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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
poukazov.
Činnosti boli naplnené v zmysle nasledovných cieľov a ich ukazovateľov:

a) Knižničná činnosť (v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach...),
Odborná knižničná činnosť a ochrana knižničného fondu
- kúpou zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu – univerzálneho knižničného fondu
domácich a zahraničných dokumentov a vonkajších informačných zdrojov pre vedecké
a odborné využitie najmä z oblasti spoločenských a prírodných vied, zabezpečiť ich
odborné spracovanie v automatizovanom knižnično-informačnom systéme:
knihy
periodiká

2 300 knižničných jednotiek,
200 titulov,

- zabezpečiť knižnično-informačné služby, vrátane prístupu k elektronickým
informačným zdrojom pre
14 500 aktívnych používateľov,
- zabezpečiť poskytovanie základných a špecializovaných knižničných a informačných, 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)
392 titulov periodík.

a realizovala sa kúpa
V roku 2015 sa pre
vypožičalo
a prostredníctvom medziknižničnej
výpožičnej služby sa sprostredkovalo

20 917 aktívnych používateľov
713 414 knižničných jednotiek
6 955 knižničných jednotiek.
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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
150 odborných a výchovnovzdelávacích podujatí, konferencií, prednášok, seminárov, kolokvií a výstav.
Skutočnosť:
V roku 2015 UKB navštívilo

13 503 návštevníkov počas odborných
a spoločensko-kultúrnych podujatí,
386.

ktorých bolo realizovaných

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
listiny,
- zabezpečiť prevádzku a údržbu všetkých objektov knižnice, realizovať predpísané
revízie a kontroly technických zariadení.
Skutočnosť:
Počas celého roku 2015 boli realizované práce a pravidelná odborná údržba súvisiaca so
zabezpečením prevádzky objektov UKB. Vykonané boli plánované opravy, revízie
vlastnými pracovníkmi a dodávateľsky. Vymenili sa nefunkčné núdzové osvetľovacie
telesá na Michalskej a Klariskej ulici, ventilátor vzduchotechniky v skladoch kníh na
Ventúrskej 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, výmena nefunkčných vložiek EVVA
v zámkoch dverí, výmena odvodňovacích žľabov v Lisztovej záhrade a pod.

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
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vo výške počtu nahlásených a potvrdených kultúrnych poukazov vynásobených ich
hodnotou.
Objem finančných prostriedkov bol stanovený v súlade so záväznými ukazovateľmi
štátneho rozpočtu na rok 2015 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky.
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

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu:

4 138 205 €
0€
4 138 205 €

Čerpanie k 31. 12. 2015
5 266 675 €
6 394 064 €
11 660 739 €

Skutočnosť:
UKB sa zaregistrovala do systému evidencie na MK SR a potvrdila 55 kultúrnych
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 poskytovateľa,
zverejňovala na svojom webovom sídle informácie o možnosti platby kultúrnymi
poukazmi (možnosť úhrady registračného poplatku prostredníctvom kultúrnych
poukazov
je
uvedená
aj v platnom cenníku UKB). Denne bola evidovaná návštevnosť realizovaných
kultúrnych podujatí a informácie o pripravovaných podujatiach boli zverejnené aj na
internetovej stránke poskytovateľa: www.navstevnik.sk.
Knižnica je vyhľadávanou vedecko-informačnou inštitúciou pre odbory spoločenských
a prírodných vied. V tejto súvislosti aktívne budovala knižničný fond z oblastí
profilových vedných disciplín najmä formou nákupu a výmeny všetkých typov
dokumentov, vrátane licencovaných informačných zdrojov. Akvizičný zámer sa sústredil
na nadobúdanie zdrojov, ktoré sú na Slovensku jedinečné. Metodicky sa riešil nákup a
sprístupňovanie elektronických kníh a periodík v zmysle pracovných postupov
a zabezpečenia procesov spracovávania a následne ich sprístupňovania. V rámci
uchovávania a ochrany knižničného fondu sa systematicky zabezpečovala celistvosť,
ochrana pred fyzickou degradáciou, ako aj hygienická nezávadnosť fondu ako celku aj
vďaka realizácii prioritného projektu zabezpečujúceho mikrobiologickú ochranu
a ošetrenie fondov. Strategickou aktivitou bola najmä kompletizácia a väzba periodík,
ochrana výrazne poškodených dokumentov, historicky cenných a jedinečných
dokumentov a zbierok.
Rok 2015 bol prvým rokom projektu Centrálny dátový archív v období udržateľnosti.
Začala sa nová etapa fungovania jedinečného dlhodobého dátového úložiska chrániaceho
digitalizované kultúrne dedičstvo Slovenska. Zároveň bola UKB riešiteľom nového
projektu v rámci prioritnej osi OPIS PO2, ktorým bol projekt Digitálne pramene –
Webharvesting a archivácia e-Born obsahu a ktorý si vyžadoval rovnako plné
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sústredenie projektového tímu a bol náročnou úlohou aj pre ostatných členov vedenia
inštitúcie.

