciu na verejné použitie hudob-

ných diel bola v sume 945 €. Za notárom overenú dokumentáciu k projektom CDA a DIP 

sme zaplatili 340 €. Za výpis z registra trestov sme zaplatili 14 €. 

Na podpoložke 637014 – Stravovanie 99 858 € boli evidované úhrady faktúr spoločnosti 

DOXX, s.r.o. za stravovacie poukážky pre  zamestnancov UKB znížené o sumy príspev-

kov zo sociálneho fondu a úhrad od zamestnancov.  

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 5 251 €.             

Z podpoložky 637016 – Prídel do sociálneho fondu – 28 114 € bol  vytvorený sociálny 

fond organizácie v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení ne-

skorších predpisov a Kolektívnej zmluvy UKB.  

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 2 352 €.             

Z podpoložky 637023 – Kolkové známky – 77 € boli zakúpené kolkové známky na 

úradné účely v súvislosti so zápisom vecného bremena na katastri nehnuteľností.  

Z  podpoložky 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru –  

– 48 067 € boli vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej 

činnosti a dohôd o vykonaní brigádnickej činnosti študenta.  

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 1 760 €.             

Z podpoložky 637031 – Pokuty a penále – 67 € bolo zaplatené penále na základe pla-

tobného rozkazu Sociálnej poisťovne v sume 37 € a za oneskorené podanie Daňového pri-

znania podľa zákona č.222/2004 Z. z. o DPH v sume 30 €. Prípady rieši škodová komisia 

UKB.   

Z podpoložky 637035 – Dane – 50 376 € bol zaplatený  miestny poplatok za komunálny 

odpad  na  Michalskej ul.  v sume   5 161 €,  na Klariskej ul.  v sume 1 720 € a na Pio-

nierskej ul. v sume 348 €. Odvod dane z pridanej hodnoty za tovary a služby nadobudnu-

té z členských štátov EÚ bol v sume 6 458 €. Poplatky za povolenie vjazdu a zotrvanie 

3 služobných osobných motorových vozidiel v historickej časti  mesta v roku 2015 boli 

v sume 30 €, poplatky za vjazd a zotrvanie vozidiel v historickej časti mesta v súvislosti 

s kultúrno-spoločenskou činnosťou Multifunkčného kultúrneho centra a UKB činili 

376 €, v súvislosti s činnosťou prevádzky UKB 63 €. Na uvedenú podpoložku boli refun-

dované úhrady za miestny poplatok za komunálny odpad od nájomcov na Michalskej ul. 

v sume 33 € a na Pionierskej ul. v sume 66 €. Dane z nehnuteľností za budovy  v správe 

UKB boli zaplatené nasledovne: za objekt vo Vysokej pri Morave v sume 878 €, za ob-

jekty v správe Hlavného mesta SR v sume 35 157 € a za objekty v obci Nebojsa v sume 

284 €.   
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640 – Bežné transfery 

Zo schváleného rozpočtu bežných transferov v sume 19 442 € upraveného na 26 923 € 

bolo k 31. 12. 2015 vyčerpaných 26 923 € na 138,48 % oproti schválenému a na 100,00 € 

oproti upravenému rozpočtu. 

Z  položky  642  –  Transfery  jednotlivcom  a  neziskovým právnickým osobám – 

24 702 € čerpanie bolo nasledovné: 

z podpoložky 642006 – Členské príspevky tuzemským organizáciám:  

IAML – Slovenská národná skupina                                                                         93 € 

SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete                       33 €                                                                                                     

SSK – Spolok slovenských knihovníkov                                                                         166 € 

Slovenská asociácia knižníc          150 € 

_________________________________________________________________ 

Spolu                                                                                                                            442 € 

 

Z podpoložky 642013 – Odchodné v sume 9 386 € bolo zaplatené zamestnancom pri 

prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok.   

z podpoložky 642015 – Nemocenské dávky platené zamestnávateľom pri dočasnej prá-

ceneschopnosti boli vyplatené sumou 14 874 €. 

 

Z položky 649 – Transfery do zahraničia z podpoložky 649003 – Príspevky na člen-

stvo medzinárodným organizáciám čerpanie bolo nasledovné:  

IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions                 441 € 

CIEPS–ISSN – International Centre for the Registration of Serial        

Publications – Medzinárodná organizácia pod záštitou UNESCO                1 780 € 

  _____________________________________________________________________     

 Spolu            2 221 € 

 

B. Kapitálové výdavky ŠR v programe 08S, zdroj 111 

 

MK poskytlo finančné prostriedky na kapitálové výdavky v programe 08S, zdroj 111 

v roku 2015 v sume 363 927,55 €. 

Kód programu 08S – Tvorba a implementácia politík  

Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť 

UKB –Digitálne pramene 

Zdroj:111 

Číslo IA: 32 943 

Rozpočet:       363 928 € 
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Čerpanie:       363 928 € 

Finančné prostriedky v sume 363 928 € boli použité na prefinancovanie projektu OPIS 

PO2 – Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu. V roku 2016 po 

refundácii z prostriedkov EÚ finančné prostriedky v sume 308 786 € budú vrátené na 

investičnú akciu 32 561 € na financovanie udržateľnosti projektu CDA a finančné pro-

striedky v sume 55 142  € budú  refundované do rozpočtu UKB. 

 

C. Bežné výdavky ŠR v programe 08T 

 

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík  

Kód podprogramu 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

Ľudovít Štúr s knihami a v knihách 

Zdroj: 111 

Schválený rozpočet:     7 000 € 

Upravený rozpočet:      2 052 €  

Čerpanie:                     2 052 € 

Výstava  z kníh „Knižnice inštitútu reči a literatúry československej v Bratislave“ a „Jar 

slovenského národa" sa realizovala v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou. Pod-

ujatie sa stretlo s mimoriadnym záujmom návštevníkov knižnice. Ľ. Štúr bol prezento-

vaný ako ideovo a politicky zjednocujúca osobnosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila 

vývoj slovenských národných dejín aj s medzinárodnými väzbami.  

Na konferencii "Ľudovít Štúr s knihami a v knihách" boli predstavené najnovšie vý-

skumy zamerané na život a dielo Ľ. Štúra a generácie štúrovcov, ale aj na formovanie 

a deformovanie pamäti o ňom. Projekt sa stretol s veľkým záujmom historikov. Program 

bol zostavený z úplne nových "štúrovských" tém. Zúčastnilo sa ho viac ako 90 účastníkov.  

Z celkovej sumy 2 052 € bolo na pracovnú cestu na rokovanie zaplatených 6,30 €, nájom 

za zapožičanie plne sklenených vitrín bol v sume 950 €, za pohostenie pre účastníkov 

konferencie bolo použitých 482 €, za digitálnu tlač – plagáty na obe podujatia sme zapla-

tili 60 €, za dohody o vykonaní práce (7 prednášajúcim) bolo zaplatených 432 € a odvody 

do poisťovní za UKB činili sumu 122 €. 

 

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík  

Kód podprogramu 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 

Profil kultúry SK 2015 

Zdroj: 111 

Schválený rozpočet:    20 000 € 

Upravený rozpočet:    18 112 € 

Čerpanie:                    18 112 € 

V roku 2015 UKB pripravovala nový slovensko – anglický internetový portál "Profil slo-

venskej kultúry", ktorého cieľom je vytvoriť on-line sprievodcu po slovenskej kultúre 
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a tak propagovať Slovensko, jeho kultúru a podporiť rozvoj cestovného ruchu. Portál voľ-

ne nadväzuje na projekt "Kultúrny profil Slovenska", ktorý sa od r. 2009 veľmi dobre 

etabloval. Projektový tím vypracoval novú štruktúru (12 tematických celkov), na základe 

ktorej zabezpečil aktualizovanie  a prepracovanie esejí a rozšírenie o nové tematické ok-

ruhy (Architektúra, Festivaly, Vydavateľská činnosť v r. 1900 –1918, Populárna hudba 

a džez, Turizmus, Textilná tvorba, Úžitkové umenie, Fotografia). Autormi textov sú re-

nomovaní odborníci. Boli zabezpečené kvalitné preklady populárno-náučných textov do 

anglického jazyka u skúsených prekladateľov. Bolo zakúpených 326 fotografií od profe-

sionálnych fotografov. Použili sa aj fotografie vyňaté spod autorskej ochrany, obrazové 

materiály z archívov kultúrnych inštitúcií ako aj z vlastných zdrojov UKB (spolu 135 ks 

fotografií). V spolupráci s externým pracovníkom sa realizoval redizajn portálu. Prebehla 

analýza pôvodného portálu, definovanie požiadaviek na základe aktuálnych trendov 

a samotný redizajn na báze CMS Drupal. Pristúpilo sa k migrácii z CMS Drupal do CMS 

Wordpress. Uvedený krok bol v súlade s filozofiou zjednodušenia redakčných prác 

a zjednotenia CMS systémov jednotlivých portálov prevádzkovaných UKB (napr. 

www.webdepozit.sk, cda.kultury.sk). Cieľom je zabezpečiť kvalitný a pútavý obsah pre 

širokú verejnosť, celosvetovo dostupný prostredníctvom siete internet. 

Z celkovej sumy 18 112 € bolo za preklad zaplatených 1 380 €, autorské odmeny činili 

sumu 9 089 €, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru boli v sume 5 712  € 

a odvody do poisťovní za UKB činili sumu 1 931 €. 

 

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík  

Kód podprogramu 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov 

a knižničných fondov 

Nové informačné zdroje v UKB 

Zdroj: 111 

Rozpočet:                       40 000 € 

Čerpanie:                     40 000 € 

Akvizičná komisia sa snažila pridelené finančné prostriedky zodpovedne použiť  na ná-

kup predovšetkým zahraničných titulov, ktoré svojím obsahom spĺňajú profiláciu tejto 

vedeckej knižnice a ktoré budú pre samotných používateľov prínosným materiálom nie-

len v ich vzdelávacom cykle v oblasti prírodných a spoločenských  vied, ale poslúžia aj 

širokej odbornej vedeckej obci ako zdroj nových poznatkov vo svete vedných odborov. 

Vďaka projektu sa fond UKB obohatil o 515 knižných titulov vysokej výpovednej hodnoty 

a môže tak svojim používateľom ponúknuť najlepší výber zo svetovej odbornej knižnej 

produkcie. Poskytnuté finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.  

 

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík  

Kód podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 

DR – UKB repozitár pre správu a sprístupňovanie publikačnej činnosti knižni-

ce a archívu UKB 
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Zdroj: 111 

Schválený rozpočet       15 500 € 

Upravený rozpočet:       10 841 € 

Čerpanie:                     10 683 € 

Cieľom projektu Digitálny repozitár UKB je zviditeľnenie a sústredenie všetkých výstu-

pov inštitúcie na jednom mieste s bibliografickými popismi jednotlivých výstupov 

a prístupom k plnému textu, prípadne vloženým dátam (napr. v prípade videozáznamu, 

fotografie, prednášky – prezentácie a pod.). 

Digitálny repozitár UKB umožní väčší komfort a viaceré možnosti vyhľadávania (tema-

tické, podľa kľúčových slov a pod.) a výstupov oproti vystaveniu publikácií na webovej 

stránke. Súčasťou implementovaného riešenia budú aj štatistické výstupy sledujúce po-

čet zobrazení a stiahnutí jednotlivých dokumentov. V rámci projektu sa zozbierala 

a spracovala aj databázovo nespracovaná prednášková činnosť zamestnancov a vytvoril 

metodický rámec pre jej archiváciu (ak je súčasťou výstup v podobe prezentácie) 

a sprístupňovanie v režime riadených prístupov k obsahu a riešenie autorskoprávnej  

ochrany zamestnaneckých diel. Projekt otvorí možnosť začleniť spracované záznamy spo-

lu s plnými textami do siete repozitárov v rámci odborných a vedeckých komunít kni-

hovníckeho zamerania najmä v zahraničí.  

Finančné prostriedky v sume 10 683 € boli čerpané na služby analýzy dostupných dát 

v sume 3 425 €, na implementáciu SW v sume 4 900 € a na školenie pre prácu 

s digitálnym repozitárom na mieste realizácie projektu pre 5 členný projektový tím 

v sume  2 358 €.  

 

D. Kapitálové výdavky  ŠR v programe 08T  

 

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík  

Kód podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 

UKB – Repozitár pre činnosť knižnice a archívu 

Zdroj:111 

Číslo IA: 31 905 

Schválený rozpočet:       8 500 € 

Upravený rozpočet:        7 791 € 

Čerpanie:                       7 791 € 

Vytvorenie databázového prostredia, v ktorom sa spracovali a budú spracovávať (katalo-

gizovať), archivovať a sprístupňovať vydávané publikácie a výstupy z činností zamest-

nancov UKB slúži predovšetkým na zdieľanie a viacnásobné využívanie informácií v pro-

stredí webu, čo umožňuje zvolené rozhranie a dostupnosť nových nástrojov pre zdieľanie 

obsahu v rámci daného typu databázového prostredia. Tento typ sprístupňovania výstu-

pov organizácie je v Európe a vo svete štandardom v rámci vedeckovýskumných praco-

vísk,  pamäťových a fondových inštitúcií. 
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Finančné prostriedky boli po úprave rozpočtu vyčerpané. Z celkovej sumy 7 791 € bola 

zakúpená SW licencia Modul Content server v sume 5 400 € a fotoskener s vysokou hĺb-

kou ostrosti na skenovanie dokumentov vo formáte A3 pre pracovisko Archív UKB 

v sume 2 391 €. 

 

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík  

Kód podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 

UKB – Zariadenia pre chemickú ochranu KF 

Zdroj:111 

Číslo IA: 31 906 

Schválený rozpočet:    12 000 € 

Upravený rozpočet:         9 230 € 

Čerpanie:                        9 230 € 

Boli zakúpené 2 automatické zariadenia na výrobu ionizovanej jemnej hmly dezinfekč-

ných prostriedkov aplikovanej na chemickú ochranu knižničných fondov. Zariadenia 

chemickou reakciou dlhodobo zlepšujú fyzický stav knižničného fondu a kvalitu knižnič-

ných skladov a pracovných priestorov knižnice. 

Finančné prostriedky boli po úprave rozpočtu vyčerpané. 

 

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík  

Kód podprogramu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 

UKB –MFZ nákup softvéru Safe-Q  

Zdroj:131D 

Číslo IA: 29 419 

Rozpočet:     28 570 € 

Čerpanie:     27 726 € 

V roku 2014 sa zakúpilo multifunkčné zariadenie a obslužný softvér Safe-Q. Je to integ-

rované 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 €. Zosta-

tok finančných prostriedkov v sume 28 570 € bol rozpočtovým opatrením viazaný pre 

použitie v roku 2015.  

V rámci projektu v roku 2015 bola vyriešená aj tlač knižničných pasov nákupom tlačiarní 

na potlač čipových kariet. Sever, na ktorom je inštalovaný  Safe-Q  je proti výpadku elek-

trickej energie zabezpečený záložným zdrojom. Inštaláciou nového komunikačného adap-

téra sa zvýšila bezpečnosť a rýchlosť prenosu dát v informačnej sieti.  

Suma 27 726 € bola použitá na nákup 2 ks tlačiarní v sume 4 056 € a na nákup výpočto-

vej techniky v sume 23 670 €. 
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E. Bežné výdavky ŠR v programe 0A906 

Kód programu 0A906 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

                                       národnej infraštruktúry MF SR – MK SR 

Kód podprogramu 0A90604 

- 36 149 € 

- prepravné       1 242 € 

výdavky na publicitu projektu         533 €  

Centrálny dátový archív 

Zdroj: 111 

Upravený rozpočet:       1 980 € 

Čerpanie:                      1 980 € 

Finančné prostriedky boli použité na zúčtovanie nečerpanej zálohy projektu CDA úhra-

dou na účet MF SR.  

 

Kód programu 0A906 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

                                       národnej infraštruktúry MF SR – MK SR 

Kód podprogramu 0A90604 

Centrálny dátový archív 

Zdroj: 13S1- prostriedky EÚ 

Upravený rozpočet:       197 666 € 

Čerpanie:                      197 666 € 

Finančné prostriedky v sume 193 013 € boli refundované z prostriedkov EÚ z titulu čer-

pania  z minulých rokov na nasledovné účely: 

- mzdové prostriedky za 9 – 12/2014                                               53 417 € 

- odvody do poisťovní za 9 – 12/2014      18 466 € 

- cestovné náhrady       1 132 € 

- elektrická energia      61 978 € 

- SANET    

- právne služby       3 756 € 

- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru     16 340 € 

Tieto finančné prostriedky v roku 2015 boli použité na čerpanie mzdových prostriedkov 

pre zamestnancov UKB.   

Suma 4 653 € bola použitá na zúčtovanie nečerpanej zálohy projektu CDA úhradou na 

účet MF SR.  
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Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

                                       národnej infraštruktúry MF SR – MK SR 

Kód podprogramu 0A90604 

Centrálny dátový archív 

Zdroj: 13S2 - štátny rozpočet 

Upravený rozpočet:       34 882 € 

Čerpanie:                      34 882 € 

Finančné prostriedky v sume 34 061 € boli refundované z prostriedkov EÚ z titulu čer-

pania  z minulých rokov na nasledovné účely: 

- mzdové prostriedky za 9 –12/2014                                                                     9 426 € 

- odvody do poisťovní za 9 –12/2014       3 259 € 

- cestovné náhrady         200 € 

- elektrická energia     10 937 € 

- SANET      6 379 € 

- prepravné         219 € 

- výdavky na publicitu projektu           94 € 

- právne služby         663 € 

- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru      2 884 € 

Tieto finančné prostriedky v roku 2015 boli použité na čerpanie mzdových prostriedkov 

pre zamestnancov UKB.   

Suma 821 € bola použitá na zúčtovanie nečerpanej zálohy projektu CDA úhradou na 

účet MF SR.  

 

Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

                                       národnej infraštruktúry MF SR – MK SR 

Kód podprogramu 0A90604 

Centrálny dátový archív 

Zdroj: 13S3 - pro rata  

Upravený rozpočet:       29 921 € 

Čerpanie:                     29 921 € 

Finančné prostriedky v sume 29 217 € boli refundované z prostriedkov EÚ z titulu čer-

pania  z minulých rokov na nasledovné účely: 

- mzdové prostriedky za 9 –12/2014                                                                      8 086 € 

- odvody do poisťovní za 9 –12/2014        2 795 € 

- cestovné náhrady          171 € 

- elektrická energia        9 382 € 
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- SANET       5 472 € 

- prepravné          188 € 

- výdavky na publicitu projektu            81 € 

- právne služby          569 € 

- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru       2 473 € 

Tieto finančné prostriedky v roku 2015 boli použité na čerpanie mzdových prostriedkov 

pre zamestnancov UKB.   

Suma 704 € bola použitá na zúčtovanie nečerpanej zálohy projektu CDA úhradou na 

účet MF SR.  

 

Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

                                       národnej infraštruktúry MF SR – MK SR 

Kód podprogramu 0A9060B 

Digitálne pramene  

Zdroj: 13S1 - prostriedky EÚ  

Upravený rozpočet:       39 845 € 

Čerpanie:                      39 845 € 

Finančné prostriedky v sume 39 845 € boli refundované z prostriedkov EÚ z titulu čer-

pania  na nasledovné účely: 

- mzdové prostriedky za 4 – 8/2015                                                25 985 €  

- odvody do poisťovní za 4 – 8/2015        8 965 € 

- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru        4 895 € 

Tieto finančné prostriedky v roku 2015 boli použité na čerpanie mzdových prostriedkov 

pre zamestnancov UKB.   

 

Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

                                       národnej infraštruktúry MF SR – MK SR 

Kód podprogramu 0A9060B 

Digitálne pramene  

Zdroj: 13S2 - štátny rozpočet   

Upravený rozpočet:       65 605 € 

Čerpanie:                     65 605 € 

Finančné prostriedky v sume 7 031 € boli refundované z prostriedkov EÚ z titulu čerpa-

nia  na nasledovné účely: 

- mzdové prostriedky za 4-8/2015                                                                  4 585 €  

- odvody do poisťovní za 4-8/2015                                               1 582 € 

- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru          864 € 
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Tieto finančné prostriedky v roku 2015 boli použité na čerpanie mzdových prostriedkov 

pre zamestnancov UKB.   

Suma 58 574 € bola zaplatená za implementačné práce spoločnosti SOITRON, s. r. o.                                                               

 

Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

                                       národnej infraštruktúry MF SR – MK SR 

Kód podprogramu 0A9060B 

Digitálne pramene  

Zdroj: 13S3 - pro rata    

Upravený rozpočet:        6 032 € 

Čerpanie:                       6 032 € 

Finančné prostriedky v sume 6 032 € boli refundované z prostriedkov EÚ z titulu čerpa-

nia  na nasledovné účely: 

- mzdové prostriedky za 4 – 8/2015                                                                       3 934 €  

- odvody do poisťovní za 4 – 8/2015                                               1 357 € 

- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru          741 € 

Tieto finančné prostriedky v roku 2015 boli použité na čerpanie mzdových 

prostriedkov pre zamestnancov UKB.   

 

 

Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

                                       národnej infraštruktúry MF SR – MK SR 

Kód podprogramu 0A9060B 

Digitálne pramene  

Zdroj: 11S1 - prostriedky EÚ  

Upravený rozpočet:       331 918 € 

Čerpanie:                       331 918 € 

Finančné prostriedky boli zaplatené za implementačné práce spoločnosti SOITRON, 

s.r.o.                                                                   

 

Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

                                       národnej infraštruktúry MF SR – MK SR 

Kód podprogramu 0A9060B 

Digitálne pramene  

Zdroj: 11S3 - pro rata   

Upravený rozpočet:       50 244 € 

Čerpanie:                      50 244 € 
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Finančné prostriedky boli zaplatené za implementačné práce spoločnosti SOITRON, 

s.r.o.                                                                   

 

F. Kapitálové výdavky  ŠR v programe 0A906  

Kód programu 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

národnej infraštruktúry MF SR – MK SR  

Kód podprogramu 0A90604 – Centrálny dátový archív  

UKB – Centrálny dátový archív 

Zdroj:111 

Číslo IA: 27 930  

Rozpočet:     224 575 € 

Čerpanie:      224 575 € 

Rozpočtovým opatrením č. 7/KV boli UKB pridelené finančné prostriedky na zúčtovanie 

nečerpanej zálohy v projekte OPIS PO2 – CDA z titulu 20 % korekcie na faktúry 

VT Group, a. s. Zúčtovanie nečerpanej zálohy bolo vykonané dňa 28. 9. 2015 uhradením 

finančných prostriedkov na účet Ministerstva financií SR. 

 

5.3.4  Výdavky organizácie hradené z európskych prostriedkov  

            a spolufinancovanie k nim 

 

Prostriedky z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v roku  2015 boli poskytnuté UKB 

rozpočtovými opatreniami, ktoré sú uvedené v časti 5.1.1. Rozpočtové opatrenia  v rámci 

OPIS PO2 na národné projekty č. 8: Centrálny dátový archív  a Digitálne pramene 

– Webharvesting a archivácia e-Born obsahu. 

 

1. Národný projekt č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA) 

KB predložila dňa 30. novembra 2011 na základe písomného vyzvania MK 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 PO2). 

Dňa 13.03.2012 bola schválená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. MK-40/2012-M s 3 dodatkami. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít pro-

jektu predstavujú sumu 32 925 680,96 € (75,31 % zdroj Európsky fond regionálneho roz-

voja, 13,29 % zdroj štátny rozpočet, 11,40 % zdroj štátny rozpočet pre financovanie prin-

cípu pro-rata). 

Cieľom národného projektu "OPIS PO2 č. 8 - Centrálny dátový archív" je vybudovanie 

komplexného integrovaného systému dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho 

obsahu, jeho získavania, spracovania, ochrany a využitia. V rámci projektu sa vybudoval 

centrálny dátový archív, ktorý v zmysle predpísaných štandardov zabezpečuje uloženie 

kópií digitálnych objektov v dvoch geograficky oddelených lokalitách vzdialených min. 
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50 km. Lokality sú: Univerzitná knižnica v Bratislave (primárna lokalita) a sekundárna 

lokalita, ktorá je zriadená v prenajatých priestoroch Slovenskej národnej knižnice 

v Martine. Lokality sú vybavené príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením a sú 

vzájomne prepojené prostredníctvom dátových telekomunikačných sietí. Súčasťou dáto-

vého archívu je aj pasívny sklad pamäťových médií (terciárna lokalita), ktorý je umies-

tnený v objekte UKB.  

Primárnym cieľom projektu je záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digi-

tálneho obsahu, realizovanie webharvestingu a webarchivingu. Spomínané aktivity sú-

časne vytvárajú bázu pre systematickú podporu fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedec-

kého a intelektuálneho dedičstva, ktoré riešia v rámci digitalizačných projektov 

a kampaní príslušné PFI (Pamäťové a fondové inštitúcie).  

Prehľad čerpania národného projektu "OPIS PO2 – Centrálny dátový archív" 

rok 2012 (zdroj S1, S2, S3)                                                21 491 342,88 € 

rok 2013 (zdroj S1, S2, S3)                                                   6 927 298,50 € 

rok 2014 (zdroj S1, S2, S3)                                                                 3 518 648,62 € 

rok 2015 (zdroj S1, S2, S3)                                                                                   262 469,65 € 

___________________________________________________________________  

Spolu:               32 199 759,65 € 

V roku 2015 čerpanie pozostávalo z nasledovných položiek:   

- refundácia personálnych výdavkov za obdobie 9/2014-12/2014               100 609,92 € 

-  refundácia SANET a publicity                                                                    48 708,00 € 

- refundácia právnych služieb                                                                           4 987,36 € 

- refundácia elektrickej energie                                                                      82 297,87 € 

- refundácia prepravného                                                                                  1 649,04 € 

- refundácia cestovného                                                                                     1 502,47 € 

- refundácia dohôd    16 536,75 € 

- zúčtovanie nevyčerpanej zálohy    6 178,24 € 

__________________________________________________________________ 

Spolu                                                                                                                262 469,65 € 

 

V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-40/2012-M  zo 

dňa 13.03.2012 v roku 2015 z rozpočtu UKB bolo zabezpečené financovanie udržateľ-

nosti projektu CDA v oblasti bežných výdavkov sumou 374 263 €. 

 

2. Národný projekt č. 8 „Digitálne pramene – Webharvesting  a archivácia  

e-Born obsahu“ (DIP) 

UKB predložila dňa 5. júna 2015 na základe písomného vyzvania MK SR (OPIS-

2015/2.1/12-NP) „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ ako oprávnený žiadateľ 

na realizáciu investičného národného projektu č. 8 „Digitálne pramene – Webharvesting 

a archivácia e-Born obsahu“ (DIP) v rámci Operačného programu Informatizácia spoloč-

nosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
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infraštruktúry (OPIS PO2). Dňa 6. 7. 2015 bola schválená Zmluva o poskytnutí nená-

vratného finančného príspevku. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projek-

tu predstavujú sumu 6 800 000,00 € (75,31 % zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja, 

13,29 % zdroj štátny rozpočet, 11,40 % zdroj štátny rozpočet pre financovanie princípu 

pro-rata). 

Realizácia „národného projektu" OPIS PO2 č. 8 – DIP umožní vybudovanie komplexného 

systému na systematický zber, správu a ochranu pôvodného digitálneho obsahu, ktorý je 

integrálnou súčasťou kultúrneho dedičstva. Uvedený digitálny obsah tvoria digitálne 

objekty, ktoré sú primárne generované ako pôvodné elektronické dokumenty, artefakty 

(e-Born“) a webové publikácie. Projekt je platformou na rozvoj inkluzívnej informačnej 

spoločnosti ako prostriedku na podporu vedomostnej ekonomiky ako globálneho cieľa 

OPIS, ktorého špecifickým cieľom PO2 je skvalitnenie systémov získavania, spracovania, 

ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infra-

štruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni. 

Primárnym cieľom projektu je ochrana digitálneho obsahu akvizíciou elektronických kul-

túrnych objektov vrátane zberu a analýzy a dlhodobého uchovávania webových prame-

ňov (webharvesting, webarchiving), pôvodných („e-Born“) elektronických prameňov, 

elektronických monografií, periodík, webových stránok a ďalších druhov elektronických 

publikácií a artefaktov vrátane elektronických tvorivých a publikačných modelov 

a predlôh. 

 

V roku 2015 financovanie národného projektu „OPIS PO2 – DIP“ pozostávalo 

z nasledovných položiek:  

- refundácia personálnych výdavkov za obdobie 4/2015-8/2015                   52 907,90 € 

- nákup výpočtovej techniky                                                                      5 760 813,04 € 

- implementácia                                                                                             440 736,00 € 

Spolu                 6 254 456,94 € 

 

5.4   Účty mimorozpočtových prostriedkov 

            

Účet 221  - Sociálny fond 

Tvorba: 

Zostatok SF z roku 2014                      5 022,61 € 

Tvorba v zmysle zákona a KZ                                        28 113,68 €    

Tvorba celkom:                               33 136,29 € 

Čerpanie: 

Zúčtovanie SF za rok 2014 - preplatok odvedený do príjmov                                13,07 € 

Príspevok na stravovanie                              26 476,84 € 

Príspevok na cestovné výdavky                                                                                 995,23 € 

Sociálna výpomoc               250,00 € 
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Čerpanie celkom:                              27 735,14 € 

Zostatok k 31. 12. 2015                                                         5 401,15 €  

 

Účet 221 – Účet cudzích prostriedkov (depozitný účet)   

Strana MÁ DAŤ 

Zostatok z roku 2014 – mzdy a odvody 12/2014                                                279 298,27 € 

Mzdy a odvody za 12/2015                                       315 734,53 € 

Spolu                                                                       595 032,80 € 

Strana DAL 

Vyplatené mzdy a odvody 12/2014                  279 047,88 € 

odvod nevyčerpaných miezd a odvodov za 12/2014 do príjmov ŠR                     4,06 € 

zrážka zo mzdy 12/2015 – exekúcia                       246,33 € 

zrážka zo mzdy 12/2015 – cestovné výdavky                        15,15 € 

Spolu:                      279 313,42 € 

Zostatok k 31. 12. 2015                  315 719,38 €  

 

Účet 221 - Dary a granty  

Strana  MÁ DAŤ 

Počiatočný stav k 1.1.2015                  15 792,48 € 

Príjmy od Univerzity v Innsbruck                   14 262,64 € 

Príjmy od sekcie verejnej diplomacie NATO v Bruseli                  3 650,00 € 

Spolu                      33 705,12 € 

Strana  DAL 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí              

Slovenské bezpečnostné fórum 2014 – vyúčtovanie                                                     5,51 €  

Sekcia verejnej diplomacie NATO v Bruseli  

– Slovenské bezpečnostné fórum 2015                                                                    3 650,00 € 

Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru – profesionálny  

postprocessing historického periodika HIRADÓ                                                 6 125,00 € 

Spolu                                                                                                                    9 780,51 € 

Zostatok k 31. 12. 2015                                                                                   23 924,61 €  
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6 ZHODNOTENIE  ZAMESTNANOSTI 

 

Personálne otázky 

 

V súvislosti s uplatňovaním Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  vo verejnej službe na 

rok 2015  a po dohode s odborovou organizáciou, je pracovný čas pri pružnom pracovnom 

čase  37,5 h. týždenne, v dvojzmennej prevádzke 36,25 h týždenne vrátane služieb v so-

botu. Výmera dovolenky zamestnancov  je zvýšená o 1 týždeň. 

Organizácia pri odmeňovaní zamestnancov vychádzala z nariadenia vlády č. 393/2014 

Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme. Od 1. januára 2015 sa zvýšili stupnice platových taríf pre 

všetkých zamestnancov o 1,5 % a od 1. júla 2015 o 1 %. Na základe kolektívnej zmluvy 

bol príplatok za dvojzmennosť  vo výške 10 €. Priemerná mesačná mzda vyplatená za-

mestnancom  v  roku 2015 predstavovala 771,74 €. Priemerný plat zamestnancov UKB je 

dlhodobo nižší ako je  štatisticky uvádzaný priemerný plat v SR, aktuálne za rok 2015 je 

rozdiel až 90 €.  

V uplynulom roku došlo k významným zmenám na vedúcich postoch. K 31. marcu 2015 

bol dlhoročný generálny riaditeľ UKB PhDr. Tibor Trgiňa na vlastnú žiadosť uvoľnený  

z funkcie z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Za generálneho riaditeľa UKB na 

obdobie do realizácie výberového konania a nástupu nového GR UKB bol vymenovaný  

Ing. Alojz Androvič, PhD., ktorý túto funkciu vykonával od 1. apríla do 30. septembra 

2015.Od 1. októbra 2015 sa ujala funkcie generálnej riaditeľky UKB Ing. Silvia Stasselo-

vá. Na základe platnej Organizačnej štruktúry UKB boli vymenovaní  2 noví  vedúci od-

boru (z toho 1 žena) a 2 noví vedúci oddelení (z toho 1 žena). Súčasne sa uskutočňovali 

osobné pohovory a výber nových zamestnancov na uvoľnené pracovné miesta, pričom 

organizácia  úzko spolupracovala  s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I.      

  

Počet zamestnancov 

Limit počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v Univerzitnej knižnici 

v Bratislave bol stanovený ako záväzný ukazovateľ v počte 225,00.  Rozpočtovým opatre-

ním č. 40 Ministerstva kultúry SR bol upravený záväzný ukazovateľ na rok 2015 o 7 osôb  

na priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 232,00. Limit počtu zamest-

nancov 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 zabezpeču-

je 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 

2015 bol 234,70 z toho 158,76 žien; priemerný prepočítaný stav  bol 231,95. Určený limit 

počtu zamestnancov bol  dodržaný.   

K 31. 12. 2015 mala UKB vo fyzickom stave 239 zamestnancov, z toho 162 žien a 77 mu-

žov. V dvojzmennej prevádzke k 31. 12. 2015 pracovalo 18 zamestnancov. V rámci skrá-

teného pracovného úväzku  pracovalo 9  zamestnancov.  Priemerný vek zamestnancov 

knižnice sa v podstate nezmenil – 47,96 rokov v roku 2014 a 47,64 rokov  v roku 2015. 

Priemerný vek žien bol 49,18 rokov, mužov 44,40 rokov. 
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Veková štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia v roku 2015 

Vek Ženy Muži Spolu % 

0 – 17 rokov   0   0   0   0,0 

18 – 25 rokov   3   5   8      3,35 

26 – 30 rokov 18 13 31           12,97 

31 – 35 rokov 12   8 20     8,37 

36 – 40 rokov   9   8 17    7,11 

41 – 45 rokov 14    9 23    9,62 

46 – 50 rokov 13   5  18   7,53 

51 – 55 rokov 22   3 25  10,46 

56 – 59 rokov 33   9 42          17,57 

nad 60 rokov 38  17 55 23,01 

Spolu          162            77           239        100,00 

%           67,78           32,22  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 po-

žiadaviek na bezúhonnosť, plnenie kvalifikačných predpokladov, dosiahnutú odbornú 

prax a zdravotnú spôsobilosť. V roku 2015 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 34  zamestnancami. 

V organizácii v roku 2015 pracovali 8 zamestnanci so zdravotným postihnutím I. do 70 % 

(ZPS), z toho 6 vo funkcii knihovník. So zdravotným postihnutím II. nad 70 % (ZPS –

ŤZP) pracovali 5 zamestnanci, z toho 4 pracovali vo funkcii knihovník a 1 zamestnanky-

ňa vo funkcii reštaurátor. Ďalej UKB zamestnávala 39 starobných dôchodcov.   

K 31. 12. 2015 boli na rodičovskej dovolenke  4 zamestnankyne, na materskú dovolenku 

nastúpila 1 zamestnankyňa.  

Pracovný pomer ukončilo 26  zamestnancov, z toho  8 dohodou podľa § 60 Zákonníka 

práce, z toho 3 zamestnanci odišli na starobný dôchodok; 8 zamestnancov podľa § 71 na 

základe uplynutia dohodnutej doby pracovného pomeru na dobu určitú; 9 zamestnancov 

podľa § 72 v skúšobnej dobe, z toho so 7 zamestnancami ukončil pracovný  pomer za-
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mestnávateľ a 2 zamestnanci ukončili pracovný pomer bez udania výpovedného dôvodu; 

1 zamestnankyňa dala výpoveď podľa § 67 Zákonníka práce. 

V roku 2015 sa v  spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I. po-

darilo získať kvalitných zamestnancov na uvoľnené pracovné miesta.  

 

Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2015 

 Spolu Ženy Muži 

Vedúci zamestnanci   47   31 16 

Odborní zamestnanci kultúry (knihovníci, 

manažéri kultúry, konzervátori, reštaurátori) 
149 112 37 

Iní odborní zamestnanci (THP)  31 13 18 

Ostatní ( robotníci, manipulanti, remeselníci, 

prevádzka) 

12 6 6 

 

 

Kvalifikačná štruktúra k 31. 12. 2015 

 Spolu VED VŠ–II VŠ–-I VO ÚSV SO Z 

Vedúci zamestnanci   47 2 40   4 1  

Odborní zamestnan-

ci kultúry  
149 4 64 8 1 72   

Iní odborní zamest-

nanci  
31  12   18 1  

Ostatní  12     3 8 1 

Spolu 239 6 116 8 1 97 10 1 

 

Poznámka :  VED – vedecká výchova (PhD.); VŠ–II. – vysokoškolské vzdelanie II. stupeň,  

 VŠ–I. – vysokoškolské vzdelanie I. stupeň (bakalár),  VO – vyššie odborné,   

 ÚSV – úplné stredné vzdelanie (maturita), SO – stredné odborné vzdelanie,  

 Z – základné vzdelanie 

  

Organizačná štruktúra organizácie  

Činnosť knižnice bola zabezpečovaná 4 úsekmi, 11 odbormi a 42 oddeleniami. V priebehu 

roka 2015 vznikli 3 nové odbory a zanikli 2 odbory. Organizačnou zmenou počas roka 

vzniklo 5 oddelení a zanikli 3 oddelenia. Na jednotlivé oddelenia v roku 2015 bolo pôvod-
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ne naplánovaných 225,00 zamestnancov,  po navýšení rozpočtovým opatrením  o 7,00  sa 

činnosti realizovali na úrovni 232,00.  

Knižnica sa organizačne člení na: 

10000 - Úsek generálneho riaditeľstva 

20000 - Úsek knižničných činností 

30000 - Úsek elektronizácie a integrácie 

40000 – Úsek ekonomiky a prevádzky 

 

10000 - Úsek generálneho riaditeľstva – 14,5 

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 

 

20000 -  Úsek knižničných  činností – 128,50 

Samostatné oddelenia priamo riadené riaditeľom úseku  – 45,00 

20001 – Oddelenie doplňovania kníh  – 7 

20002 – Oddelenie periodík – 7 

20003 – Oddelenie mennej katalogizácie – 5 

20004 – Oddelenie vecnej katalogizácie – 6 

20005 – Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí – 5 

20006 – Kabinet retrospektívnej bibliografie – 8 

20007 – Hudobný kabinet – 2 

20008 – Multifunkčné kultúrne centrum – 5 

20100 – Odbor knižničných služieb – 56,50 

20101 – Oddelenie absenčných výpožičiek – 11   (prevádzka do 21,15, sobota) 

20102 – Oddelenie MVS – 6 
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20103 – Oddelenie prezenčných služieb – 21,5    (prevádzka do 21,15, sobota) 

20104 – Oddelenie konzultačných služieb – 12   (prevádzka do 21,15, sobota) 

20105 – Oddelenie multimediálnych dokumentov – 6  (prevádzka do 21,15, sobota) 

20200 – Odbor knižničných fondov – 27,00 

20201 – Oddelenie knižničných skladov – 18      (prevádzka do 20,00 hod.) 

20202 – Oddelenie revízie fondov – 6 

20203 – Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov – 3  (prevádzka do 20,00 hod.) 

 

30000 – Úsek elektronizácie a integrácie – 71,00 

30300 – Odbor súborných katalógov – 10,00 

30301 – Oddelenie správy súborného katalógu periodík – 6  

30302 – Oddelenie prieskumu súborných katalógov – 4 

30400 – Odbor informačných technológií – 8,00 

30401 – Oddelenie výpočtovej techniky – 5   (prevádzka do 21,15, sobota ) 

30402 – Oddelenie programových systémov – 3 

30500 – Odbor knižnično-informačných systémov – 7,00 

30501 – Oddelenie knižničných systémov – 4 

30502 – Oddelenie sieťových aplikácií – 3 

Samostatné oddelenia priamo riadené riaditeľom úseku – 5,00 

30602 – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO – 3 

30603 – Depozitná  knižnica NATO – 2 

30700 – Odbor ochrany dokumentov – 13,00      

30701 – Oddelenie knižnej väzby – 4 

30702 – Oddelenie reprografických služieb – 3   (prevádzka do 19,00 hod) 

30703 – Oddelenie reštaurovania dokumentov – 6 

30900 – Odbor digitalizácie – 6,00      

30901 – Oddelenie digitalizačných služieb – 3  (prevádzka do 21,00, sobota) 

30902 – Laboratórium digitalizácie – 3   (prevádzka do 19,00 hod.) 

31000 – Odbor centrálneho dátového archívu (CDA) – 12,00 

31001 – Oddelenie informačných technológií CDA – 4 
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31002 – Oddelenie informačných systémov CDA – 4 

31003 – Oddelenie informačných procesov CDA – 4 

31100 – Odbor Národná agentúra ISSN a depozit digitálnych prameňov – 4,00 

31101 – Oddelenie Národná agentúra ISSN a referát EIP – 4 

31102 – Oddelenie Depozit digitálnych prameňov – 0 

31200 – Odbor projektového riadenia – 6,00 

31201 – Oddelenie riadenia projektov – 3 

31202 – Oddelenie integrácie systémov – 3 

 

40000 – Úsek  ekonomiky a prevádzky – 18,00  

40001 – Oddelenie ekonomiky – 5 pracovníci 

40900 – Odbor prevádzky  - 13,00  

40901– Oddelenie správy budov – 10, 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 82 dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, z toho bolo 57 dohôd o vykonaní prá-

ce, 16 dohôd o pracovnej činnosti a 9 dohôd o brigádnickej práci študentov. 

 

Personálny plán na rok 2015 a jeho plnenie 

Vedenie organizácie venovalo osobitnú pozornosť vytváraniu podmienok na  profesionál-

ny rast zamestnancov formou organizovania vzdelávacích aktivít, alebo vyčlenenia fi-

nančných prostriedkov na úhradu nákladov na účasť vybraných zamestnancov na rôz-

nych 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 zamestnan-

cov knižnice.  

Pre pracovníkov sa zabezpečovali stravné lístky a návšteva  kultúrnych podujatí. 

V rámci sociálnej starostlivosti o zamestnancov   poskytovala organizácia v roku 2015 

stravné lístky v hodnote 3,60 €.  Platenie za stravné lístky sa realizovalo bezhotovostnou 

platbou formou zrážok zo mzdy.  
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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 sprostredkova-

nia 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 PO.   

V súvislosti s auditom konsolidovanej uzávierky UKB boli poskytnuté požadované pod-

klady k auditu mzdových nákladov  a kópie dokladov dochádzky za zamestnancov Uni-

verzitnej knižnice v Bratislave za rok 2014. Na základe požiadavky MK SR boli vypraco-

vané podklady k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018, s požadovanými 

údajmi o počte a zaradení zamestnancov UKB k 31. 12. 2014 a k 31. 3. 2015. Personálny 

referát poskytoval podporu Centrálnemu dátovému archívu, ktorý vstúpil do etapy udr-

žateľnosti a súčasne sa podieľal na zabezpečení personálnych úloh pre nový národný pro-

jekt Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu.    

Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov 

V priebehu roka 2015 sa prostredníctvom personálneho referátu   zúčastnilo 56 zamest-

nancov  31 rôznych platených  kurzov, školení, seminárov,  z toho 48 žien a 8 mužov. Fi-

nančné náklady predstavovali sumu 3 974,22 €. Z uvedeného množstva školení môžeme 

osobitne uviesť: odborný seminár Elektronické trhovisko od 1.2. naostro, ktorého sa zú-

častnili 4 vedúci zamestnanci; autorizovaná bezpečnostná technička sa zúčastnila 4 celo-

slovenských seminárov bezpečnosti práce; 2 zamestnankyne sa zúčastnili školenia Zme-

ny v správe dokumentov od roku 2015; 11 vybraní zamestnanci, ktorí zabezpečujú odbor-

né podujatia a odborný program pre zahraničné návštevy boli na školení Diplomatický 

protokol a etiketa v praxi; 2 zamestnanci absolvovali kurz Internet marketing II. propa-

gácia na Facebooku a sociálnych sieťach.  

 

7 ZHODNOTENIE  VÝSLEDKOV  KONTROL 

 

Vonkajšie kontroly 

V roku  2015 boli v Univerzitnej knižnici v Bratislave vykonané nasledovné vonkajšie 

kontroly: 

 

Ministerstvo kultúry SR - následná finančná kontrola 

Na základe  poverenia ministra kultúry č. 2/2015  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 niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov vykonali v UKB následnú finančnú kontrolu. 
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Predmet kontroly: Následná finančná kontrola splnenia opatrení prijatých na odstráne-

nie nedostatkov a ich príčin  vzniku, ktoré boli zistené orgánmi vnútornej a  vonkajšej 

kontroly v období rokov 2013 a 2014  

Termín vykonania kontroly: 19. 1. 2015 – 12. 2. 2015 

Záver: Kontrolná skupina skonštatovala, že  z 5 opatrení, ktoré UKB prijala v návrhu 

opatrení  boli 3 splnené, 1 opatrenie bolo splnené čiastočne a 1 opatrenie sa priebežne 

plní. Na základe správy  o výsledku kontroly plnenia opatrení kontrolná skupina konšta-

tovala, že sa kontrolovanému subjektu neukladajú povinnosti v zmysle ustanovenia § 14 

zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

Obidve opatrenia v I. polroku 2015 boli splnené.            

 

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS - kontrola na mieste  

Kontrolu fyzickej realizácie projektu na mieste vykonala na základe poverenia generálne-

ho riaditeľa Sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry pre OPIS zo dňa 24. 04. 2015  

kontrolná skupina vytvorená zamestnancami Sprostredkovateľského orgánu rezortu kul-

túry  pre OPIS. 

Predmet kontroly na mieste : 

- kontrola skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo poskytnutia služieb      

deklarovaných na faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil prijíma-

teľ  ako súčasť ŽoP č. 274  a ŽoP č. 686 

- kontrola súladu realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí NFP – cieľmi projektu 

vyjadrenými merateľnými ukazovateľmi, rozpočtom, harmonogramom realizácie akti-

vít  projektu (kontrola dodržiavania povinností v oblasti informovanosti a publicity). 

Dátum uskutočnenia kontroly na mieste – 29. 4. 2015 

Názov projektu: Centrálny dátový archív 

Kód ITMS projektu: 21120120008 

Zmluva o poskytnutí NFP: MK-40/2012-M,  zo dňa 14. 3. 2012 

Kontrolná skupina v správe z kontroly na mieste č. OM 21120120008003 neuvádza žiad-

ne zistenia. 

 

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy – následná finančná 

kontrola 

V termíne 19. 2. – 13. 3. 2015 bola vykonaná  následná protipožiarna kontrola v zmysle 

§ 38 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 121/2002  Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 

predpisov, ktorá mala preveriť splnenie opatrení uložených pri komplexnej protipožiar-

nej kontrole vykonanej v dňoch 16. 6. – 17. 10. 2014 v objektoch Kláštor klarisiek, Klari-

ská 3 – 5, Bratislava,  Palác Leopolda de Pauliho – Ventúrska 11, Bratislava, Palác 

Uhorskej kráľovskej komory – Michalská 1, Bratislava . 
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V objekte národnej kultúrnej pamiatky – Palác Leopolda de Pauliho a v Paláci Uhorskej 

kráľovskej komory uložené opatrenia pri komplexnej protipožiarnej kontrole boli splnené 

v celom rozsahu a neboli zistené žiadne nové požiarne nedostatky. 

V objekte  Kláštor klarisiek boli opatrenia splnené v celom rozsahu, ale pri vykonávaní 

následnej protipožiarnej  kontroly bol zistený nový požiarny nedostatok  (porucha skupi-

ny hlásičov). Termín na odstránenie zisteného požiarneho nedostatku bol určený do 

15. 5. 2015.  

Ďalšia následná protipožiarna kontrola Hasičského a záchranného útvaru hlavného mes-

ta SR Bratislavy bola vykonaná v UKB dňa 10. 7. 2015, ktorá konštatovala, že bol od-

stránený požiarny nedostatok v Kláštore klarisiek (porucha skupiny hlásičov). 

 

Správa finančnej kontroly v Bratislave - 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, v zmysle § 3 zákona 

č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov a na základe 

poverenia MF SR č. MF/009124/2015-1423 na vykonanie vládneho auditu č. A 693, 

K4065 vydaného dňa 12. 2. 2015, podpísaného podpredsedom vlády a ministrom financií 

SR audítorska skupina vykonala v UKB vládny audit. 

Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vy-

branej vzorke operácií  na projekte Centrálny dátový archív . 

Vládny audit prebiehal v čase od 29. 5. 2015 – 16. 11. 2015.  

Prerokovanie predbežnej čiastkovej správy z vládneho auditu sa uskutočnilo 

v Univerzitnej knižnici v Bratislave dňa 4. 12. 2015. 

Pri výkone vládneho auditu č. A693, K4065 neboli identifikované žiadne nedostatky. 

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky – kontrola finančných pro-

striedkov a majetku 

Na základe poverenia na výkon kontroly  č. 1376/01 podpísaného predsedom NKÚ SR 

zamestnanci  Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v Univerzitnej kniž-

nici v Bratislave vykonali kontrolu finančných prostriedkov a majetku vo vybraných or-

ganizáciách v oblasti kultúry, jej účelom bolo prekontrolovať stav dodržiavania všeobec-

ne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami a plnenie 

povinnosti pre zachovávanie kultúrneho dedičstva.  

Kontrola bola vykonaná v čase od  8. 6. 2015 do 29. 9. 2015. 

Kontrola bola vykonaná v týchto oblastiach: 

1. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri vynakladaní verejných pro-

striedkov, 

2. poskytovanie služieb poskytovateľom obchodnou spoločnosťou Bratislava, 

3. revízia knižničného fondu, 

4. povinné výtlačky, 

5. stav správy a ochrany majetku štátu, 
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6. vyraďovanie a likvidácia majetku, 

7. inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. 

V zmysle zápisnice o prerokovaní Protokolu o výsledku kontroly finančných prostriedkov 

a majetku vo vybraných organizáciách v oblasti kultúry zo dňa 29. 9. 2015  Univerzitná 

knižnica v Bratislave prijala 26 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 

 

Inšpektorát  práce Bratislava – inšpekcia práce 

Inšpekcia práce v Bratislave bola vykonaná podľa § 7 ods. 3 písm. a) v nadväznosti na 

§ 13 ods. 3  a § 14 ods. 6 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 

zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 8. 10., 14. 10., 

23. 10., 29. 10. a 6. 11. 2015. 

Výkon inšpekcie práce bol zameraný na kontrolu dodržiavania predpisov, na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestoroch šatní na Ventúrskej 11. 

Pri výkone inšpekcie práce neboli zistené nedostatky. 

Taktiež bola vykonaná kontrola dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania podľa 

ustanovení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nebolo zistené 

nelegálne zamestnávanie. 

 

Spoločnosť stengl a.s.–kontrola na mieste s cieľom overenie fyzickej realizácie 

projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu 

Dňa  19. 11. 2015 vykonala spoločnosť stengl a.s. , ako poverený subjekt v zmysle článku 

12  ods. 1, prvý bod všeobecných zmluvných  podmienok k zmluve o poskytnutí nená-

vratného finančného príspevku  č. MK–02/2015–SORK na základe poverenia vydaného 

riadiacim orgánom pre operačný program Informatizácia spoločnosti  na vykonanie kon-

troly na mieste u prijímateľa a partnerov prioritnej osi 2 operačného programu Informa-

tizácia spoločnosti zo dňa 27. 5. 2015 .  

Predmetom kontroly boli merateľné ukazovatele, architektúra riešenia, pracovný work- 

flow. V čase kontroly na mieste bol projekt v štádiu realizácie, takže nebolo možné počas 

kontroly overiť funkčnosť ani stav realizácie dodávaných komponentov. Kontrolný deň 

bol určený na 4. 12. 2015, kedy Univerzitná knižnica v Bratislave prebrala aplikáciu od 

dodávateľa.  

Doplnkový audit funkcionality IS Digitálne pramene sa uskutočnil 10. 12. 2015. Bol vy-

konaný postupný odpočet plnenia funkčných a nefunkčných požiadaviek IS Digitálne 

pramene, prebehlo hodnotenie charakteristík rozhraní a web portálu a  zhodnotenie kon-

formity IS Digitálne pramene voči výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre in-

formačné systémy verejnej správy. 
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Vnútorné kontroly  

V roku 2015 v Univerzitnej knižnici v Bratislave vykonávalo kontrolu viac kontrolných 

zložiek, pri ktorých bolo potrebné zabezpečiť súčinnosť  pri predkladaní dokladov, úda-

jov, vyjadrení  a spoluprácu s kontrolnými skupinami. 

V januári 2015 bola vykonaná kontrola pracovných výkazov členov projektového 

a implementačného tímu CDA/UKB za mesiac december 2014 v zmysle Metodického 

manuálu pre riadenie národných projektov a metodického usmernenia k predkladaniu 

žiadosti o platbu, ako podklad k refundácii mzdových prostriedkov. 

V súvislosti s prípravou nového projektu Digitálne pramene – Webharvesting 

a archivácia e-Born obsahu  spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvo-

ja , v rámci prioritnej osi 2. „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich ná-

rodnej infraštruktúry“ referát vnútornej kontroly v spolupráci s ďalšími členmi projekto-

vého tímu zabezpečoval kontrolu pripravovanej projektovej dokumentácie v zmysle Žia-

dosti o nenávratný finančný príspevok. 

Od apríla 2015 bola vykonávaná kontrola pracovných výkazov členov projektového tímu 

a implementačného tímu  pre projekt Digitálne pramene  – Webharvesting a archivácia 

e-Born obsahu ako podklad k predkladaniu žiadosti o refundáciu mzdových nákladov  

v zmysle  Metodického manuálu pre riadenie národných projektov a metodického 

usmernenia k predkladaniu žiadosti o platbu. Kontrolovali sa tiež pracovné výkazy, kto-

ré predkladali externí pracovníci spolupracujúci na projekte, na základe dohody 

o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce.  

Legislatívne zmeny  zákona č. 502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite 

referát vnútornej kontroly v súčinnosti  s ekonomickým oddelením zapracovali  v novej 

internej  smernici  č. 01/2015    Finančná kontrola v Univerzitnej knižnici. 

 V termíne 24. 9. 2015 – 7. 10. 2015 boli vykonané interné audity  pred externým dozor-

ným auditom certifikačným orgánom TÜV SÜD Slovakia s. r. o.  v nasledovných organi-

začných útvaroch: oddelenie ekonomiky, personálny referát, kancelária GR, odbor pre-

vádzky, odbor informačných technológii UKB, oddelenie informačných procesov CDA, 

oddelenie informačných technológii CDA, oddelenie informačných systémov CDA. Inter-

né audity boli realizované za účasti interného audítora a metodikov bezpečnosti CDA, 

v zmysle internej smernice č. 3/2013 Pravidlá realizácie interných auditov systému ma-

nažérstva informačnej bezpečnosti CDA. 

Dňa 28. 10. 2015 bol vykonaný 1. dozorný audit  pod vedením vedúceho audítora z TÜV 

SÜD Slovakia s.r.o., Certifikačného orgánu systémov manažérstva akreditovaný SNAS.  

V záverečnej správe auditu sa uvádza, že certifikát má ďalšie trvanie  do najbližšieho 

2. dozorného auditu, ktorý musí byť vykonaný do októbra 2016. 

V decembri 2015 bola vykonaná následná finančná kontrola zahraničných služobných 

ciest. 

 

Sťažnosti 

V roku 2015 z podaní, ktoré boli doručené do UKB v zmysle zákona č. 9/2010 

o sťažnostiach  bola prešetrená 1 sťažnosť,  pri ktorej nebolo možné objektívne zistiť stav 
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veci podľa § 21 ods. 2 zákona o sťažnostiach a vyhodnotiť, či ide  o opodstatnenú, resp. 

neopodstatnenú sťažnosť. Týkala sa pozastavenia členstva v knižnici na 3 mesiace 

a obsahovala námety na zlepšenie knižnično-informačných služieb. 

Podnety, ktoré nemali charakter sťažnosti v zmysle citovaného zákona boli priebežne 

riešené v spolupráci s príslušnými vedúcimi zamestnancami knižnice. 

 

8 ZHODNOTENIE   MAJETKOVEJ POZÍCIE     

ORGANIZÁCIE 

8.1  Analýza výdavkov na prevádzku budov  
 

Michalská, Ventúrska,  UKB BA        562 004 € 

Klariská, UKB BA                                241 466 € 

Pionierska, UKB BA                               13 294 € 

Továrenská, sklad kníh BA                              10 357 € 

Nebojsa, sklad                                            242 € 

Vysoká pri Morave, sklad          242 €      

CDA – lokalita B Martin – dátové centrum     25 575 € 

CDA – lokalita B Martin – kancelárske priestory       1 762 € 

Agátová, sklad        1 337 € 

_________________________________________________________________ 

Spolu  856 279 €

   

8.2  Významné položky súvahy v  oblasti majetku a záväzkov  

 

K 31. 12. 2015 UKB eviduje hmotný a nehmotný majetok v obstarávacej cene v sume 

65 856 219,93 € nasledovne:  

Software                                                                                                             2 794 624,19 € 

Licencie                                                                                                                   69 465,40 €  

Pozemky                                                                                                             1 008 025,80 € 

Budovy a stavby – národné kultúrne pamiatky                                              1 778 684,32 € 

Budovy a stavby – ostatné                                                                                3 926 460,08 € 

Budovy a stavby – technické zhodnotenie                                                     16 717 283,39 € 

Stroje, prístroje a zariadenia                                                                          29 606 507,65 € 

Dopravné prostriedky                                                                                            77 710,55 € 

Drobný krátkodobý hmotný majetok                                                               9 773 075,29 €                                   
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Drobný krátkodobý nehmotný majetok                                                                55 477,77 €                               

Umelecké diela                                                                                                       48 905,49 €      

 

8.3 Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý hmotný majetok  

 

Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý hmotný majetok v UKB k 31. 12. 2015 bol 

v sume 12 420,38 € – výpočtová technika, ktorá bude v roku 2016 vyradená 

a zlikvidovaná. 

 

8.4  Pohľadávky  

 

Pohľadávky UKB k 31. 12. 2015 boli evidované sumou 11 114,15 € nasledovne:   

- za služby MVS – 9 ks neuhradených faktúr           503,40 € 

- za nájomné – 2 neuhradené faktúry                       420,00 € 

- za služby – voči 95 používateľom knižnice vymáhané exekúciou               10 190,75 € 

 

8.5 Záväzky  

 

Záväzky UKB k 31. 12. 2015 boli evidované v sume 131 917,75 € nasledovne:  

- voči 21 tuzemským dodávateľom                           125 056,75 € 

- voči 2 zahraničným dodávateľom                               6 861,00 € 

 

Záväzky v lehote splatnosti (splatnosť január - február 2016) boli v sume 113 609,33 €, 

záväzky v sume 11 447,42 € boli po lehote splatnosti (splatnosť december 2015), boli 

uhradené v januári 2016. 

Zahraničné faktúry v sume 6 861,00 € boli v lehote splatnosti (splatnosť január 2016).    

   

9 CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 

 

V závere roka 2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Univerzitná knižnica  

v Bratislave uzavreli Kontrakt č. MK-961/2014-340/18885 (ďalej len Kontrakt) na rok 

2015. Kontrakt bol uzavretý v súlade so zriaďovacou listinou Univerzitnej knižnice  

v Bratislave na poskytovanie verejných služieb a realizáciu nasledovných činností: 

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

b) Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť, 
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c) Edičná a vydavateľská činnosť (publikačná a redakčná), 

d) Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť), 

e) Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych pou-

kazov. 

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 od-

borná spracovanie v automatizovanom knižnično-informačnom systéme: 

 

Typ knižničných 

jednotiek 

Plánovaný počet  

v roku 2015 

Realizované 

k 31. 12. 2015 

% 

plnenia 

Knihy 2 300 kn. j. 3 142 kn. j. 136,6 

Periodiká 200 titulov 392 titulov 196,0 

 

- zabezpečiť ich odborné spracovanie v automatizovanom knižnično-informačnom sys-

téme: 

menná katalogizácia: 21 033 záznamov 

vecná katalogizácia: 14 837 záznamov 

Retrospektívne spracovanie záznamov:  

(vrátane drobných tlačí a máp) 15 631 záznamov 

 

- zabezpečiť knižnično-informačné služby, vrátane prístupu k elektronickým in-

formačným zdrojom 

- zabezpečiť poskytovanie základných a špeciálnych knižničných a informačných 

služieb.  

Plnenie:  

Ukazovateľ 
Plánovaný počet  

v roku 2015 

Realizované 

k 31. 12. 2015 

% 

plnenia 

Aktívni používatelia 14 500 osôb 20 917 osôb 144,3 

Výpožičky  750 000 kn. j. 713 414 kn. j. 95,1 

Medziknižničné výpo-

žičné služby 

 

 

 

6 300 kn. j. 6 955 kn. j. 110,4 
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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 2015 sa realizovalo 386 podujatí pre 13 503 návštevníkov (168,8 %)  

c) Edičná a vydavateľská činnosť (publikačná a redakčná) 

- zabezpečiť vydanie 5 edičných titulov. 

Plnenie: v roku 2015 bolo vydaných 8 edičných titulov (zoznam a podrobný popis titu-

lov sa nachádza v podkapitole Vydavateľská činnosť) (160,00 %) 

 

d) Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť) 

- zabezpečiť chod a výkon všetkých funkcií inštitúcie vyplývajúcich zo zriaďovacej listi-

ny, 

- zabezpečiť prevádzku a údržbu všetkých objektov knižnice, realizovať predpísané re-

vízie a kontroly technických zariadení. 

Plnenie: v roku 2015 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. 

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 hodno-

tou. 

Plnenie: UKB sa zaregistrovala do systému evidencie na MK SR a potvrdila 55 kultúr-

nych poukazov. UKB sa v súlade s článkom Kontraktu o sprístupňovaní kultúry 

a podpory návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov registrovala do systému 

kultúrnych poukazov v stanovenom termíne, zverejnenom na webovom sídle poskytova-

teľa, zverejňovala na svojom webovom sídle informácie o možnosti platby kultúrnymi 

poukazmi (možnosť úhrady registračného poplatku prostredníctvom kultúrnych pouka-

zov bola zakotvená aj v platnom cenníku UKB). Denne bola evidovaná návštevnosť reali-

zovaných 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 2015 v porovnaní  

s rokom 2013 a 2014 

 

 
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Stav knižničného fondu  2 675 211 2 700 819 2 729 850 

Prírastok knižničného fondu spolu 28 720 25 738 29 127 

z toho    

            Knihy 20 023 17 611 20 193 

            Periodiká 6 120 5 677 6 781 

            Zvukové dokumenty 343 410 183 

            Hudobniny 97 109 126 

            Audiovizuálne dokumenty 246 143 106 

            Mikrografické dokumenty 0 0 0 

            Elektronické dokumenty   1 463 1501 1500 

            Špeciálne dokumenty 428 287 238 

z toho kúpou sa nadobudlo 3 866 3 417 4 321 

Náhrady kníh 92 80 125 

Úbytky knižničného fondu  108 130 96 

Počet dochádzajúcich titulov periodík   2 958 2 928 2884 

Počet dochádzajúcich exemplárov periodík 4 819 4 712 4 623 

 Aktívni čitatelia 25 227 23 138 20 917 

Počet návštevníkov spolu  235 461 203 345 198 095 

Výpožičky spolu 760 350 686 995 713 414 

Absenčné výpožičky 158 544 145 200 146 417 

Prezenčné výpožičky 594 989 534 507 560 042 

Výpožičky MVS celkom  6 817 7 288 6 955 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia 491 336 386 

Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podu-

jatí 
21 526 12 318 13 503 

Poskytnuté bibliografické a faktografické infor-

mácie 
23 075 17 038 31 759 

Počet exkurzií 99 90 77 

Edičná činnosť 8 6 8 

Počet počítačov pre používateľov 52 52 52 

- z  toho napojených na internet 42 42 42 

Počet študijných miest  511 511 511 

Návštevníci online služieb 1 071 860 949 480 6 849 313 

Vstupy cez turnikety   211 997 188 942 182 236 

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov 226,14 230,13 231,95 



 

 

139 

S
p

rá
v
a
 o

 č
in

n
o
s
ti

 a
 h

o
sp

o
d

á
re

n
í 

z
a
 r

o
k

 2
0
1
5

 |
  
U

K
B

 

10 HODNOTENIE   A ANALÝZA VÝVOJA     

ORGANIZÁCIE V ROKU 2015 

 

Rok 2015 bol pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave rokom naozaj prelomovým a vo via-

cerých oblastiach pamätným. Bol rokom 1 pre Centrálny dátový archív, rokom riešenia 

a realizácie projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-born obsahu. 

Obidva projekty boli projektmi s celonárodným významom. Nemenej významnými pre 

UKB boli zmeny vo vnútri organizácie a to najmä menovanie a nástup novej generálnej 

riaditeľky Ing. Silvie Stasselovej dňa 1. októbra 2015.  

Október priniesol aj zmeny v zriaďovacej listine UKB, ktoré reagovali na novelizáciu 

zákona o knižniciach (zákon č. 126/2015 Z. z.). Prebehla aj výrazná zmena autorskopráv-

nej zákonnej úpravy (zákon č. 185/2015 Z. z. – Autorský zákon), ktorá sa sústredila na 

používanie autorských diel a iných predmetov ochrany na internete. Využívanie interne-

tu sa masovo rozšírilo najmä v poslednom desaťročí, čo má vplyv nielen na komerčnú 

sféru, ale aj na činnosť knižníc, aktivity ktorých sa  rýchlo presúvajú do digitálneho 

a online prostredia. UKB reagovala v roku 2015 na tieto zmeny nielen ako riešiteľ spo-

mínaných veľkých projektov odrážajúcich zmeny globálneho prostredia, ale aj snahou 

poskytovať široké spektrum online služieb. Významnými a využívanými sú napríklad 

online predregistrácia, digitálna referenčná služby Spýtajte sa knižnice, vzdialený prí-

stup do licencovaných online zdrojov a digitálna knižnica MediaInfo.  

Pre vzdialený prístup boli aktívne všetky katalógy, možnosti objednávania, všetky admi-

nistratívne vstupy do výpožičných vzťahov (rezervácia, predlžovanie, platby). Tento 

trend využívania služieb knižnice prostredníctvom internetu, ktoré sprostredkuje webo-

vé sídlo knižnice a stránka knižnice na sociálnej sieti je badateľný aj na rastúcich poč-

toch návštev webového sídla knižnice a počtu prezretých stránok. V posledných rokoch 

UKB zaznamenáva mierny pokles počtu aktívnych používateľov a návštevníkov knižni-

ce. Na druhej strane bol registrovaný nárast využívania komplexných prezenčných slu-

žieb najmä vo zvýšenom využívaní študijných priestorov knižnice.  

Medziknižničná výpožičná služba – vnútroštátna aj medzinárodná – je mnohoročnou 

tradičnou knižničnou službou, ktorá je žiadanou a udržiava si štandardne vysoký záu-

jem.  

Dôležitou úlohou knižnice s celonárodným významom je budovanie databázy súborného 

katalógu periodík, ktorý je typom informačného zdroja v medzinárodne oceňovanej kvali-

te a komplexnosti. Súčasťou činnosti odboru súborného katalógu periodík bola aj v roku 

2015 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, bibliografic-

kému spracovaniu almanachov, ročeniek a zborníkov vydaných na území Slovenska do 

roku 1918. Rozvíjala tradíciu práce s dedičstvom orientálnej kultúry vo forme odbornej 

starostlivosti a vynikajúcej prezentácii zbierok rukopisov, starých a vzácnych tlačí 

a zbierky Bašagićovej knižnice u nás aj v zahraničí a ich sprístupnení a prezentácií pre 
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viaceré významné návštevy a osobnosti celosvetového významu. Plnil sa komplex medzi-

národných úloh, ktoré zastrešovali informačné a dokumentačné stredisko UNESCO, ko-

ordinátor Pridružených škôl UNESCO v SR s funkciou sekretariátu slovenského výboru 

pre UNESCO „Pamäť sveta“, a tiež depozitná knižnica NATO. V rámci bilaterálnych 

zmlúv a dohôd sa naďalej plnili programy prepojené na činnosť zahraničných misií na 

Slovensku: InfoUSA, Rakúska knižnica (v rámci programu Österreich-Bibliotheken im 

Ausland), Britské centrum a tiež sa realizoval projekt Slovenská knižnica v NK ČR 

a česká knižnica v UKB. Množstvo podujatí viazaných k týmto zahraničným zbierkam 

a fondom knižnice je osobitne uvedených v zozname podujatí oddelenia konzultačných 

služieb UKB, v prílohe č. 3 

Prostredníctvom pracoviska multifunkčného kultúrneho centra zabezpečovala UKB bez-

platne prístup širokej verejnosti (aj neregistrovaným používateľom knižnice) ku kultúr-

no-vzdelávacím a  hudobno-vzdelávacím podujatiam, besedám, prednáškam a výstavám 

rôznorodého zamerania, v širokej škále žánrov. 

Univerzitná knižnica v Bratislave podľa zákona č. 183/2000 Z. z. (knižničného zákona) 

a následne v zmysle nového zákona o knižniciach č. 126/2015 Z. z. je poberateľom úplné-

ho povinného výtlačku z územia Slovenska a tiež konzervačnou knižnicou trvalo uchová-

vajúcou vydavateľskú produkciu z územia Slovenska. Od roku 1919 tým kontinuálne 

zabezpečuje pasívne doplňovanie knižničného fondu UKB, ktorý je stále najvýznamnej-

ším spôsobom doplňovania fondov knižnice. UKB 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 elektronických informačných zdrojov. Akvi-

zičný zámer sa sústredil na nadobudnutie zdrojov, ktoré sú na Slovensku jedinečné. Me-

todicky sa riešila problematika nákupu a sprístupňovania elektronických kníh 

a periodík. V rámci uchovávania a ochrany knižničného fondu systematicky zabezpečova-

la celistvosť a fyzickú odolnosť fondu ako celku, ako aj jeho mikrobiologická ochrana. 

Strategickou aktivitou bola najmä kompletizácia a väzba periodík, ochrana výrazne po-

škodených dokumentov, historicky cenných a jedinečných dokumentov a zbierok. Súčas-

ťou činností ochrany bola revízia fondu. Táto činnosť v rámci zefektívňovacích procesov 

prechádzala štrukturálnymi zmenami tak, aby sa proces revízie zrýchlil a najmä  

skvalitnil. 

Budovanie viacerých sekundárnych informačných báz – katalógov – je elementárnym 

prvkom knižnično-informačnej činnosti knižnice. Rozvíjalo sa najmä na platforme spra-

covania celého ročného knižničného prírastku do knižnično-informačného systému Vir-

tua a súčasne na spracovaní – prepise tradičných katalogizačných lístkov v rekatalogi-

začnom režime do elektronického systému v štruktúre MARC 21. Proces je dlhodobo cie-

lený na komplexné spracovanie bibliografickej bázy celého knižničného fondu, ktorý pre-

kročil 2 700 000 knižničných jednotiek, do elektronického knižničného katalógu. To si 

vyžaduje intenzívnu snahu a koordinovaný prístup spracovateľov – pracovníkov knižnice 

z viacerých oddelení. Rovnako ostatné odborné knihovnícke činnosti, ktoré boli vymeno-

vané si vyžadujú vysokú profesionalitu a zanietenosť knihovníkov – informačných profe-

sionálov, oddanosť a ochotu v službe používateľovi. Dosiahnuté výsledky a výstupy tým 

poukazujú na kvalitu, profesionálny ale aj ľudský prístup pracovníkov knižnice, bez kto-

rých by tieto ukazovatele nebolo možné dosiahnuť.  



 

 

141 

S
p

rá
v
a
 o

 č
in

n
o
s
ti

 a
 h

o
sp

o
d

á
re

n
í 

z
a
 r

o
k

 2
0
1
5

 |
  
U

K
B

 

11 HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV 

ORGANIZÁCIE V ROKU 2015 

 

K  31. 12. 2015 mala knižnica 20 917 aktívnych čitateľov, ktorí mali v roku 2015 platnú 

registráciu.  Knižnicu navštívilo v roku 2015 198 095 používateľov. Počet online návštev 

bol 6 849 313. 

Služby a výstupy UKB využíval široký okruh používateľov všetkých typov, vedecká, pe-

dagogická, študentská, odborná a široká verejnosť ako aj  sieť domácich a zahraničných 

knižníc. Najpočetnejšiu skupinu registrovaných používateľov tvorili aj v roku 2015 štu-

denti univerzít a vysokých škôl. Takmer 70 % používateľov tvorili vysokoškolskí študen-

ti, ďalej  to bola čoraz väčšia skupina stredoškolských študentov a potom pedagogickí 

a výskumní pracovníci, odborná knihovnícka verejnosť a bádatelia, najmä z oblasti spo-

ločenských a prírodných vied.  Knižnica nielen získava nových používateľov, ale súčasne 

aj sleduje, ako používatelia využívajú tieto služby systémom rôznych  štatistík.    

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, ktorého 16. ročník  prebiehal 

v dňoch  23. až 28. marca 2015 pod spoločným mottom „Knižnice pre všetkých.  

Počas Týždňa slovenských knižníc sa ponúklo používateľom  a návštevníkom knižnice 

viacero zaujímavých výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Verejnosti boli sprí-

stupnené tri atraktívne výstavy. Prvú výstavu  o živote a diele Jozefa Murgaša, výz-

namného slovenského vedca a vynálezcu, priekopníka bezdrôtovej komunikácie, ktorého 

150. výročie bolo zaradené do kalendára významných osobností UNESCO, pripravila 

knižnica v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach. V kooperácii  

s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR a Štátnou agentúrou Ruska Rossotrudničestvo 

a informačnou agentúrou TASS sa na Barokovom nádvorí pri príležitosti 70. výročia 

ukončenia druhej svetovej vojny a oslobodenia Bratislavy sovietskou armádou uskutočni-

la výstava fotografií. K tomuto výročiu pripravila knižnica spolu s Divadelným ústavom 

výstavu Keď Thália plakala – Frontové divadlo. V rámci Týždňa slovenských knižníc 

odznela aj prednáška určená širokej verejnosti Keď Thália plakala – Slovenské divadlo v 

rokoch 1935 – 1945.  

Práve nádvorie a priestor na 1. poschodí na Ventúrskej ulici pred všeobecnou študovňou  

vďaka pravidelným výstavám a novým architektonickým prvkom ožili a stali sa miestom  

stretávania sa a oddychu používateľov knižnice. Týždeň slovenských knižníc je dôkazom, 

že sa knižnici opäť podarilo zviditeľniť sa najmä prostredníctvom kultúrnych 

a vzdelávacích podujatí určených ako pre používateľov knižnice, tak  aj širokú  verejnosť. 

V týchto priestoroch sa uskutočnil aj workshop pre používateľov zameraný na ukážky 

digitalizácie dokumentov z fondov UKB a na vyhľadávanie a prácu s digitalizovanými 

dokumentmi. 
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Počas Týždňa slovenských knižníc sa zaregistrovalo 142 nových používateľov a registrá-

ciu si predĺžilo 264 používateľov. Súčasne boli používateľom anulované sankčné poplatky 

za oneskorené vrátenie  kníh v sume 884,90 €. Túto možnosť využilo 324 používateľov.  

UKB sa prihlásila do programu Kultúrne poukazy. Program umožňuje zaplatiť prostred-

níctvom kultúrneho poukazu v UKB registračné poplatky. V roku 2015 bolo použitých na 

úhradu registračného poplatku 55 kultúrnych poukazov.  

Rok 2015 sa niesol v znamení 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Toto výročie si 

knižnica pripomenula niekoľkými pozoruhodným podujatiami. Prvé podujatie predstavo-

vala vo februári 2015 prezentácia biografických a bibliografických príspevkov pracovní-

kov Slovenskej národnej knižnice pod názvom Kalendárium života a diela Ľudovíta Štú-

ra. Druhým podujatím bola konferencia Historia magistra... – Ľudovít Štúr s knihami a 

v knihách, ktorú odborne pripravila knižnica  spolu s Historickým ústavom SAV. Konfe-

rencia sa stretla u verejnosti s mimoriadnym ohlasom. Na nádvorí knižnice sa na prelo-

me augusta a septembra inštalovala výstava Ľudovít Štúr. Panely, ktoré zapožičala Slo-

venská národná knižnica boli doplnené dokumentmi z fondu UKB, najmä zo zbierky tzv. 

„Štúrovej knižnice“.  

Knižnica počas roku pripravila ako s domácimi, tak aj so zahraničnými kultúrnymi 

a vzdelávacími inštitúciami niekoľko odborne a návštevnícky atraktívnych výstav, pred-

nášok, konferencií, seminárov a prezentácií. Bola to napr. putovná výstava k 600. výro-

čiu odsúdenia a upálenia Jána Husa kostnickým koncilom, ktorú usporiadalo  Husitské 

múzeum v Tábore a České centrum v Bratislave, výstava Kniha v čase, výstava vybra-

ných titulov, ktoré v súťaži o československé najkrajšie knihy získali cenu za ilustrácie, 

alebo podujatia usporiadané  pri príležitosti 100. výročia prvej svetovej vojny - výstava o 

rokoch prvej svetovej vojny na Záhorí spojenú s prezentáciou rovnomennej knihy Petra 

Brezinu a kolektívu. Knižnica spravidla participovala na týchto výstavách svojimi uni-

kátnymi fondami.  

5. októbra 2015 sa na pôde UKB uskutočnil  9. ročník konferencie „Slovenské bezpeč-

nostné fórum za účasti viac ako 150 zástupcov diplomatického zboru, štátnej správy,  

akademickej obce, mimovládneho sektora a médií. Podujatie tradične pripravuje Depo-

zitná knižnica NATO v spolupráci s Euroatlantickým centrom a Ministerstvom zahra-

ničných 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 dedičstva. Tohtoročná konferencia prístup-

ná širokej verejnosti pod názvom Milujeme UNESCO, usporiadaná pri príležitosti 70. 

výročia založenia UNSCO predstavovala významnú udalosť pre všetky štruktúry v SR, 

ktoré spolupracujú s UNESCO.  
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Knižnica sa zameriava   nielen na podujatia určené svojim používateľom a verejnosti. Jej 

záber predstavuje aj organizácia, príprava alebo spoluúčasť na kvalitných odborných  

alebo vedeckých podujatiach  pre knihovníkov. 

UKB je už tradičným spoluorganizátorom medzinárodného informatického sympózia 

INFOS.  38. ročník sympózia pod názvom (R)evolúcia v knižniciach a knihovníctve +/- 25 

rokov: bilancia, realita, perspektívy sa venoval postaveniu a úlohám pamäťových inštitú-

cií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania. 

Druhým, významným podujatím, určeným profesionálom, knihovníkom bolo  

5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín Vyšehradskej skupiny 

a Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Ruskej federácie a Srbska ako jedna z hlavných ak-

tivít programu predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine v období 

2014 – 2015 v oblasti kultúry. Organizátormi kolokvia bola Štátna vedecká knižnica 

v Banskej Bystrici, Ministerstvo kultúry SR, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 

Slovenská asociácia knižníc. UKB bola partnerom, pre účastníkov pripravila spoločenský 

večer spojený s prehliadkou knižnice a prezentáciou vybraných dokumentov z fondu Ka-

binetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí.  

UKB sa aktívne zúčastnilo aj Týždňa vedy a techniky, ktorý každoročne organizuje Mi-

nisterstvo školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom ve-

decko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky 

v spoločnosti. Hudobný kabinet spolu s Ústavom  hudobnej vedy SAV realizovali prezen-

táciu piatich oblastí výskumu hudobných prameňov z územia Slovenska od stredoveku 

po súčasnosť pod názvom Pramene hudobnej minulosti.  

Knižnica spravidla participovala na výstavách, konferenciách, oficiálnych návštevách  

a iných podujatiach  svojimi unikátnymi fondmi.  Boli to napr. už spomínané staré tlače 

z fondu Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí na už spomínanej  výstave Jan 

Hus, alebo knihy zo Štúrovej knižnice na výstave Ľudovít Štúr, výstavka cimélií počas 

prednášky Knižnica v kláštore, výber z knižničných dokumentov Bašagićovej knižnice 

počas návštevy generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna výstavka pre členky tureckej 

vládnej delegácie, alebo výstava o dokumentoch Bašagićovej knižnice na podujatí 70 ro-

kov UNESCO. 

V roku 2015 navštívili UKB významné osobnosti. V auguste navštívil stredisko UNESCO 

George C. Papagiannis, pracovník odboru vonkajších vzťahov a informácií UNESCO 

v Paríži a 19. októbra 2015 navštívil UKB Pan Ki-mun, generálny tajomník OSN 

v sprievode Miroslava Lajčáka, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR, ich manželiek a ďalších významných hostí za účelom pre-

hliadky vzácnych exponátov z unikátnej Bašagićovej zbierky islamských rukopisov, ktorá 

je zapísaná na zozname Pamäť sveta UNESCO. Hosťom sa predstavil výber 15 najvzác-

nejších exponátov zbierky.  Generálny tajomník OSN najviac ocenil profesionálny prí-

stup UKB pri ochrane vzácnych dokumentov, najmä jej odborného pracoviska Kabinetu 

rukopisov, starých a vzácnych tlačí Univerzitnej knižnice v Bratislave, kde sú vytvorené 

špeciálne podmienky pre uloženie rukopisov, ich bezpečnú ochranu, vrátane špeciálne 

upravených klimatických podmienok. 
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Reportáž z tejto významnej návštevy spolu s tlačovou správou a fotogalériami je dostup-

ná na webovej stránke knižnice: http://www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/generalny-

tajomnik-osn-vcera-navstivil-ukb.html 

http://www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/generalny-tajomnik-osn-vcera-navstivil-ukb.html
http://www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/generalny-tajomnik-osn-vcera-navstivil-ukb.html
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Významným nástrojom činnosti UKB  ako j propagácie SR v rámci predsedníctva SR 

v EÚ v roku 2016 je nový slovensko-anglický internetový portál „Profil slovenskej kultú-

ry“, ktorého cieľom je vytvoriť on-line sprievodcu po slovenskej kultúre. Nový portál Pro-

fil slovenskej kultúry voľne nadväzuje na projekt Kultúrny profil Slovenska, ktorý sa 

počas svojej existencie  veľmi dobre etabloval. Projektový tím v roku 2015 aktívne rozví-

jal jeho obsah a funkcionalitu s cieľom zabezpečiť kvalitný a pútavý obsah nielen pre 

širokú verejnosť v SR,  ale aj pre zahraničných záujemcov o informácie o slovenskej kul-

túre či potenciálnych návštevníkov Slovenska. 

Najintenzívnejšiu spoluprácu mala knižnica s vysokými a strednými školami. Prostred-

níctvom informatickej výchovy, exkurzií a úvodných prednášok  vychováva UKB  

svojich budúcich používateľov knižnice a knižnično-informačných služieb. 

Mimoriadna pozornosť sa venovala novým používateľom. Formou vstupných prednášok 

získavali noví používatelia prehľad o knižničných službách,  knižničných fondoch a  loká-

cii 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 2015 sa uskutočnilo 77 exkurzií pre rôzne skupiny používateľov.  

Pre používateľov knižnice sa pripravil špeciálny workshop zameraný na ukážky digitali-

zácie dokumentov z fondov UKB a na vyhľadávanie a prácu s digitalizovanými doku-

mentmi. Pre poslucháčov histórie to boli ukážky a spôsoby vyhľadávania informácií 

a textov v historických databázach, alebo pre poslucháčov archívnictva a pomocných vied 

historických práca s databázami spojená s návštevou špecializovaných pracovísk UKB.  

Knižnica v roku 2015 poskytla 713 414 výpožičiek, z toho bolo 146 417 absenčných  

a 560 042 prezenčných. Prostredníctvom medziknižničnej a medzinárodnej medzikniž-

ničnej výpožičnej služby sa vybavilo 6 955  výpožičiek.  

Priestory sa postupne  prispôsobujú súčasným potrebám používateľov knižnice. Veľmi 

populárne  je nádvorie na Ventúrskej ulici. Na mieste bývalých čitateľských lístkových 

katalógov sa  do uvoľneného priestoru umiestnil voľný výber kníh. Tu sú aj regále na 

ktorých sa vystavujú novinky v knižničnom fonde. Táto časť knižnice slúži súčasne aj na 

neformálne štúdium v príjemnom prostredí medzi knihami. 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 použí-

vateľom, ktorí knižnicu navštívili osobne, ale sprístupňovala informácie aj vzdialených 

používateľom. Ponúkala vlastné a externé zdroje  online, virtuálne a digitálne.  

Významné je aj využívanie súborného katalógu na internete. Počet návštev dosiahol 

v roku 2015 takmer 270 tisíc  a počet zobrazených stránok takmer 640 tisíc, čo sú najvy-

ššie hodnoty za uplynulých 8 rokov.  
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Pre používateľov je v UKB k dispozícii celkom 52 PC z toho 42 PC s pripojením na inter-

net (študovňa elektronických dokumentov, PC študovňa, INFO USA, stredisko 

UNESCO, depozitná knižnica NATO, rakúska študovňa, hudobný kabinet). Možnosť pri-

pojiť sa na internet je tiež na 8 termináloch v priestoroch čitateľských katalógov na prí-

zemí. Okrem toho sa používatelia môžu  na internet pripojiť vlastnými notebookmi. Sig-

nálom Wifi, vrátane akademickej siete Eduroam sú pokryté všetky priestory prístupné 

pre verejnosť. Eduroam umožňuje študentom a zamestnancom vysokých škôl  získať pri-

pojenie na internet nielen vo svojej domovskej organizácii, ale aj na pôde všetkých parti-

cipujúcich organizácií.  V roku 2015 využilo 52 103 používateľov Wifi pripojenie,  spolu 

92 845 krát, z toho sa uskutočnilo 53 111 pripojení vo  Wifi  Eduroam.  V študovni elek-

tronických dokumentov uskutočnili  používatelia celkom 16 158 pripojení.  

Na vstup do lokálnych katalógov UKB slúži celkom 26 terminálov. Umiestnené sú 

v čitateľských katalógoch na prízemí, v priestoroch voľného výberu na 1. a 2. poschodí 

a v priestoroch registrácie čitateľov. V priestoroch čitárne neviazaných periodík je pre 

používateľov k dispozícii PC na štúdium elektronických príloh k periodikám.  

Pre používateľov boli k dispozícii tiež tri samoobslužné skenery a šesť samoobslužných 

multifunkčných reprografických zariadení. Súčasne sa uskutočnili zmeny v cenníku 

UKB. V snahe ísť v ústrety používateľom sa znížili poplatky za reprografické služby. 

UKB prostredníctvom digitálnej knižnice MediaINFO, sprístupňuje  viac ako pol milióna 

zdigitalizovaných strán slovenských periodík a knižných dokumentov. Digitálna knižnica 

je dostupná na URL http://free.kniznica.info, ale aj prostredníctvom aplikácie pre Ipad.  

Na úvodnej webovej stránke UKB je virtuálna prehliadka knižnice; virtuálnu prehliadku 

môžu absolvovať používatelia knižnice vo vstupných priestoroch pred turniketmi a aj 

v centrálnej hale. UKB je na stránkach sociálnych sietí, na Facebooku. Sociálna sieť 

umožňuje priamu komunikáciu nielen s používateľmi knižnice, ale aj s verejnosťou. Ok-

rem propagácie podujatí a prezentácie práce jednotlivých pracovísk UKB, zverejňujú sa 

tu aj zaujímavé informácie o domácich a zahraničných knižniciach. K 31.12. 2015 mala 

stránka UKB na Facebook-u  2 020 fanúšikov.  

Aktívne bolo aj občianske združenie Spoločnosť priateľov UKB, ktoré vytvára platformu 

pre tých, ktorí sú pripravení pomôcť knižnici pri jej činnosti. Jednou z úloh združenia je 

aj získavanie sponzorských, nadačných a grantových fondov na konkrétne projekty 

a činnosti. O službách a aktivitách SPUK-u sa môže verejnosť dozvedieť z webovej strán-

ky UKB, ktorá sa pravidelne aktualizuje. V rámci tejto stránky sú uvedené aj všetky 

informácie o SPUK-u ako sú uzávierkové správy o hospodárení, plány aktivít na jednot-

livé roky, vrátane kampane na získanie 2% (3%) dane z príjmov fyzických a právnických 

osôb. SPUK je od roku 2012 na Facebook-u. Zabezpečila sa lepšia informovanosť 

o kultúrnych a vzdelávacích podujatiach knižnice, okrem tradičných propagačných pro-

striedkov sa podujatia UKB prezentujú priamo na úvodnej webovej stránke knižnice. 

Ďalej sa zlepšila komunikácia medzi zamestnancami a používateľmi prostredníctvom 

stránky Spýtajte sa knižnice. Na webovej stránke sa uverejňujú všetky informácie 

o zmenách a nových pracovných postupoch. Knižnica zabezpečuje aj osobné konzultácie. 



 

 

147 

S
p

rá
v
a
 o

 č
in

n
o
s
ti

 a
 h

o
sp

o
d

á
re

n
í 

z
a
 r

o
k

 2
0
1
5

 |
  
U

K
B

 

V roku 2015 to bolo napr. vyše 500 konzultácií pri riešení problémov pri pripojení note-

bookov na internet.  

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 na internete naskenovaných líst-

kových katalógov – 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. 

S veľkou pozornosťou a kladným ohlasom sa u používateľov stretla prevádzka nového 

portálu KIS Virtua CHAMO. Portál bol sprístupnený v rámci Týždňa slovenských kniž-

níc 2015. Používatelia pozitívne hodnotia aj integrovaný vyhľadávač elektronických in-

formačných zdrojov MetalibPlus, do ktorého bol v roku 2015 pridaný súborný katalóg 

ČR.  

Knižnica okrem svojich fondov a služieb ponúkala v roku 2015 príjemné a kultivované 

prostredie, ktoré sa stalo pre mnohých používateľov knižnice miestom, kde môžu zmys-

luplne tráviť svoj voľný čas. Cieľom UKB je udržať si priazeň používateľov, osloviť no-

vých potenciálnych používateľov a poskytnúť im  hodnotné služby, zaujať, ponúknuť 

skúsenosti a individuálny prístup.  

 

 

V Bratislave, 19. 2. 2016 

        

       

          Podpis štatutárneho orgánu 
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Príloha č. 2 

 

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV UNIVERZITNEJ KNIŽNICE 

V BRATISLAVE V ROKU 2015 
 

 

 

ANDROVIČ, A. 

 

Centrálny dátový archív. Ukončenie národného projektu / Androvič, Alojz – Trgiňa, Tibor 

 (CDA, Bratislava, UKB, 21. 1. 2015) 

 

Centrálny dátový archív v roku jeden / Androvič,  Alojz – Rakús, Milan a kol.  

 (16. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015, Praha, Národní archiv 

ČR,  2. 12. – 3. 12. 2015) 

 

FIALA, T.   

 

Nové spôsoby prezentácie dokumentárneho dedičstva / Fiala, Tomáš  (MEMORY 2015, 

Bratislava, 27. 10. 2015).  

 

Nové trendy v spôsoboch prezentácie digitálneho obsahu / Fiala, Tomáš  (Digitálna knižnica, 

Jasná, 9. 11. – 11. 11. 2015).  

 

GÁBRIŠOVÁ, H.  

 

Inštitucionálny digitálny repozitár ako modelové prostredie pre využitie digitalizovaných 

zbierok knižníc / Gábrišová, Henrieta  (Informačné interakcie 2015, Bratislava, UKB, 

27. 10. 2015).  

 

JANOVÍČEK, P.  

 

Stredoeurópska identita  / Janovíček, Peter  (Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, 

15. 1. 2015).  

 

Pressburg – Pozsony – Bratislava: Wir kennen unsere Nachbarn zu wenig / Janovíček, Peter  

 (Hainburg, Haydn Bibliothek, 23. 2. 2015).  

 

Östlich von Wien beginnt der Balkan – Wir kennen unsere Nachbarn zu wenig / Janovíček, 

Peter   (Viedeň, Slovenský inštitút, 25. 2. 2015).  

 

Z Prešporku do Salzburgu: svojich susedov poznáme príliš málo – Napínavé historické 

prechádzky mestami a krajinami starej monarchie / Janovíček, Peter  (Bratislava, UKB, 

26. 2. 2015).  

 

Pressburger Kipferl – Bratislavské rožky – Pozsonyi kifli / Janovíček, Peter  (Bratislava, 

Goetheho inštitút, 31. 3. 2015).  
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KRIŽANOVÁ, P.  

 

„Ani o grajciar viac...“: Odberateľské zázemie bratislavských kníhkupcov v poslednej tretine 

18. storočia  / Križanová, Petronela  (Osvícenství to jsme my: Formování a vzestup drobné 

inteligence. V. bienále České společnosti pro výzkum 18. století, Praha. 10.  – 12. 9. 2015).  

 

Crossroads of Hungarian booksellers: Communication and information Exchange on the book 

market in the last third of the 18th Century / Križanová, Petronela  

(Verleger und ihre Briefe in der deutschsprachigen Aufklärung. Das Kommunikationsfeld 

Autor – Verleger – Herausgeber. Wittenberg, Stiftung Leucorea, 1. –  3. 10 .2015) 

 

LECHNER, D.  

 

Knižnica Slovanského ústavu v Bratislave – osudy a príbehy / Lechner, Dušan – Pytlová, 

Zlatica  (Ľudovít Štúr s knihami a v knihách, Bratislava, UKB, 19. 11. 2015)  

 

MÉSZAROSOVÁ, K.  

 

Tlače a rukopisy Hadriána Radvániho vo fonde Univerzitnej knižnice / Mészarosová, Klára  

 (Pocta Hadriánovi Radvánimu, Trnava, Trnavská univerzita, 26. 3. 2015).  

 

Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí / Mészarosová, Klára  (Bratislava, UKB, 

13. 4. 2015).  

 

Knihy z knižnice Petra Pázmánya objavené v Univerzitnej knižnici v Bratislave / 

Mészarosová, Klára  (Cirkevná reprezentácia v Uhorsku do roku 1800, Budapest, Maďarská 

akadémia vied, 18. 4. 2015).  

 

Raritné dokumenty Univerzitnej knižnice / Mészarosová, Klára  (Bratislava, UKB, 

8. 6. 2015).  

 

Knižnica v kláštore – cimélie v knižnici / Mészarosová, Klára  (Bratislava, UKB, 11. 6. 2015).  

 

Vznik a vývoj knihy / Mészarosová, Klára  (Bratislava, Základná škola na Uršulínskej ul., 

25. 11. 2015).  

 

OKOLIČÁNYOVÁ, V.  

 

Mária Magdaléna Götz, rodená Stephani (1657 Svätý Jur – 1722 Norimberg), evanjelická 

poetka zo Svätého Jura. Autorka duchovnej a svetskej poézie, členka norimberskej literárnej 

spoločnosti „Der Pegnesische Blumenordnen“ / Okoličányová, Vlasta  

(Reformácia a ženy, Bratislava, Ekumenická rada cirkví, 24. 10.  2015).  

 

PEKAŘOVÁ, K.  

 

Vybrané aspekty výchovy k zdraviu a starostlivosti o zdravie na školách v minulosti (do roku 

1918 na dnešnom území Slovenska) / Pekařová, Katarína  (Teorie, metodologie a prameny 

k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny. 11. mezinárodní sympózium k dějinám 

medicíny, farmacie a veterinární medicíny. Ústí nad Labem 26. – 27. 6. 2015).  
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Starostlivosť o zdravie na vybraných mestských školách v druhej polovici 19. storočia / 

Pekařová, Katarína  (Kvalita života v dejinách našich miest, Bratislava, UKB,  

23. 9. – 24. 9. 2015).  

 

POLIEVKOVÁ,  A.  

 

Stredisko UNESCO, ľudia, stredisko / Polievková, Anna  (Milujeme UNESCO, Bratislava, 

24. 11. 2015).  

 

PYTLOVÁ, Z.  

 

Potenciál výročných školských správ pre výskum škôl (1701 – 1953) na príklade vybranej 

bratislavskej školy/Výročné školské správy ako prameň výskumu škôl (1701 – 1953) / 

Svobodová, Bronislava – Pytlová, Zlatica  (Škola základ života... História školstva 

v archívnych dokumentoch, Bratislava, Slovenský národný archív, 13. 10. – 15. 10. 2015).  

 

Knižnica Slovanského ústavu v Bratislave – osudy a príbehy / Lechner, Dušan – Pytlová, 

Zlatica  (Ľudovít Štúr s knihami a v knihách, Bratislava, UKB, 19. 11. 2015)  

 

RAKÚS, M.  

 

Centrálny dátový archív v roku jeden / Androvič,  Alojz – Rakús, Milan a kol.  

 (16. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015, Praha, Národní archiv 

ČR,  2. 12. – 3. 12. 2015) 

 

SIBYLOVÁ, M.  

 

Fond Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí a podmienky jej sprístupnenia / Sibylová, 

Michaela  (Bratislava, UKB, 12. 11. 2015).  

 

Spracovanie tlačí 16. storočia vo formáte Unimarc / Sibylová, Michaela  (Bratislava, UKB, 

26. 11. 2015, 3. 12. 2015).  

 

STASSELOVÁ, S.  

 

Slávnostný príhovor / Stasselová, Silvia  (Slávnostný príhovor pri uvedení do funkcie 

generálnej riaditeľky UKB za účasti ministra kultúry Mareka Maďariča a zástupcov z radov 

vedúcich zamestnancov UKB, Bratislava, UKB, 1. 10. 2015) 

 

Otvárací príhovor / Stasselová, Silvia  (Kniha v čase – 50 rokov súťaže o najkrajšie knihy, 

Bratislava, UKB 1. 10. 2015) 

 

Otvárací príhovor / Stasselová, Silvia  (Knihovnícky barcamp, Bratislava, UKB, 1. 10. 2015) 

 

Otvárací príhovor / Stasselová, Silvia  (Slovenské bezpečnostné fórum 2015, Bratislava, 

UKB, 5. 10. 2015) 

 

Otvárací príhovor / Stasselová, Silvia  (Stavitelé chrámu – seminár o živote Otokara Březinu 

a jeho priateľstve so sochárom, grafikom a architektom Františkom Bílkom, Bratislava, 

UKB, 7. 10. 2015) 
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Otvárací príhovor / Stasselová, Silvia  (Príhovor pri príležitosti návštevy generálneho 

tajomníka OSN v UKB, Bratislava, UKB, 19. 10. 2015) 

 

Otvárací príhovor / Stasselová, Silvia  (Informačné interakcie 2015, Bratislava, UKB, 

27. 10. 2015) 

 

Otvárací príhovor / Stasselová, Silvia (Výstava Prvá svetová vojna a Záhorie a slávnostný 

krst knihy PhDr. Petra Brezinu: Prvá svetová vojna a Záhorie, Bratislava, UKB, 

28. 10. 2015) 

 

Otvárací príhovor / Stasselová, Silvia  (The Dialectics of Globalization: Economic and 

Political Struggle – Dialektika globalizácie, ekonomika verzus politika, Bratislava, UKB,  

12. 11. 2015) 

 

Vitajte / Stasselová, Silvia (Ľudovít Štúr s knihami a v knihách, Bratislava, UKB,  

19. 11. 2015) 

 

The modern Architecture of University Library Buildings = An Effective marketing Tool / 

Stasselová, Silvia  (Valóságos könyvtár – könyvtári valóság, Budapest, 23. 11. 2015) 

 

Otvárací príhovor / Stasselová, Silvia  (Večer poézie s priateľmi slovenskej literatúry, 

Bratislava, UKB, 30. 11. 2015) 

 

Otvárací príhovor / Stasselová, Silvia  (Konferencia Pridružených škôl UNESCO v Slovenskej 

republike, Bratislava, UKB, 2. 12. 2015).  

 

Otvárací príhovor / Stasselová, Silvia  (Stretnutie knihovníkov KP SSKK Bratislavského 

kraja, Bratislava, UKB, 5. 12. 2015) 

 

Otvárací príhovor / Stasselová, Silvia (Na ceste do Varšavy, Bratislava, UKB, 7. 12. 2015) 

 

Otvárací príhovor / Stasselová, Silvia  (Vianočné patorále – 5. ročník medzinárodného 

multižánrového programového projektu, Milo Kráľ Band and Barbora Švidraňová, 

Bratislava, UKB, 6. 12. 2015) 

 

SVOBODOVÁ, B.  

 

Knižný kalendár ako predmet a zdroj informácií pre dejiny knižnej kultúry / Svobodová, 

Bronislava  (Zrod a cesty knihy, Martin, SNK, 5.  5. – 7. 5. 2015).  

 

Ľudovít Štúr v kalendároch / Svobodová, Bronislava  (Ľudovít Štúr s knihami a v knihách, 

Bratislava, UKB, 19. 11. 2015).  

 

Potenciál výročných školských správ pre výskum škôl (1701 – 1953) na príklade vybranej 

bratislavskej školy/Výročné školské správy ako prameň výskumu škôl (1701 – 1953) / 

Svobodová, Bronislava – Pytlová, Zlatica  (Škola základ života... História školstva 

v archívnych dokumentoch, Bratislava, Slovenský národný archív, 13.10. – 15.10.2015).  
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ŠKOVIEROVÁ, A.  

 

Udalosti a osobnosti 19. storočia očami latinského básnika Jozefa Budaváryho Kričku / 

Škovierová, Angela   (Dejiny knižnej kultúry Slovenska: 19. storočie v zrkadle písomných 

prameňov, Prešov, ŠVK, 28. 9. – 29. 9. 2015).  

 

Postavenie učiteľa na prelome 16. a 17. storočia z pohľadu slovenského vzdelanca Ondreja 

Rochotského / Škovierová, Angela   (Škola základ života... História školstva v archívnych 

dokumentoch, Bratislava, Slovenský národný archív, 13. 10. – 15. 10. 2015).  

 

ŽIGOVÁ, B.  

 

Centrálny dátový archív / Žigová, B. (Jarná ITAPA 2015, Bratislava, 21. 5. 2015).  

http://www.itapa.sk/data/att/3216.pdf 

 

Dlhodobá archivácia digitálnych objektov / Žigová, B. (MEMORY 2015, Bratislava, 

27. 10. 2015).  

 

 

ROZHOVORY PRE ROZHLAS 

 

Z Bratislavy do Salzburgu – Identita človeka  / Janovíček, Peter 

(Rádio Regina, 27. 1. 2015) 

 

Najstaršie tlačené knihy na Slovensku / Sibylová, Michaela 

(Slovenský rozhlas, 5. 3. 2015) 

 

Od Klariského kláštora po Univerzitnú knižnicu /  Mészárosová, Klára 

(Slovenský rozhlas, 4. 6. 2015)  
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Príloha č. 3 

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV UNIVERZITNEJ KNIŽNICE 

V BRATISLAVE V ROKU 2015 

 
 

ANDROVIČ, A.  

 

Národné projekty Univerzitnej knižnice v Bratislave / Androvič, Alojz – Ciglan, Ivan  

– Rakús, Milan – Žigová, Bibiana. – Spôsob prístupu: 

http://sakba.sk/dokumenty/2015/Kniznice-2015-zbornik.pdf 

In: Knižnice 2015: zborník z celoslovenskej konferencie [elektronický zdroj] / Bratislava : 

Slovenská asociácia knižníc, 2015. – ISBN 978-80-972135-0-3. – S. 94 – 104. 

 

Národný projekt Centrálny dátový archív / Androvič, Alojz – Ciglan, Ivan. – Spôsob prístupu: 

http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/zbornik-infos-2015-web.pdf 

In: INFOS 2015: zborník 38. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 

21. storočia pre pamäťové inštitúcie [elektronický zdroj] /  Bratislava : Spolok slovenských 

knihovníkov, 2015. – ISBN 978-80-895-08-0. – S. 429 – 439. 

 

Príhovor / Androvič, Alojz 

In: ITLib. – ISSN 1335-793X. – Roč, [19], č. 1 (2015), s. 3. 

 

CIGLAN, I.  

 

Národné projekty Univerzitnej knižnice v Bratislave / Androvič, Alojz – Ciglan, Ivan  

– Rakús, Milan – Žigová, Bibiana. – Spôsob prístupu:  

http://sakba.sk/dokumenty/2015/Kniznice-2015-zbornik.pdf 

In: Knižnice 2015: zborník z celoslovenskej konferencie [elektronický zdroj] / Bratislava : 

Slovenská asociácia knižníc, 2015. – ISBN 978-80-972135-0-3. - S. 94 – 104. 

 

Národný projekt Centrálny dátový archív / Androvič, Alojz – Ciglan, Ivan. –  Spôsob 

prístupu: http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/zbornik-infos-2015-web.pdf 

In: INFOS 2015: zborník 38. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 

21. storočia pre pamäťové inštitúcie [elektronický zdroj] /  Bratislava : Spolok slovenských 

knihovníkov, 2015. – ISBN 978-80-895-08-0. – S. 429 – 439. 

 

DOMBI, L. 

 

INFOS 2015 – (R)evolúcia v knižniciach a knihovníctve / Dombi, Ladislav – Gábrišová, 

Henrieta 

In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 1 (2015),  

s. 4 – 11.  

 

DRLIČKOVÁ, D.  

 

Kalendár výročí 2016. Hudba / Drličková, Dana (zost.) – Bratislava : Univerzitná knižnica 

v Bratislave 2015. – ISBN 978-80-89303-49-6. – 115 s. 

 

Úvod / Drličková, Dana 

In: Kalendár výročí 2016. Hudba. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave 2015.  

– ISBN 978-80-89303-49-6. – S. 3 – 4. 

http://sakba.sk/dokumenty/2015/Kniznice-2015-zbornik.pdf
http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/zbornik-infos-2015-web.pdf
http://sakba.sk/dokumenty/2015/Kniznice-2015-zbornik.pdf
http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/zbornik-infos-2015-web.pdf
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FIALA, T.  

 

Druhé knihovnícke brieždenie, alebo o tom ako sme opäť barcampovali po knihovnícky / 

Fiala, Tomáš 

In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 2 (2015),  

s. 10 – 12. 

 

GÁBRIŠOVÁ, H.  

 

Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave / Gábrišová, Henrieta 

In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – ISSN 1335-7905. – Roč. 23, č. 4 (2015), s. 51 – 54. 

 

INFOS 2015 – (R)evolúcia v knižniciach a knihovníctve / Dombi, Ladislav – Gábrišová, 

Henrieta 

In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. –  Roč. [18], č. 1 (2015),  

s. 4 – 11.  

 

Knihovnícka sieň slávy za rok 2015 – Ing. Alojz Androvič, PhD. / Gábrišová, Henrieta 

In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 2 (2015),  

s. 87 – 89. 

 

Mobilné aplikácie v knižniciach a mobilná aplikácia o knižniciach na Slovensku / Gábrišová, 

Henrieta  

In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 1 (2015),  

s. 37– 42.  

 

HANUSOVÁ, E.  

 

Archival Buildings in Terms of Responding to the Emergencies / Hanus, Jozef – Hanusová, 

Emília 

In: Atlanti. – ISSN 1318-0134. – Roč. 25, č. 2 (2015). 

 

Projekt Tomáš Akvinský – 12 zväzkov / Hanusová, Emília – Palkovičová, Ivana  

In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 1 (2015),   

s. 21 – 26.  

 

JASEMOVÁ, A.  

 

Slovenské bezpečnostné fórum 2016 / Jasemová, Antónia    

In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 2 (2015),  

s. 7 – 9. 

 

KATRINCOVÁ, B.  

 

Politika zberu DIP – e-born monografie [elektronický zdroj] / Katrincová, Beáta  

– Matúšková, Jana – Kasáková, Jana – Sliacky, Michal. – Spôsob prístupu: 

http://www.webdepozit.sk/sk/projekt-dip/dokumentacia/zoznam-dokumentov 

In: Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu. – Bratislava : 

Univerzitná knižnica v Bratislave, 2015. – 27 s. 

 

 

 

http://www.webdepozit.sk/sk/projekt-dip/dokumentacia/zoznam-dokumentov
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KELEMENOVÁ, L.  

 

Centrálny dátový archív – história a súčasnosť / Žigová, Bibiána – Kelemenová Lucia  

In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 2 (2015),  

s.  62 – 66. 

 

KLEINOVÁ, D.  

 

Spomíname na Mgr. Zuzanu Tulejovú / Fircáková, Kamila – Kleinová, Dagmar  

In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 1 (2015),  

s. 68 –75.  

 

Vzdelávanie zamestnancov Univerzitnej knižnice v Bratislave a adaptačný proces / Kleinová, 

Dagmar  

In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 1 (2015),   

s. 43 – 58.  

 

Za PhDr. Renátou Zörklerovou  / Kleinová, Dagmar  

 In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 1 (2015),  

s. 76 – 78.  

 

KRIŽANOVÁ, P.  

 

Úvod / Poriezová, Miriam – Križanová, Petronela  

In: Studia Bibliographica Posoniensia 2015 / Miriam Poriezová (Zost.). –  Bratislava : 

Univerzitná knižnica v Bratislave, 2015. – ISBN 978-80-89303-47-2. – S. 9 – 10.  

 

KURUCOVÁ, L.  

 

Knižná kultúra a kultúrne dejiny Košíc v optike knižných kalendárov / Kurucová, Lívia 

In: Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch / Pekařová, Katarína a kol. – Bratislava : 

UKB, 2015. – ISBN 978-8089303-43-4. – S. 76 – 79. 

 

Knižný kalendár ako predmet a zdroj informácií pre dejiny knižnej kultúry / Kurucová, Lívia 

– Svobodová, Bronislava 

In: Kniha 2015: zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry / Martin : Slovenská 

národná knižnica,  2015.  –  S. 226 – 243. 

 

Nepravé periodiká ako zdroj biografických údajov: na príklade kalendárov, almanachov, 

ročeniek, zborníkov a výročných správ / Svobodová, Bronislava – Pekařová, Katarína  

– Kurucová, Lívia 

In: Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch / Pekařová, Katarína a kol. – Bratislava : 

UKB, 2015. – ISBN 978-8089303-43-4. – S. 101 – 105. 

 

Odraz českých a slovenských vzťahov na stránkach slovenských  almanachov, zborníkov 

a kalendárov / Kurucová, Lívia 

In: Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch / Pekařová, Katarína a kol. – Bratislava : 

UKB, 2015. – ISBN 978-8089303-43-4. – S. 85 – 88. 
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Rok Ľudovíta Štúra v Univerzitnej knižnici v Bratislave / Svobodová, Bronislava – Kurucová, 

Lívia 

In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 2 (2015),  

s. 46 – 53. 

 

Slovenské kalendáre a almanachy budapeštianskych vydavateľstiev v 2. polovici 19. storočia 

/ Kurucová, Lívia 

In: Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch / Pekařová, Katarína a kol. – Bratislava : 

UKB, 2015. – ISBN 978-8089303-43-4. – S. 64 – 69.  

 

Výskum a spracovanie knižných kalendárov / Kurucová, Lívia – Svobodová, Bronislava  

– Pekařová, Katarína 

In: Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch / Pekařová, Katarína a kol. – Bratislava : 

UKB, 2015. – ISBN 978-8089303-43-4. – S. 22 – 31. 

 

LECHNER, D.  

 

Predhovor / Lechner Dušan  

In: Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch / Pekařová, Katarína a kol. – Bratislava : 

UKB, 2015. – ISBN 978-8089303-43-4. – S. 7 – 8.  

 

MATÚŠKOVÁ, J.  

 

Politika zberu DIP – e-born monografie [elektronický zdroj] / Katrincová, Beáta  

– Matúšková, Jana – Kasáková, Jana – Sliacky, Michal. – Spôsob prístupu: 

http://www.webdepozit.sk/sk/projekt-dip/dokumentacia/zoznam-dokumentov 

In: Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu. – Bratislava : 
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– Spôsob prístupu: 

http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Bibliograficky_zbornik/BIBLIO_zbor

nik_2014.pdf 

In: Bibliografický zborník 2014: kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov. 

Malokarpatská knižnica v Pezinku 5. – 7. 10. 2014 [elektronický zdroj] / Martin : Slovenská 

národná knižnica, 2015. – ISBN 978-80-8149-047-7. – S. 85 – 105. 
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http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Bibliograficky_zbornik/BIBLIO_zbornik_2014.pdf
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Bibliograficky_zbornik/BIBLIO_zbornik_2014.pdf
http://dvt.hyperlink.cz/akce/msdmfvm11-abstrakty.pdf


160 

 

Knižnica Mateja Bela / Perleczká, Zita 

In: Studia Bibliographica Posoniensia 2015 / Miriam Poriezová (Zost.). –  Bratislava : 

Univerzitná knižnica v Bratislave, 2015. – ISBN 978-80-89303-47-2. – S. 54 – 68.  
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Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2015. – 127 s. 

 

Medzinárodné desatinné triedenie: aktualizácia vybraných znakov MDT pre Súborný katalóg 
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príspevkov z 5. Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+ / Banská Bystrica : 

ŠVK v Banskej Bystrici, 2015. – ISBN 978-80-89388-62-2 . – S. 254 – 280. 

 

 

 

 

 

http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/2015/SDRUK_POZ_CB.pdf
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2015/Kniznica_2015_03.pdf


162 

 

SVOBODOVÁ, B.  

 

Knižný kalendár ako predmet a zdroj informácií pre dejiny knižnej kultúry / Kurucová, Lívia 

– Svobodová, Bronislava 

In: Kniha 2015: zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry / Martin : Slovenská 

národná knižnica,  2015. –  S. 226 – 243. 

  

Nepravé periodiká ako zdroj biografických údajov: na príklade kalendárov, almanachov, 
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Príloha č. 4 

 

PODUJATIA USKUTOČNENÉ V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI  

V BRATISLAVE V ROKU 2015 

 
 

 
JANUÁR 

 

03. 01. 2015  –  30. 01. 2015    

Adam František Kollár  – slovenský Sok-

rates   

Výstava o živote a diele významného slo-

venského spisovateľa, historika a knihovníka. 

Miesto konania: výstavná sála, Michalská 1, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Slovenská národná knižnica,  

Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifun-

kčné kultúrne centrum 

 

13. 01. 2015    

Záhrada 

Hovory o kultúre a kriku doby. Časť šty-

ridsiata prvá. Téma: To je drzosť! 

Účinkovali: Katarína Kubošiová, hudobníčka; 

Agda Bavi Pain, spisovateľ; Andrej Dúbrav-

ský, výtvarník 

Hudobný hosť: Katarzia 

Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica  v  Bra-

tislave – Multifunkčné kultúrne centrum, 

Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín, 

Umelecká agentúra ABA 

 

14. 01. 2015    

Veľké osobnosti vedy v dejinách ľudstva  

– Jean-François Champollion  

Prvá časť nového celoročného cyklu predstavi-

la  život a dielo významného francúzske-

ho egyptológa a lingvistu 

Prednášala: Kamila Hermannová, Kultúrna 

asociácia Nová Akropolis 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava  

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO, Kultúrna asociácia Nová Akropolis 

 

27. 01. 2015    

Holokaust 

Stretnutie s Petrom Leponim z Nadácie Mi-

lana Šimečku pri príležitosti Medzinárodného 

dňa spomienky na obete holokaustu 

 

 

 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica 

v Bratislave – Informačné a dokumentačné 

stredisko UNESCO, Nadácia Milana Šimeč-

ku, Bratislava 

 

 

FEBRUÁR 

 

05. 02, 2015 – 20. 02. 2015    

Farebné súznenie 

Výstava – krajiny, portréty, abstrakcie, va-

riácie, zátišia 

Zlatica Krajčovičová – Peter Molnár; Alena 

Šalamonová – Anna Žákovičová 

Miesto konania: výstavná sála, Michalská 1, 

Bratislava 

Usporiadateľ:  Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum 

 

11. 02 . 2015  

Kalendárium života a diela Ľudovíta 

Štúra 

Prezentácia pozoruhodných príspev-

kov pracovníkov Slovenskej národnej knižni-

ce k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra 

Augustín Maťovčík: Kalendárium života 

a diela Ľudovíta Štúra 

Augustín Maťovčík – Ľudmila Šimková:  Bio-

grafické kalendárium  a personálna biblio-

grafia Ľudovíta Štúra 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave, Slovenská národná knižnica, Martin 

 

11. 02. 2015    

Veľké osobnosti vedy v dejinách ľudstva 

– Leonardo da Vinci 

Druhá časť celoročného cyklu predstavila 

život a dielo veľkého renesančného maliara, 

vedca a filozofa 

Prednášala: Kamila  Hermannová,  Kultúrna 

asociácia Nová Akropolis 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 
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Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO, Kultúrna asociácia Nová Akropolis 

 

19. 02. 2015    

Salón u Liszta  – Tália v hlavnom meste  

Sedemdesiata šiesta časť programového pro-

jektu 

Účinkovali: Juraj Ďurdiak, generálny riaditeľ 

divadla Nová scéna; Vlado Černý, riaditeľ 

divadla Astorka Korzo´90 

Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicis-

ta 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum, 

Umelecká agentúra ABA 

 

26. 02. 2015    

Z Prešporku do Salzburgu  

Prezentácia knihy Roberta Hofrichtera 

a Petra Janovička. Napínavé historické pre-

chádzky mestami a krajmi starej monarchie 

s oboma autormi. Po stopách dôležitých de-

jinných zvratov strednej Európy: analytický 

pohľad na rany a jazvy vzniknuté počas dlhej 

spoločnej histórie 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Brati-

slave  

 

26. 02. 2015    

Nomen Omen – dotyky s osobnosťami – 

Ladislav Novomeský  

Osemnásta časť programového projektu. Li-

terárno-hudobný večer pri príležitosti 110. 

výročia narodenia jedného z najvýznamnej-

ších slovenských medzivoj-nových básnikov  

Účinkovali: Milan Hamada; Andy Hryc; Ľu-

bomír Feldek; Igor Bázlik; Dagmar Šelepako-

vá; Ľubo Belák; Eva Golovková; Irenej Baláž; 

Erik Markovič 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra YKSA  

 

 

MAREC 

 

02. 03. 2015 – 06. 03. 2015    

Legal Ethics Course 

Seminár k otázkam právnej etiky viedol prof. 

James Moliterno, Washington and Lee Uni-

versity 

Miesto konania: Modrá študovňa, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v  Bra-

tislave – Info USA 

 

04. 03. 2015    

Kastel Gerulata 

Prednáška  o dejinách rímskeho vojenského 

tábora Gerulata, archeologickej topografii, 

výskume a výsledkoch archeologických vý-

skumov, Rímskej hranici Limes Romanus 

a jeho zápise do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO 

Prednášala: Jaroslava Schmidtová, archeolo-

gička, Múzeum mesta Bratislavy 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica 

v Bratislave  – Informačné a dokumentačné 

stredisko UNESCO; Múzeum mesta Bratisla-

vy - Antická Gerulata 

 

10. 03. 2015    

Diplomový koncert  

Účinkovali: Ladislav Dráfi, flauty; Zoja Bal-

ková, klavír 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Hudobný kabinet; Univerzita Komen-

ského Bratislava – Pedagogická  fakulta,  Ka-

tedra hudobnej výchovy 

 

10. 03. 2015    

Záhrada 

Hovory o kultúre a kriku doby. Časť štyrid-

siata druhá. Téma: Súčasné umenie – Je 

súčasné umenie len pre odborníkov? Stačí na 

investíciu do kvalitného umenia osobný vkus? 

Predlžujú životnosť diela sociálne siete? 

Účinkovali: Juraj Čarný, galerista, teoretik, 

kurátor, riaditeľ Slovenského centra vizuál-

nych umení – Dom umenia/Kunsthalle Brati-

slava; Ašot Haas, výtvarník; Laco Kerata, 

spisovateľ, herec 

Hudobný hosť: skupina Hviezda  

Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia:  Univerzitná knižnica v Bra-

tislave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín; 

Umelecká agentúra ABA 
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11. 03. 2015    

Veľké osobnosti vedy v dejinách ľudstva 

– Jozef Murgaš 

Tretia časť celoročného cyklu predstavila 

život a dielo významného slovenského vedca 

a  vynálezcu, priekopníka bezdrôtovej komu-

nikácie, zaradeného do kalendára výz-

namných osobností UNESCO 

Prednášala:  Renáta Kopcová 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis 

 

17. 03. 2015    

Národná licencia EBSCO – pätnásť rokov 

služieb verejnosti.  

Odborný seminár lektorovali: Ján Luprich, 

EBSCO Publishing; Zuzana Prachárová, SNK 

Martin; Hana Nová, NK Praha; Marina Milo-

vanović, EBSCO Publishing  

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave; EBSCO Information Services, s.r.o. 

 

18. 03. 2015 – 31. 03. 2015    

Jozef Murgaš – priekopník rádiotelegra-

fie 

Výstava o živote a diele J. Murgaša, výz-

namného slovenského vedca a vyná-

lezcu, priekopníka bezdrôtovej komuniká-

cie, zaradeného do kalendára významných 

osobností UNESCO 

Miesto konania: výstavná sála, Michalská 1, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Slovenské technické múzeum 

Košice; Univerzitná knižnica v Bratislave – 

Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa slo-

venských knižníc. 

 

23. 03. 2015    

Keď Thália plakala – Slovenské divadlo 

v rokoch 1935 – 1945 

Prednáška z cyklu podujatí o 2. svetovej vojne 

v slovenskom divadle realizovaného v spolu-

práci s Divadelným ústavom v Bratislave pri 

príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej 

vojny 

Prednášal: Mgr. Martin Timko, ArtD 

Miesto konania: Lisztov pavilón, Klariská 1, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Depozitná knižnica NATO; Divadelný 

ústav v Bratislave 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa slo-

venských knižníc. 

 

23. 03. 2015 – 23. 04. 2015    

Keď Thália plakala – Frontové divadlo 

Výstava k  cyklu podujatí o 2. svetovej vojne 

v slovenskom divadle realizovaného v spolu-

práci s Divadelným ústavom v Bratislave pri 

príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej 

vojny 

Miesto konania: chodba pri všeobecnej štu-

dovni 1. poschodie 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica 

v Bratislave – Depozitná knižnica NATO; 

Divadelný ústav v Bratislave 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa slo-

venských knižníc. 

 

25. 03. 2015 – 10. 04. 2015    

Rok 1945 – oslobodenie hlavných miest 

Európy sovietskou armádou 

Výstava fotografií k 70. výročiu ukončenia 

druhej svetovej vojny a oslobodenia Bratisla-

vy sovietskou armádou.  

Miesto konania: barokové nádvorie UKB, 

Ventúrska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica 

v Bratislave v kooperácii s Veľvyslanectvom 

Ruskej federácie v Slovenskej republike 

a Štátnou agentúrou Ruska Rossotrudničes-

tvo v spolupráci s informačnou agentúrou 

TASS 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa slo-

venských knižníc. 

 

26. 03. 2015    

Digitalizácia je keď… digitálne služby 

a digitálne pramene pre Vás. 

Workshop zameraný na ukážky digitalizácie 

dokumentov z fondov UKB a následne ukáž-

ky vyhľadávania a práce s digitalizovanými 

dokumentmi 

Miesto konania: prízemie, Ventúrska 11, Bra-

tislava 

Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Brati-

slave 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa slo-

venských knižníc. 
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26. 03. 2015    

Medzinárodné organizácie vo svetovej 

politike, ich vznik, vývoj a spolupráca 

pri riešení krízových situácií vo svete  

Informačno-vzdelávacie podujatie pre študen-

tov gymnázií 

Prednášal: PhDr. Rudolf Kucharčík, Ekono-

mická univerzita v Bratislave 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Depozitná knižnica NATO 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa slo-

venských knižníc. 

 

31. 03. 2015    

Utópia namiesto recesie? 

Stretnutie s ekonómkou Ilonou Švihlíkovou 

nad knihou  

Úvodné slovo predniesol a moderoval: Ladi-

slav Hohoš  

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia:  Univerzitná knižnica v Bra-

tislave; Ústav politických vied Slovenskej 

akadémie vied; Futurologická spoločnosť Slo-

venska; Klub Nového slova 

 

 

APRÍL 

 

08. 04. 2015    

Veľké osobnosti vedy v dejinách ľudstva  

– Galileo Galilei 

Štvrtá časť celoročného cyklu predstavu-

je život a dielo veľkého renesančného astro-

nóma, filozofa a fyzika 

Prednášala: Viktória Búdová, kultúrna aso-

ciácia Nová Akropolis 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis 

 

08. 04. 2015 – 29. 04. 2015 

Takí ako my: Výstava fotografií mladých 

rómskych fotografov z Vtáčkoviec  

Miesto konania: Modrá študovňa, Ventúrska 

11 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – InfoUSA; Veľvyslanectvo Spojených 

štátov amerických v SR 

 

 

09. 04. 2015    

Prezentácia publikácií Slovenskej ná-

rodnej knižnice v Martine 

Ľubomír Jankovič – Ivan Bílý: Inkunábuly – 

Umenie európskych knižných tvorcov 15. 

storočia v zbierke Slovenskej národnej kniž-

nice  

Klára Komorová – Helena Saktorová: Tlače 

16. storočia vo františkánskych knižniciach  

Lívia Fábryová: Tlače 16. storočia v knižni-

ciach nitrianskeho samosprávneho kraja 

Michal Valčo – Daniel Škoviera: Katechizmus 

Leonarda Stöckela a jeho teologicko-

filozofický odkaz 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Slovenská národná knižnica 

Martin; Univerzitná knižnica v Bratislave  

 

17. 04. 2015    

Ján Čomaj a literatúra faktu 

Kolokvium pri príležitosti životného jubilea 

autora 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Spolok slovenských spisova-

teľov; Klub spisovateľov literatúry faktu; 

Univerzitná knižnica v Bratislave 

 

20. 04. 2015    

Ako napísať úspešnú prihlášku na ame-

rickú univerzitu 

Prednášala: Elisabeth O´Connel, University 

of Pennsylvania Admissions Dean 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia:  Univerzitná knižnica v Bra-

tislave – InfoUSA; Veľvyslanectvo Spojených 

štátov amerických v SR; Komisia Jamesa 

Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny 

v Slovenskej republike 

 

21. 04. 2015 – 06. 05. 2015    

Arts & Crafts Exhibition 

Spoločná výstava výtvarnej činnosti čle-

niek Medzinárodného klubu žien v Brati-

slave  

Miesto konania: výstavná sála, Michalská 1, 

Bratislava 

Usporiadateľ: International Women´s Club of 

Bratislava 
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22. 04. 2015    

Kresťanstvo a islam v Afrike 

Kresťanstvo aj islam sú v Afrike prítomné už 

od svojho vzniku a významným spôsobom sa 

zapísali do jej dejín 

Prednášala: Viera Pawliková – Vilhanová,  

Slovenská orientalistická spoločnosť  

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO; Slovenská orientalistická spoloč-

nosť pri Ústave orientalistiky SAV 

 

23. 04. 2015    

Športové štipendiá a možnosti štúdia 

v USA 

Pprezentácia Poradenského centra Fulbrig-

htovej komisie o aktuálnych študijných mož-

nostiach v USA 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bra-

tislave - InfoUSA; Komisia Jamesa Williama 

Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Sloven-

skej republike 

 

23. 04. 2015    

Sweet Little Chicks 

Jazzový koncert dievčenskej vokálnej skupiny 

Miesto konania: Koncertná sála Európa, Kla-

riská 5, Bratislava 

Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Bra-

tislave – Informačné a dokumentačné stredi-

sko UNESCO a Multifunkčné kultúrne cen-

trum; Umelecká agentúra YKSA  

Podujatie sa uskutočnilo pri príležitos-

ti Medzinárodného dňa jazzu 

 

29. 04. 2015    

Keď Thália plakala – Frontové divadlo 

1944 

Prednáška z cyklu o  slovenskom divadle po-

čas druhej svetovej vojny 

Prednášala:  Katarína Kunová, teatrografka 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bra-

tislave – Depozitná knižnica NATO; Divadel-

ný ústav Bratislava 

 

30. 04. 2015    

Salón u Liszta – Psychológia cestovania 

Sedemdesiata siedma časť programového 

projektu 

Účinkovali: Karol Kleinmann, psychológ, 

prezident Asociácie dopravných psychológov 

SR; 

Jozef Drahovský, dopravný analytik; Pavol 

Mrázek, architekt, cestovateľ; Pavel Breier, 

fotograf, cestovateľ 

Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicis-

ta 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra ABA 

 

 

MÁJ 

 

06. 05. 2015    

Kompozičné laboratórium Cimbal – 

workshop  

Lektor:  Michal Paľko 

Miesto konania: Hudobný kabinet, Klariská 

5, Bratislava 

 

07. 05. 2015    

Školské knižnice ako informačné a kul-

túrne centrá škôl 

9. medzinárodná konferencia 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadateľ: Slovenská pedagogická knižni-

ca 

 

12. 05. 2015    

O kultúrnej a etnickej rozmanitosti 

Filmová projekcia pre študentov gymnázií 

z cyklu „Etnofilm pre školy“ 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bra-

tislave – Depozitná knižnica NATO; Kysucké 

kultúrne stredisko v Čadci 

 

12. 05. 2015    

Záhrada 

Hovory o kultúre a kriku doby. Časť štyrid-

siata tretia. Téma: Tlač, či netlač? Aká je 

budúcnosť tlačených médií? Prežije kniha, či 

tlačené noviny? Čo priniesla digitálna doba 

do vydavateľskej praxe? 

Účinkovali: Koloman Kertész Bagala, vyda-

vateľ; Lukáš Fila, novinár; Radovan Ščibrá-

ny, manažér pre e-knihy; Tomáš Lazar, maji-

teľ antikvariátu; Tomáš Prokopčák, novinár 

Hudobný hosť: Fero Király  

Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková 
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Miesto konania: prednášková sála, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; Roz-

hlas a televízia Slovenska – Rádio Devín; 

Umelecká agentúra ABA 

 

12. 05. 2015    

Josef Velek a Bernhard Suto 

Prezentácia kníh: Josef Velek: Kapitoly 

z teorie spravedlivé války;  Bernhard Sutor: 

Od spravedlivé války ke spravedlivému míru? 

Prečo si ľudstvo, spojené dnes do globálneho 

spoločenstva, svetovú vojnu už nemôže dovo-

liť?  Aké cesty vedú k usporiadaniu, ktoré by 

zabraňovalo vojnám a umožňovalo pokojné 

urovnávanie konfliktov? 

Knihy predstavili: Marek Hrubec a František 

Škvrnda 

Moderoval: Ladislav Hohoš 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Ústav politických vied Slo-

venskej akadémie vied; Futurologická spoloč-

nosť na Slovensku; Klub Nového slova; Uni-

verzitná knižnica v Bratislave 

 

13. 05. 2015    

Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej 

stolici  

Prezentácia vedeckej publikácie – Janura, T., 

Zvedelová, K., Sobola, M.: Vidiecke šľachtické 

sídla v Turčianskej stolici. Vydavateľ: Spo-

ločnosť Kolomana Sokola, 2014. 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave; Spoločnosť Kolomana Sokola 

 
13. 05. 2015    

Noc literatúry Bratislava 2015 

Robert Menasse: Blažené časy. Krehký svet. 

Kalligram 2015 

Čítal: Robert Roth 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Usporiadatelia: České centrum v Bratislave 

 

14. 05. 2015    

Škola lásky v rodine 

Prezentácia preventívneho programu, ktorý 

je reakciou na krízu vo vzťahoch a rozpadáva-

júce sa rodiny.  

Prezentovala: Zuzana Bajkaiová, poradca pre 

rodinu a vedenie detí 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO 

 

15. 05. 2015 – 28. 05. 2015    

Suiseki a Kusamono 

10. ročník výstavy Slovenskej asociácie suise-

ki s medzinárodnou účasťou 

Miesto konania: výstavná sála, Michalská 1, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Slovenská asociácia suiseki; 

Univerzitná knižnica v Bratislave – Multi-

funkčné kultúrne centrum 

Záštitu nad výstavou prevzalo Veľvyslanectvo 

Japonska v Slovenskej republike  

 

18. 05. 2015    

Hudba v Klariseu – Flautový koncert 

Účinkovali:  Zuzana Horváthová, Veronika 

Kulová – flauty; Katarína Silná, Silvia Ada-

mová - klavír 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Hudobný kabinet; Univerzita Komen-

ského Bratislava – Pedagogická fakul-

ta, Katedra hudobnej výchovy; ZUŠ na Dali-

borovom nám. v Bratislave 

 

20. 05. 2015    

Veľké osobnosti vedy v dejinách ľudstva  

– Paracelsus (Theophrast von Hohenheim)  

Piata časť celoročného cyklu predstavuje život 

a dielo renesančného švajčiarskeho lekára 

a filozofa, ktorý pôsobil aj na Slovensku 

Prednášala: Renáta Kopcová 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bra-

tislave – Informačné a dokumentačné stredi-

sko UNESCO;  Kultúrna asociácia Nová Ak-

ropolis 

 

20. 05. 2015    

Ari Rath: Ari znamená lev: Spomienky 

Prezentácia knihy legendárneho žurnalistu 

Ariho Ratha, syna haličského Žida narodené-

ho vo Viedni. Vo svojej veľmi osobnej knihe 

zhrnul významné udalosti v politike a súčas-

ných dejinách, ktorých bol často svedkom.  

Miesto konania: Rakúske kultúrne fórum, 

Hodžovo nám. 1/A, Bratislava 
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Usporiadatelia: Rakúske kultúrne fórum 

Österreichisches Kulturforum; Univerzitná 

knižnica v Bratislave 

 

25. 05. 2015    

Verejný odpočet plnenia hlavných 

úloh Univerzitnej knižnice v Bratislave za 

rok 2014 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadateľ:  Univerzitná knižnica v Brati-

slave 

 

27. 05. 2015 – 06. 06. 2015    

Bola normalizácia (ne)normálna? 

Výstava k projektu: Študenti po stopách tota-

lity 

Miesto konania: Ventúrska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Súkromné gymnázium, Váž-

ska 32, Bratislava; Univerzitná knižnica 

v Bratislave 

 

28. 05. 2015    

Keď Thália plakala – Eva Poláková (1935 

– 1973) – veľká herečka veľkých osudov 

Podujatie z cyklu o slovenskom divadle počas 

druhej svetovej vojny  

Prednášal: Karol Mišovic   

(S ukážkami z filmu Námestie svätej Alžbety) 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Depozitná knižnica NATO; Divadelný 

ústav Bratislava 

 

28. 05. 2015    

Salón u Liszta – Legendy slovenského 

prekladu 

Sedemdesiata ôsma časť programového pro-

jektu 

 Účinkovali: Viliam Turčány, Ján Vilikovský, 

Ľubomír Feldek, Ján Zambor  

Hudobný hosť:  KaFe Band 

Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicis-

ta 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra ABA 

 

 

 

 

 

 

JÚN 

 

01. 06. 2015 – 13. 06. 2015    

Človeče, hraj sa!  

Výstava hracích plánov, detských hlavola-

mov, skladacích stavebníc a logických hračiek 

Kurátorka: Zuzana Turiničová 

Miesto konania: výstavná sála, Michalská 1, 

Bratislava 

Usporiadateľ: Balisa, s. r. o., Bratislava 

Výstava sa uskutočnila pri príležitosti Me-

dzinárodného dňa detí 

 

02. 06. 2015    

Slováci a svet  

Predstavenie projektu portrétov najúspeš-

nejších Slovákov a Sloveniek vo svete 

Gülhan Ulutekin, veľvyslankyňa Tureckej 

republiky v SR 

Alexander Ben-Zvi, veľvyslanec štátu Izrael 

v  SR 

Jakša Muljačić, veľvyslanec Chorvátskej re-

publiky v SR 

Uvádza autor projektu: Gustáv Murín 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

 

03. 06. 2015    

Orient známy neznámy – Čínska maľba 

včera a dnes 

Prvá prednáška nového cyklu priblíži-

la estetické východiská tradičnej čínskej maľ-

by tušom, jej odlišnosti od európskej maľby 

a jej pozíciu v súčasnom čínskom umení 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Prednášala:  Daniela Zhang Cziráková 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO; Slovenská orientalistická spoloč-

nosť pri Ústave orientalistiky Slovenskej 

akadémie vied 

 

03. 06. 2015 – 24. 07. 2015    

Vojna v Tichomorí v rokoch 1942 – 1945 

z pohľadu umelca 

Výstava  pri príležitosti 70. výročia skončenia 

druhej svetovej vojny. Výber z  kresieb, skíc 

a akvarelov viacerých amerických výtvarných 

umelcov, ktorí slúžili v Tichomorí  z fondov 

Anne S.K. Brown Military Collection pri 

knižnici Brown University Library v Provi-

dence, štát Rhode Island.  

Miesto konania výstavy: Modrá študovňa, 

Ventúrska 11, Bratislava 
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Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave - InfoUSA; Veľvyslanectvo Spojených 

štátov amerických v SR 

 

04. 06. 2015    

Sloveni a Slovensko 

Prezentácia publikácie Cyrila A. Hromníka 

(JAR) o najstarších slovenských dejinách. 

Diskusia s autorom 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Občianske združenie SCLA-

VI; Univerzitná knižnica v Bratislave – Mul-

tifunkčné kultúrne centrum 

 

08. 06. 2015    

Spoločenský večer a prezentácia vybraných 

dokumentov z fondu Kabinetu rukopisov, 

starých a vzácnych tlačí UKB pre účastní-

kov  5. Kolokvia knižnično-informačných ex-

pertov krajín V4+ 

Prednášala: PhDr. Klára Mészárošová  

Miesto konania: barokové nádvorie UKB, 

Modrá študovňa, Lisztova záhrada, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia:  Univerzitná knižnica v Bra-

tislave – Kabinet rukopisov, starých a vzác-

nych tlačí 

 

09. 06. 2015    

Záverečný koncert vybraných absolventov 

a žiakov ZUŠ, Exnárova 6A 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadateľ: Základná umelecká škola, Ex-

nárova 6A, Bratislava 

 

09. 06. 2015    

Záhrada 

Hovory o kultúre a kriku doby. Časť štyrid-

siata štvrtá. Téma: Stres ako hnací motor 

Ako ovplyvňuje hladina stresu kvalitu tvor-

by?  Čo nám stres prináša a čo berie? Prečo sa 

mu tak zúfalo snažíme vyhnúť, a napriek 

tomu si ho neustále sami vytvárame? 

Účinkovali: Mária Čorejová, výtvarníčka; 

Michal Hlatký, prozaik; Ján Kružliak, hu-

dobník; Andrej Jeleník, psychológ 

Hudobný hosť: Ján Kružliak 

Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; Roz-

hlas a televízia Slovenska – Rádio Devín; 

Umelecká agentúra ABA  

10. 06. 2015    

Novinky vo využívaní elektronických 

informačných zdrojov na Slovensku 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: SUWECO SK, spol. s r.o.; 

Univerzitná knižnica v Bratislave   

 

10. 06. 2015    

Veľké osobnosti vedy v dejinách ľudstva 

– Carl Gustav Jung 

Šiesta časť celoročného cyklu predstavuje 

život a dielo významného psychológa 20. sto-

ročia 

Prednášala: Kamila Hermannová 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis 

 

10. 06. 2015    

Kompozičné laboratórium Kontrabas – 

workshop 

Lektor: Anton Jaro ml. 

Miesto konania: Hudobný kabinet, Klariská 

5, Bratislava 

 

11. 06. 2015 

Knižnica v kláštore, cimélie v knižnici 

Prednáška a výstava cimélií z fondu UKB 

Prednášala: Klára Mészárošová, Kabinet 

rukopisov, starých a vzácnych tlačí UKB 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave  –  Kabinet rukopisov, starých a vzác-

nych tlačí; OZ Bratislavské rožky  

 

11. 06. 2015 - 15. 07. 2015    

Jan Hus  v roku 1415 a 600 let poté – pu-

tovná výstava k 600. výročiu odsúdenia 

a upálenia Jána Husa Kostnickým koncilom 

(doplnená o výber starých tlačí z fondov 

KRSVT UKB) 

Usporiadatelia: Husitské muzeum v Tábore; 

České centrum v Bratislave; Univerzitná 

knižnica v Bratislave  

 

14. 06. 2015    

Barokové záhrady - veľkoleposť a elegancia 

stratená v čase. 

Diskusné popoludnie s Tamarou Reháčkovou 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 
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Usporiadatelia: Národný Trust n. o.; Univer-

zitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné 

kultúrne centrum 

Podujatie bolo súčasťou projektu „Víkend 

otvorených parkov a záhrad“ a uskutočnilo sa 

pod záštitou ministra kultúry Slovenskej 

republiky a primátora Hlavného mesta Slo-

venskej republiky Bratislavy  

 

16. 06. 2015    

Z Tibetu na Slovensko 

Autentické zážitky tibetských utečen-

cov, ktorí našli druhý domov na Slovensku 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO; Tibetská asociácia, m. o. 

Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Sve-

tového dňa utečencov 

 

17. 06. 2015    

Bratislavské bibliografické dni 2015 – 

cyklický knihovnícky seminár v rámci projek-

tu KIS3G 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia:  Univerzitná knižnica v Bra-

tislave; Slovenská národná knižnica, Martin 

 

18. 06. 2015    

Historia magistra... 12 – Slovensko v hos-

podárskom priestore Nemeckej ríše 1939 

– 1945 

Prednáška a diskusia v rámci dvanásteho 

pokračovania cyklu Historia magistra...  

Prednášal: Ľudovít Hallon, vedecký pracov-

ník HÚ SAV 

Moderovala:  Ľubica Kázmerová 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Historický ústav SAV; Uni-

verzitná knižnica v Bratislave 

 

25. 06. 2015    

Keď Thália plakala – Mária Markovičová 

(1908 – 1984) – Etudy o ľudskosti a odvahe 

Podujatie z cyklu o slovenskom divadle počas 

druhej svetovej vojny  

Prednášala: Zuzana Nemcová  

(S ukážkami z filmu Kým kohút nezaspieva) 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Depozitná knižnica NATO; Divadelný 

ústav Bratislava 

25. 06. 2015    

Salón u Liszta – Skladateľské legendy 

slovenskej populárnej hudby 

Sedemdesiata deviata časť programového 

projektu 

Účinkovali: Pavol Zelenay, Igor Bázlik, Ivan 

Horváth, Ali Brezovský 

Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicis-

ta 

Miesto konania : Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra ABA 

 

29. 06. 2015 – 21. 08. 2015    

Socha a objekt XX  – výstava v rámci me-

dzinárodného projektu 

Vystavujúci autori: Ján Hoffstädter; Ingrid 

Višňovská 

Miesto konania : výstavná sála, Michalská 1, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Agentúra Artlines; Mestská 

časť Bratislava – Staré Mesto; 4ARTS, Zdru-

ženie pre rozvoj a šírenie umenia; Univerzit-

ná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kul-

túrne centrum 

 

 

JÚL 

 

06. 07. 2015    

Kultúrne dedičstvo v digitálnom veku 

pre každého  

Seminár.  Potenciál zariadenia Multi–Spect-

ral Imaging MSI pre uchovanie kultúrneho 

dedičstva 

Prednášal: Ken Boydston  

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: TECH VISION; GRAFIE SK; 

Univerzitná knižnica v Bratislave 

 

14.  07. 2015  

Záhrada 

Hovory o kultúre a kriku doby. Časť štyrid-

siata piata. Téma: Dotyk – tabu doby  

Akú moc má dotyk a ako sa jeho význam me-

ní v čase? Hovoríme o jeho liečivej sile, ale 

môžu sa napríklad učitelia, či vychovávatelia 

dotýkať detí?  Môže nám šéf  bezdôvodne po-

ložiť ruku na rameno? Ako vnímajú dotyk 

umelci? Aký dotyk ešte je a aký už nie je 

v poriadku”? 

Účinkovali:  Jana Dubovcová, verejná ochra-

nkyňa práv; Zuzana Nováková, sociálna po-
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radkyňa; Radoslav Piovarči, tanečník, chore-

ograf 

Hudobný hosť: Klady kľudu 

Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra ABA; Rozhlas a televízia 

Slovenska – Rádio Devín 

 

17. 07. 2015    

Šanson.cz  – Šansón.sk 

9. ročník medzinárodného hudobného projek-

tu 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Účinkovali: Mladá plzenská kapela  Anne-

šanté [CZ]  

Usporiadatelia:  Univerzitná knižnica v Bra-

tislave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra Yksa 

 

18. 07. 2015    

Šanson.cz  – Šansón.sk 

9. ročník medzinárodného hudobného projek-

tu 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Účinkovali: BonBon Trio [SK] – Paris City 

Songs 

Usporiadatelia:  Univerzitná knižnica v Bra-

tislave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra Yksa 

 

19. 07. 2015    

Šanson.cz  – Šansón.sk 

9. ročník medzinárodného hudobného projek-

tu 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Účinkovali: František Segrado [CZ] 

Usporiadatelia:  Univerzitná knižnica v Bra-

tislave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra Yksa 

 

24. 07. 2015    

Letné Literárne Láskanie – Čajková číta 

Rakúsa 

7. ročník programového projektu. Program 

z tvorby slovenského prozaika Stanislava 

Rakúsa 

Účinkovali: Marian Lacko; Peter Darovec; 

Jaroslava Čajková 

Klavír: Juraj Vajó 

Scenár a réžia: Jaroslava Čajková 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klari-

ská 1, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra ABA 

 

25. 07. 2015     

Letné Literárne Láskanie – Kolik příle-

žitostí má růže 

7. ročník programového projektu.Verše mo-

ravského básnika Jana Skácela  

Účinkovali: Peter Milčák; Soňa Pariláková; 

Peter Vilhan  

Hudba:  Ján Glemba, gitara; Andrea Tkáčo-

vá, husle 

Scenár a réžia: Soňa Pariláková 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra ABA 

 

26. 07. 2015     

Letné Literárne Láskanie – Hevieriááá-

ááda 

7. ročník programového projektu. Poetický 

večer k 60. výročiu narodenia slovenského 

básnika, prozaika, dramatika, scenáristu, 

textára, autora literatúry pre deti a mládež, 

výtvarníka a hudobníka Daniela Heviera  

Účinkovali: Božidara Turzonovová; Jana Hu-

binská; Dagmar Šelepaková; Eva Golovko-

vá; Ľubomír Belák; Daniel Pastirčák; Ľubo-

mír Feldek; Rasťo Piško; Igor Bázlik; Pavol 

Habera so skupinou Team 

Scenár a réžia: Ivan Kováč 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra ABA 

 

30. 07. 2015    

Salón u Liszta – Textárske legendy slo-

venskej populárnej hudby 

Osemdesiata časť programového projektu 

Účinkovali: Martin Sarvaš; Juraj Lihosit 

Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicis-

ta 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra ABA 
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31. 07. 2015    

À Cappella Dreams 

3. ročník medzinárodného hudobného projek-

tu 

Účinkovali: Kruhy [SK] 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra Yksa 

 

 

AUGUST 

 

01. 08. 2015  

À Cappella Dreams 

3. ročník medzinárodného hudobného projek-

tu 

Účinkovali: Bassless [SLO] 

Miesto konania : Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra Yksa 

 

02. 08. 2015  

À Cappella Dreams 

3. ročník medzinárodného hudobného projek-

tu 

Účinkovali: Jazzation [H] 

Miesto konania : Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra Yksa 

 

06. 08. 2015    

Nomen Omen – dotyky s osobnosťami – 

Ľudia sú ako loďky, ktoré na súš ušli  

Poetický večer pri príležitosti 85. výročia 

úmrtia Vladimíra Vladimíroviča Majakov-

ského, „všeobecného umelca, básnika, drama-

tika, satirika, maliara, filmového scenáristu, 

herca a publicistu so zložitým ľudským úde-

lom“.  Devätnásta časť programového projek-

tu 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Účinkovali: Tomáš Stopa; Lilien Petrová; 

Roman Poliak; Nina Pompošová 

Koncept a réžia: Renata Jurčová  

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra YKSA  

 

25. 08. 2015  

Nomen Omen – dotyky s osobnosťami – 

Železná lady 

Umelecko-publicistický večer pri príležitosti 

nedožitého 90. výročia narodenia Margaret 

Hildy Thatcherovej. Dvadsiata časť progra-

mového projektu 

Účinkovali: Miroslav Wlachovský, veľvysla-

nec Slovenskej republiky v Spojenom kráľov-

stve Veľkej Británie a Severného Írska; Mag-

daléna Vášáryová, politička, diplomatka; 

Marek Zemaník, politický poradca, šéf voleb-

ného programu Škótskej konzervatívnej stra-

ny 

Hudba: Sisa Michalidesová; Peter Preložník  

Súčasťou programu boli ukážky z filmu The 

Iron Lady r. Phyllida Lloyd, 2011 

Koncepcia a moderovanie: Peter Zemaník  

Miesto konania : Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra YKSA 

 

27. 08. 2015  

Salón u Liszta – Legenda slovenskej 

opernej scény 

Pri príležitosti 100. výročia narodenia výz-

namnej slovenskej speváčky Márie Kišoňo-

vej–Hubovej. Osemdesiata prvá časť progra-

mového projektu  

Účinkovali: Martin Huba, herec a režisér, 

syn; Ivan Ožvát, operný spevák  

Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicis-

ta 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra ABA 

 

31. 08. 2015    

Záhrada 

Hovory o kultúre a kriku doby. Časť štyrid-

siata šiesta. Téma: Príťažlivosť temnoty 

Prečo nás láka ponárať sa do zakázaných 

tém? Čo spôsobuje chuť spoznávať odvrátenú  

stranu a kto má odvahu vyjsť so svojou tem-

nou stránkou von? 

Účinkovali: Lenka Kleskeň - sociálna pracov-

níčka v poradni pre ľudí po výkone trestu; 

Uršuľa Kovalyk – spisovateľka; Peter Koneč-

ný - filmový kritik 

Hudobný hosť: AE 

Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 
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Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; Roz-

hlas a televízia Slovenska – Rádio Devín; 

Umelecká agentúra ABA 

 

 

SEPTEMBER 

 

04. 09. 2015 – 08. 09. 2015   

 World and Games 

Výstava fotografií, sôch a obrazov. Medziná-

rodné stretnutie výtvarníkov, fotografov a so-

chárov 

Miesto konania: výstavná sála, Michalská 1, 

Bratislava 

Usporiadateľ: Word Art Organization HR  

 

08. 09. 2015 

Záhrada 

Hovory o kultúre a kriku doby. Časť štyrid-

siata siedma. Téma: Jeseň – grantová pie-

seň  

Ako funguje systém prideľovania grantov pre 

oblasť umenia a kultúry na Slovensku? Prečo 

je práve jeseň taká bohatá na rôzne poduja-

tia? Môže byť nezávislá kultúra nezávislou? 

Účinkovali: Fedor Blaščák - tajomník Asociá-

cie firemných nadácií a nadačných fondov; 

Jozef Kovalčík - riaditeľ Fondu na podporu 

umenia; Zuzana Šajgalíková - riaditeľka od-

boru kultúry Bratislavského samo-správneho 

kraja 

Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková 

Hudobný hosť: Archívny chlapec 

Miesto konania: Lisztova záhrada, Klariská 

1, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; Roz-

hlas a televízia Slovenska – Rádio Devín; 

Umelecká agentúra ABA 

 

11. 09. 2015 – 29. 09. 2015  

Mihailo Obrenović - Júlia Hunyady de 

Kéthely 

Osudy jedného manželstva podunajskej aris-

tokracie; Životný príbeh srbského kniežaťa 

a jeho manželky, uhorskej šľachtičnej, na 

dobových fotografiách a ďalších unikátnych 

dokumentoch 

Výstava sa uskutočnila pri príležitosti 

200. výročia Druhého srbského povstania 

proti Osmanskej ríši, 160. výročia posledného 

stretnutia Mihailo Obrenovića s Ľudovítom 

Štúrom a 200. výročia narodenia Ľudovíta 

Štúra. 

Miesto konania: výstavná sála, Michalská 1, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Kultúrny inštitút Srbov na 

Slovensku PODUNAVLJE; Spolok Slovákov 

z Juhoslávie v spolupráci s Historickým mú-

zeom Srbska a ďalšími partnermi 

 

16. 09. 2015    

Sonáty (kontrabas a klavír) – komorný 

doktorandský koncert 

Účinkovali: Xénia Jarová, Filip Jaro 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Hudobný kabinet; Vysoká škola mú-

zických umení, Bratislava 

 

17. 09. 2015  

Veľké osobnosti vedy v dejinách ľudstva 

– Marie Curie-Sklodowska  

Siedma časť celoročného cyklu predstavuje 

život  a dielo významnej poľskej vedkyne, 

nositeľky Nobelovej ceny 

Prednášala: Viktória Búdová 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis 

 

23. 09. 2015    

Orient známy neznámy – Objavné plavby 

Jamesa Cooka v Tichomorí 

Druhá prednáška nového cyklu približuje 

históriu plavieb jedného z najslávnejších brit-

ských moreplavcov, predovšetkým tri výpra-

vy, počas ktorých objavil východné pobrežie 

Austrálie, Nový Zéland a ďalšie ostrovy Ti-

chomoria 

Prednášala: Martina Bucková, Slovenská 

orientalistická spoločnosť pri Ústave orienta-

listiky Slovenskej akadémie vied 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO; Slovenská orientalistická spoloč-

nosť pri Ústave orientalistiky Slovenskej 

akadémie vied 

 

23. 09. 2015 – 24. 09. 2015    

Kvalita života v dejinách našich miest 

Medzinárodná vedecká konferencia s cieľom 

pomenovať a popísať tie vlastnosti života 

v mestách, ktoré sa určitým spôsobom po-

dieľali na tvorbe jeho kvality  eventuálne  
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nekvality od stredoveku do polovice 20. storo-

čia 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Slovenská historická spoloč-

nosť pri Slovenskej akadémii vied – Sekcia 

pre dejiny miest; Historický ústav Slovenskej 

akadémie vied; Univerzitná knižnica v Brati-

slave 

 

28. 09. 2015    

Kompozičné laboratórium – Cimbalový 

recitál 

Účinkoval:  Michal Paľko – sólo cimbal 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Hudobný kabinet; Konzervatórium 

v Bratislave; Občianske združenie Hurhaj 

 

29. 09. 2015  

Náboženstvá pod drobnohľadom – Mali 

Mayovia bohov? 

Prvá časť nového prednáškového cyklu sa 

pokúsi nájsť a vysvetliť mayskú náboženskú 

a spirituálnu odlišnosť od tzv.Starého sveta 

Prednášal: Milan Kováč, Slovenská spoloč-

nosť pre štúdium náboženstiev pri Slovenskej 

akadémii vied  

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave - Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO; Slovenská spoločnosť pre štúdium 

náboženstiev pri SAV 

 

30. 09. 2015    

Kompozičné laboratórium – Kontraba-

sový koncert 

Účinkoval:  Anton Jaro ml. – sólo kontrabas 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Hudobný kabinet; Konzervatórium 

v Bratislave; Občianske združenie Hurhaj 

 

 

OKTÓBER 

 

01.10.2015   

Knihovnícky barcamp 

Netradičná konferencia, ktorej obsah vytvá-

rajú samotní účastníci 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Vstup pre zaregistrovaných účastníkov 

Usporiadateľ: Univerzitná knižnica v Brati-

slave - Odbor digitalizácie 

01.10.2015 – 29. 10. 2015   

Kniha v čase 

Výstava vybraných titulov z rokov 1965 – 

1991, ktoré v súťaži o Československé naj-

krajšie knihy získali cenu za ilustrácie a z ro-

kov 1992 –2014 zo súťaže Najkrajšie knihy 

Slovenska 

Miesto konania: výstavná sála, Michalská 1, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Bibiana, medzinárodný dom 

umenia pre deti; Univerzitná knižnica v Bra-

tislave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Slovenská národná knižnica, Martin 

 

05. 10. 2015    

Slovenské bezpečnostné fórum 2015 

9. ročník konferencie o aktuálnych otázkach 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky Sloven-

skej republiky 

Miesto konania: barokové nádvorie a Lisztov 

pavilón, Ventúrska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Ministerstvo zahraničných 

vecí a európskych záležitostí Slovenskej re-

publiky; Univerzitná knižnica v Bratislave – 

Depozitná knižnica NATO; Euroatlantické 

centrum 

 

06. 10. 2015 – 25. 10. 2015    

Kroje - naša pýcha 

Výstava vybraných originálnych ľudových 

krojov z rôznych regiónov Slovenska  

Miesto konania: barokové nádvorie, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO;  Klub UNESCO Slovakia, Ružom-

berok 

 

07. 10. 2015    

Aby duša nebolela ... 

Ako kráčať po ceste života v zdraví, láske 

a harmónii, ako prijímať výzvy, bolesť, emócie 

a konflikty ... 

Prednášala: Zuzana Bajkaiová, poradkyňa 

pre rodinu 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO 

Podujatie sa uskutočnilo pri príležitos-

ti Svetového dňa duševného zdravia, vyhláse-

ného OSN na  10.  október  
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07. 10. 2015    

Stavitelé  chrámu  –  Seminár o živote Oto-

kara Březinu  a jeho priateľstve so sochárom, 

grafikom  a architektom Františkom Bílkom   

Miesto konania: prednášková sála, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Společnost Otokara Březiny, 

Univerzitná knižnica v Bratislave 

Podujatie v rámci Mesiaca česko-slovenskej 

vzájomnosti          

 

15. 10. 2015 – 16. 10. 2015    

Envibuild 2015 

Medzinárodná vedecká konferencia na tému 

„Budovy a prostredie“ 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadateľ: Slovenská technická univerzita 

v Bratislave - Stavebná fakulta 

 

21. 10. 2015  

Veľké osobnosti vedy v dejinách ľudstva 

– Heinrich Schliemann 

Ôsma časť celoročného cyklu predstavuje 

život a dielo nemeckého archeológa, objavite-

ľa legendárnej Tróje 

Prednášala Renáta Kopcová 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave - Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis 

 

22. 10. 2015    

Salón u Liszta – Legendy spoza mikrofó-

nu 

Osemdesiata druhá časť programového pro-

jektu 

Účinkovali: Hana Beranová, redaktorka; Vla-

dimír Rusko, režisér; Stanislav Dutka, repor-

tér; Michal Tvarožek, redaktor 

Hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publicis-

ta 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra ABA 

 

22. 10. 2015    

Anti-Gender Violence workshop  

Seminár pre záujemcov z radov pracovníkov 

vládnych úradov, obcí, neziskových organizá-

cií, polície... 

Lektor: Scott Jenkins 

Miesto konania: Modrá študovňa, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia:  Univerzitná knižnica v Bra-

tislave – InfoUSA; Veľvyslanectvo USA, Mi-

nisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR;  

Koordinačno-metodické centrum pre rodovo 

podmienené a domáce násilie 

 

26. 10. 2015 – 26. 11. 2015  

Prvá svetová vojna a Záhorie 

Výstava o rokoch prvej svetovej vojny na 

území Záhoria. Podujatie pri príležitosti 

100. výročia prvej svetovej vojny. 

Miesto konania: barokové nádvorie, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Trnavský samosprávny kraj – 

Záhorské múzeum Skalica; Univerzitná kniž-

nica v Bratislave 

 

27. 10. 2015    

Informačné interakcie 

Seminár doktorandov a poslucháčov Katedry 

knižničnej a informačnej vedy Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Katedra knižničnej a infor-

mačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave; Univerzitná kniž-

nica v Bratislave 

 

28. 10. 2015    

Náboženstvá pod drobnohľadom – Dobrý 

Sultán alebo načo nám je synkretizmus? 

Mnohé z indických náboženských tradícií sú 

označované ako synkretické, čiže také, v kto-

rých je možné identifikovať spájanie prvkov 

viacerých náboženstiev, v indickom kontexte 

najmä hinduizmu a islamu.  

Prednášal: Dušan Deák, Katedra porovnáva-

cej religionistiky FF UK Bratislava  

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO; Slovenská spoločnosť pre štúdium 

náboženstiev pri SAV 

 

28. 10. 2015    

Prvá svetová vojna a Záhorie 

Prezentácia rovnomennej knihy Petra Brezi-

nu a kolektívu autorov. 

Miesto konania: barokové nádvorie a pred-

nášková sála, Ventúrska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Trnavský samosprávny kraj – 

Záhorské múzeum Skalica; Univerzitná kniž-

nica v Bratislave 



178 
 

Podujatie pri príležitosti 100. výročia prvej 

svetovej vojny. 

 

 

NOVEMBER 

 

07. 11. 2015 – 27. 11. 2015    

Alex Levac - Paparazzo of the Anonymo-

us 

Výstava fotografií Alex Levac [IL] Paparazzo 

of the Anonymous / Paparazzi anonymných. 

Miesto konania: výstavná sála, Michalská 1, 

Bratislava 

Usporiadatelia: OZ FOTOFO, Stredoeurópsky 

dom fotografie; Veľvyslanectvo Izraela na 

Slovensku; Univerzitná knižnica v Bratislave 

– Multifunkčné kultúrne centrum 

Výstava sa uskutočnila v rámci 25. ročníka 

Mesiaca fotografie 

 

10. 11. 2015    

Libri novi Tyrnavienses 

Prezentácia najnovších publikácií Katedry 

klasických jazykov Trnavskej univerzity 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bra-

tislave; Katedra klasických jazykov Trnav-

skej univerzity 

 

10. 11. 2015    

Záhrada 

Hovory o kultúre a kriku doby. Časť štyrid-

siata ôsma. Téma: Umenie odísť 

Účinkovali: Mária Jasenková, lekárka, detský 

hospic Plamienok; Oliver Kleinert, architekt 

Omar Mirza, kurátor  

Hudobný hosť: Spectrum Quartet 

Koncepcia a moderovanie: Zuzana Tkáčiková 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; Roz-

hlas a televízia Slovenska – Rádio Devín; 

Umelecká agentúra ABA 

 

11. 11. 2015    

Pramene hudobnej minulosti 

Prezentácia monografií a najnovších vý-

skumov hudobných prameňov z územia Slo-

venska 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave - Hudobný kabinet; Slovenská akadé-

mia vied - Ústav hudobnej vedy 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa vedy 

a techniky na Slovensku 2015 

 

11. 11. 2015    

Orient známy neznámy – Konverzie na 

islam v strednej Európe 

Tretia prednáška nového cyklu 

Prednášal: Gabriel Pirický, Slovenská orien-

talistická spoločnosť pri Ústave orientalistiky 

Slovenskej akadémie vied 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO; Slovenská orientalistická spoloč-

nosť pri Ústave orientalistiky Slovenskej 

akadémie vied 

 

12. 11. 2015    

Jerry Harris – Dialektika globalizácie 

Prezentácia publikácie 

Moderoval: Ladislav Hohoš 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Futurologická spoločnosť Slo-

venska; Ústav politických vied SAV; Univer-

zitná knižnica v Bratislave 

 

12. 11. 2015    

Veľké osobnosti vedy v dejinách ľudstva 

– Albert Einstein 

Deviata časť celoročného cyklu predstavuje 

život a dielo nemecko-švajčiarsko-amerického 

teoretického fyzika, nositeľa Nobelovej ce-

ny, považovaného za najvýznamnejšieho ved-

ca 20. storočia 

Prednášal: Aleš Gabriel 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis 

 

19. 11. 2015    

Historia magistra... – Ľudovít Štúr s kni-

hami a v knihách 

Konferencia k 200. výročiu narodenia jednej 

z najvýznamnejších osobností Slovenska 

v rámci cyklu Historia magistra...  

Miesto konania: prednášková sála, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave; Slovenská akadémia vied – Historický 

ústav 
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19. 11. 2015    

Rilke – básnik nášho srdca 

K 140. výročiu narodenia najväčšieho po ne-

mecky píšuceho básnika 20. storočia, ktorý 

významne ovplyvnil modernú svetovú poéziu  

Rainera Mariu Rilkeho 

Prednášal:  Milan Richter, germanista 

Básne čítali: Štefan Bučko a Milan Richter 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Rakúske kultúrne fórum –

Österreichisches Kulturforum; Univerzitná 

knižnica v Bratislave – Rakúska knižnica 

 

24. 11. 2015  

Ignazio Silone (1900 – 1978) 

Medzinárodná konferencia o poprednom ta-

lianskom spisovateľovi a politikovi 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Taliansky kultúrny inštitút 

v Bratislave; Univerzitná knižnica v Bratsla-

ve 

 

30. 11. 2015  

Večer poézie s priateľmi slovenskej lite-

ratúry 

Stretnutie slovenských a zahraničných umel-

cov na pozvanie Klubu nezávislých spisovate-

ľov. Zúčastnili sa: Mesut Senol [TR]; Hava 

Pinhas-Cohen [IL]; Germain Drogenbroodt 

[B, E]; Klaus Reiner Goll [D] a členovia Klubu 

nezávislých spisovateľov. Moderoval Milan 

Richter [SK]  

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Klub nezávislých spisovate-

ľov; Univerzitná knižnica v Bratislave 

 

 

DECEMBER 

 

01.12.2015  

Eva Rossmann: Fadenkreuz 

Ukážky z úspešného krimi románu v inter-

pretácii autorky 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia:  Rakúske kultúrne fórum 

v Bratislave; Univerzitná knižnica  v Bratila-

ve – Rakúska knižnica 

 

 

 

 

02. 12. 2015 

Konferencia Pridružených škôl UNESCO 

v Slovenskej republike 

Výročné stretnutie predstaviteľov Pri-

družených škôl UNESCO v SR s odborným 

programom 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave  – Informačné a dokumentačné stredi-

sko UNESCO; Slovenská komisia pre 

UNESCO, poradný orgán Vlády SR a NR SR; 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR 

Pri príležitosti 70. výročia založenia UNES-

CO bola konferencia prístupná širokej verej-

nosti 

 

04. 12. 2015 – 19. 12. 2015  

Anna Hroššová – Moji ľudkovia 

Tematická výstava charakterových bábok, 

figúrok a koláží slovenskej filmovej výtvar-

níčky pri príležitosti jej životného jubilea 

Miesto konania: výstavná sála, Michalská 1, 

Bratislava 

Usporiadateľ a sponzor: Nadácia Emílie a Mi-

chala Kováčovcov 

 

06. 12. 2015  

Vianočné pastorále  

5. ročník medzinárodného multižánrového 

programového projektu 

Účinkovali: Milo Kráľ Band & Barbora Švid-

raňová [SK] – sugestívna atmosféra piesní 

z divadelných predstavení 

Miesto konania: barokové nádvorie, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra Yksa 

 

07. 12. 2015  

Na ceste do Varšavy – The road to War-

saw 

Diskusia – príprava na summit NATO v roku 

2016, na ktorej vystúpil veľvyslanec USA pri 

NATO Douglas Lute a veľvyslanec SR pri 

NATO Tomáš Valášek. 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Slovenská spoločnosť pre 

zahraničnú politiku; Veľvyslanectvo USA 

v Bratislave; Univerzitná knižnica v Brati-

slave – InfoUSA 
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09. 12. 2015 

Veľké osobnosti vedy v dejinách ľudstva 

– Nikola Tesla 

Desiata časť celoročného cyklu predstavila 

život a dielo vedecko-technického gé-

nia, významného a záhadného vedca srbské-

ho pôvodu, vynálezcu rádia a konštruktéra 

mnohých elektrických strojov a prístrojov   

Prednášala: Viktória Búdová 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Informačné a dokumentačné stredisko 

UNESCO; Kultúrna asociácia Nová Akropolis 

 

10. 12. 2015 

Viliam Figuš-Bystrý a jeho súčasníci 

Vokálny koncert študentov Konzervatória 

v Bratislave 

Miesto konania: seminárna sála, Klariská 5, 

Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Bra-

tislave – Hudobný kabinet; Konzervatórium 

v Bratislave 

 

13. 12. 2015  

Vianočné pastorále 

5. ročník medzinárodného multižánrového 

programového projektu 

Nitky & Zuzana Homolová [CZ, SK] - Zhu-

dobnené básne francúzskej poetky Suzanne 

Renaud  

Miesto konania: barokové nádvorie, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra Yksa 

 

15. 12. 2015 

Knihovnícke vianoce 

Predvianočné stretnutie členov Krajskej po-

bočky Spolku slovenských knihovníkov Brati-

slavského kraja 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica 

v Bratislave; Krajská pobočka Spolku slo-

venských knihovníkov Bratislavského kraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 12. 2015  

Salón u Liszta – Rodinné stretnutie lie-

čiteľov tela i ducha 

Osemdesiata tretia časť programového pro-

jektu 

Účinkovali: Michal Šteňo, ortopéd; Juraj Šte-

ňo, neurochirug; Boris Šteňo, ortopéd 

Miesto konania: prednášková sála, Ventúrska 

11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra ABA 

 

20.12.2015  

Vianočné pastorále 

5. ročník medzinárodného multižánrového 

programového projektu.  

Tomáš Kočko & Orchestr [CZ] - Moravské 

ľudové a vianočné piesne v jedinečných 

aranžmánoch a strhujúcom interpretačnom 

nasadení  

Miesto konania: barokové nádvorie, Ventúr-

ska 11, Bratislava 

Usporiadatelia: Univerzitná knižnica v Brati-

slave – Multifunkčné kultúrne centrum; 

Umelecká agentúra Yksa 
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Príloha č. 5 

 

PODUJATIA  USKUTOČNENÉ V ODDELENÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB 

 

 

 
InfoUSA 

 

07. 01. 2015  

Joan Baez: How Sweet the Sound (USA 

2009, PBS) –  premietanie dokumentárneho 

filmu v pôvodnom znení 

 

12. 01. – 31. 01. 2015 

1920's – výstava kníh  z fondu InfoUSA 

 

14. 01. 2015  

The Cold War: episode 3 – Marshall Plan 

1947 – 1952 (USA, 1998) –  premietanie 

dokumentárneho filmu v pôvodnom znení 

 

21. 01. 2015  

12 Years a Slave (USA, 2013, Steve  

McQueen) –  premietanie dokumentárneho 

filmu v pôvodnom znení 

 

01. 02. – 28. 02. 2015  

ELT - English Language Teaching  

Books – výstava učebníc z fondu InfoUSA 

 

12. 02. 2015 

February One (USA, 2003, Rebecca Cerese 

and Steven Channing) –  premietanie doku-

mentárneho filmu v pôvodnom znení 

 

18. 02. 2015 

Salesman (USA, 1969, Albert and David 

Maysles, Charlotte Zwerin) –  premietanie 

dokumentárneho filmu v pôvodnom znení 

 

25. 02. 2015 

Mark Twain (USA 2002, Ken Burns PBS) –  

premietanie filmu v pôvodnom znení 

 

02. 03. – 31. 31. 2015 

American Theatre – výstava kníh  z fondu 

InfoUSA 

 

04. 03. 2015 

Star Trek III: The Search for Spock 

(USA, 1984, Leonard Nimoy) –  premietanie 

filmu v pôvodnom znení 

 

11. 03. 2015 

Let's Live a Little (USA, 1948, Richard 

Wallace) –  premietanie filmu v pôvodnom 

znení 

 

 

19. 03. 2015 

Under the Volcano (USA, 1984, John Hus-

ton) –  premietanie filmu v pôvodnom znení 

 

25. 03. 2015 

Robert Motherwell & The New York 

School: Storming The Citadel 

–  premietanie filmu v pôvodnom znení 

 

01. 04. 2015 

Hugo (USA, 2011, Martin Scorsese) –  pre-

mietanie filmu v pôvodnom znení 

 

01. 04. – 30. 04. 2015 

Earth Day – Deň Zeme – výstava kníh 

z fondu InfoUSA 

 

15. 04. 2015 

Lincoln (USA, 2012, Steven Spielberg) –  

premietanie filmu v pôvodnom znení 

 

22. 04. 2015 

Gasland (USA, 2010, Josh Fox) –  premie-

tanie dokumentárneho filmu v pôvodnom 

znení 

 

29. 04. 2015 

Jean-Michel Cousteau: Ocean Adventu-

res   "Sea Ghosts" (USA 2009, PBS) –  pre-

mietanie filmu v pôvodnom znení 

 

01. 05. – 31. 05. 2015 

American Biographies – výstava životo-

pisných kníh z fondu InfoUSA 

 

20. 05. 2015 

Fishing with John  (USA 1992, John Lu-

rie) – premietanie filmu v pôvodnom znení 

 

27. 05. 2015 

Fire and Ice (USA, 1983, Ralph Bakshi) –  

premietanie filmu v pôvodnom znení 

 

01. 06. – 30. 06. 2015 

W.W.II. in Pacific – výstava kníh z fondu 

InfoUSA 

 

 

 

https://www.google.sk/search?biw=1067&bih=746&q=leonard+nimoy&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MExJtkhX4gAx0wyNk7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQCkYnCkLwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiL7crejcXKAhVEZA8KHWAUBsoQmxMIogEoATAY
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10. 06. 2015 

The Bridge on the River Kwai (GB;USA, 

1957, David Lean) –  premietanie filmu v 

pôvodnom znení 

 

17. 06. 2015 

Urbanized (USA, 2011, Gary Hustwit) –  

premietanie dokumentárneho filmu v pôvod-

nom znení 

 

24. 06. 2015 

Looper (USA, 2012, Rian Johnson)–  pre-

mietanie filmu v pôvodnom znení 

 

01. 09. – 30. 09. 2015 

New Books - výstava kníh z fondu InfoUSA 

 

09. 09. 2015 

Escape from New York (USA, 1981, John 

Carpenter )–  premietanie filmu v pôvodnom 

znení 

 

16. 09. 2015 

Birdman  (USA, 2014, Alejandro González 

Iñárritu )–  premietanie filmu v pôvodnom 

znení 

 

23. 09. 2015 

Duel (USA, 1971, Steven Spielberg) –  pre-

mietanie filmu v pôvodnom znení 

 

30. 09. 2015 

The Shining (USA 1980, Stanley Kubrick )–  

premietanie filmu v pôvodnom znení 

 

14. 10. 2015 

King Corn   (USA 2007, Aaron Woolf ) – 

premietanie dokumentárneho filmu v pôvod-

nom znení 

 

01. 10. – 31. 10. 2015 

Writing Skills – výstava kníh z fondu Info-

USA 

 

21. 10. 2015 

Back to the Future (USA 1985, Robert 

Zemeckis) –  premietanie filmu v pôvodnom 

znení 

 

28. 10. 2015 

Friends of Eddie Coyle (USA 1973, Peter 

Yates) – premietanie filmu v pôvodnom zne-

ní 

 

02. 11. – 30. 11. 2015 

Press and Media – výstava kníh z fondu 

InfoUSA 

 

11. 11. 2015  

We Shall Remain: America Through 

Native Eyes Episode 2: Tecumseh's Vi-

sion (USA 2009 – ) – premietanie dokumen-

tárneho filmu v pôvodnom znení 

 

18. 11. 2015  

Paris Blues (USA 1961, Martin Ritt) –  

premietanie filmu v pôvodnom znení 

 

25. 11. 2015  

Heat (USA 1995, Michael Mann) –  premie-

tanie filmu v pôvodnom znení 

 

01. 12. – 31. 12. 2015 

American Journalism – výstava kníh z 

fondu InfoUSA 

 

07. 12. – 11. 12.  2015 

Aliancia Fair-play: training for Investi-

gative Journalism project –  workshop 

investigatívnej žurnalistiky 

 

23. 12.2 015 

To kill a Mockingbird (USA, 1962, Robert 

Patrick Mulligan) –  premietanie filmu 

v pôvodnom znení 

 

30. 12. 2015 

Star Wars VI - Return of the Jedi (USA 

1983, Richard Marquand) –  premietanie 

filmu v pôvodnom znení 

 

 

Rakúska knižnica 

 

12. 01. – 31. 01. 2015 

 Egon Friedell, zbytočná smrť veľkého 

dramatika – výstava kníh z fondu Rakúskej 

knižnice 

 

01. 02. – 28. 02. 2015 

Thomas Bernhard, kontroverzný rakú-

sky spisovateľ – výstava kníh z fondu Ra-

kúskej knižnice 

 

01. 03. – 31. 03. 2015 

Peter Altenberg, vedúci predstaviteľ 

kaviarenskej literatúry – výstava kníh 

z fondu Rakúskej knižnice 

 

01. 04. – 30. 04. 2015 

Knižné novinky v Rakúskej knižnici – 

výstava z fondu Rakúskej knižnice 

 

 

 

 

https://www.google.sk/search?biw=1067&bih=746&q=richard+marquand&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEnJqlTiBLGMqypTMrTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQAWk-HJLwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwic8Za8mMzKAhXDzRQKHaMXDEsQmxMIpwEoATAY
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01. 05. – 31. 05. 2015 

Ringstrasse - 150 rokov najslávnejšieho 

bulváru na svete – výstava kníh 

 z fondu Rakúskej knižnice 

 

13. 05. 2015 

Noc literatúry –  čítanie literárnych ukážok 

 

01. 06. – 30. 06. 2015 

Nové prírastky vo fonde RK  – výstava 

z fondu Rakúskej knižnice 

 

01. 06. – 20. 6. 2015 

Ernst Jandl  – svete – výstava kníh  

z fondu Rakúskej knižnice 

 

10. 09. – 30. 09. 2015 

Novinky v Rakúskej knižnici I.  – výsta-

va z fondu Rakúskej knižnice 

 

01. 10. – 31. 10. 2015 

Novinky v Rakúskej knižnici II.  – výsta-

va z fondu Rakúskej knižnice 

 

 

Britské centrum 

 

12. 01. – 31. 01. 2015  

Winston Churchill – politik, vojak, spi-

sovateľ – výstava kníh z fondu Britského 

centra 

 

01. 02. – 28. 02. 2015 

Britská hudobná scéna – výstava kníh 

z fondu Britského centra 

 

01. 03. – 31. 03. 2015 

Londýn – metropola plná histórie a no-

vých trendov – výstava kníh z fondu Brit-

ského centra 

 

01. 04. – 30. 04. 2015 

Britskí športovci – (ne)zabudnuteľné 

ikony – výstava kníh z fondu Britského 

centra 

 

01. 05. – 31. 05. 2015 

Britskí návrhári alebo ako UK dobýva 

svet módy – výstava kníh z fondu Britského 

centra 

 

01. 06. – 30. 06. 2015 

10 najvýznamnejších spisovateľov Spo-

jeného kráľovstva – výstava kníh z fondu 

Britského centra 

 

 

 

Ostatné 

 

04. 01. – 03. 03. 2015 

Šťastný nový rok  –  výstavka  na baroko-

vom nádvorí  

 

19. 01. – 28. 02. 2015  

Federico Fellini – výstava kníh a DVD  

 

01. 02. 02015 

Randevous s univerzitkou  –   výstavka  

na barokovom nádvorí 

 

14. 03. – 31. 03. 2015 

Deň planetárií – výstava kníh  na prízemí, 

Ventúrska 11  

 

27. 04. – 15. 05. 2015 

Druhá svetová vojna v slovenskej litera-

túre – výstava kníh  na barokovom nádvorí 

 

12. 05. – 30. 05. 2015 

Traja májoví filozofi – výstava kníh na 

prízemí, Ventúrska 11 

 

01. 07. – 31. 08. 2015 

Dunaj – výstava kníh 

 

27. 08. – 20. 09. 2015 

Ľudovít Štúr –   výstavka  na barokovom 

nádvorí 

 

02. 09. – 30. 09. 2015 

Atlasy - výstava kníh 

 

07. 10. 2015 – 31. 10. 2015 

Přátelství Otokara Březiny a Františka 

Bílka –  putovná výstava na 1. poschodí, 

Ventúrska 11 

 

12. 10. – 30. 11. 2015 

Ľudové odevy a textílie – výstava kníh  

na prízemí, Ventúrska 11 

 

06. 11. –  21. 11. 2015 

Kardinál Korec –  výstava kníh na prízemí, 

Ventúrska 11 

 

01. 12. – 31. 12. 2015 

Albín Brunovský –  výstava kníh na prí-

zemí, Ventúrska 11 
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Podujatia  uskutočnené kabinetom rukopisov,  

starých a vzácnych tlačí 
 

 

 

31. 03. 2015  

Výber z knižničných dokumentov Bašagićovej knižnice (prezentácia pre  členky tureckej vlád-

nej delegácie) – všeobecná študovňa, Ventúrska 11 

 

19. 10. 2015  

Vybrané dokumenty Bašagićovej knižnice (prezentácia pre Generálneho tajomníka OSN Ban 

Ki-muna so sprievodom) – všeobecná študovňa, Ventúrska 11 

 

24. 11. 2015  

Srdce v rukách (výstava o dokumentoch Bašagićovej knižnice na podujatí 70 rokov UNESCO) – 

aula Univerzity Komenského 
 