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,
c) Edičná a vydavateľská činnosť (publikačná a redakčná),
d) Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť),
e) Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych
poukazov.
Kontrakt bol plnený vo všetkých zmluvných častiach:
1. Knižničná činnosť (v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach); Odborná
knižničná činnosť a ochrana knižničného fondu
- kúpou zabezpečiť doplňovanie knižničného fondu – univerzálneho knižničného fondu
domácich a zahraničných dokumentov a vonkajších informačných zdrojov pre vedecké
a odborné využitie najmä z oblasti spoločenských a prírodných vied, zabezpečiť ich
odborná spracovanie v automatizovanom knižnično-informačnom systéme:
Typ knižničných
jednotiek

Plánovaný počet

Realizované

%

v roku 2015

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
systéme:
menná katalogizácia:

21 033 záznamov

vecná katalogizácia:

14 837 záznamov

Retrospektívne spracovanie záznamov:
(vrátane drobných tlačí a máp)

15 631 záznamov

14

- zabezpečiť knižnično-informačné služby, vrátane prístupu k elektronickým
informačným zdrojom
- zabezpečiť poskytovanie základných a špeciálnych knižničných a informačných
služieb.

Plnenie:
Ukazovateľ
Aktívni používatelia
Výpožičky
Medziknižničné
výpožičné služby

Plánovaný počet

Realizované

%

v roku 2015

k 31. 12. 2015

plnenia

14 500 osôb

20 917 osôb

144,3

750 000 kn. j.

713 414 kn. j.

95,1

6 300 kn. j.

6 955 kn. j.

110,4

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
titulov 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
listiny,
- zabezpečiť prevádzku a údržbu všetkých objektov knižnice, realizovať predpísané
revízie 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
hodnotou.
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Plnenie: UKB sa zaregistrovala do systému evidencie na MK SR a potvrdila 55
kultúrnych 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
poskytovateľa, zverejňovala na svojom webovom sídle informácie o možnosti platby
kultúrnymi poukazmi (možnosť úhrady registračného poplatku prostredníctvom
kultúrnych poukazov bola zakotvená aj v platnom cenníku UKB). Denne bola evidovaná
návštevnosť realizovaných kultúrnych podujatí a informácie o pripravovaných
podujatiach
boli
zverejnené
aj
na
internetovej
stránke
poskytovateľa:
www.navstevnik.sk.
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Vypracoval: Ing. Mária Petrovičová
Dátum: 5.2.2016
Číslo telefónu: 204 66 210

9 775

9 775

9 775

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

Tabuľka č. 11d

(v eurách)
Rozpočtované príjmy z
financovanej činnosti
*
**
7
8

Meno a podpis zodpovedného vedúceho:Ing.Silvia Stasselová,generálna riaditeľka
Dátum: 5.2.2016
Číslo telefónu: 204 66 227
Pečiatka:

6 394 064
11 410 641

26 923

2 262 881

782 137

700 - Kapitálové výdavky spolu
6 394 064
600 + 700 SPOLU
3 806 205 11 420 416 3 806 205
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania k 31.12.2015 v celých číslach

19 442

1 645 083

554 662

5 016 577
6 394 064

5 026 352
6 394 064

26 923

2 272 656

782 137

Finančné krytie
Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4
1 587 018
1 944 636

3 806 205

3 806 205

19 442

640 - Bežné transfery spolu:

600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:

1 645 083

554 662

Výdavky celkom
*
**
1
2
1 587 018
1 944 636

630 - Tovary a služby spolu:

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:

Názov činnosti : Správa a prevádzka /prevádzková a riadiaca činnosť/
Číslo: príloha č. 1d k tabuľke č. 11

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave
Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2015 k 31.12.2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

5 000

5 000

4 860

4 860

Výdavky celkom
*
**
1
2

5 000

5 000

Vypracoval: Ing. Mária Petrovičová
Dátum: 5.2.2016
Číslo telefónu: 204 66 210

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

Tabuľka č. 11c

0

0

(v eurách)
Rozpočtované príjmy z
financovanej činnosti
*
**
7
8

Meno a podpis zodpovedného vedúceho:Ing.Silvia Stasselová,generálna riaditeľka
Dátum: 5.2.2016
Číslo telefónu: 204 66 227
Pečiatka:

4 860

4 860

4 860

Finančné krytie
Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4

700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU
5 000
4 860
5 000
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania k 31.12.2015 v celých číslach

600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:

640 - Bežné transfery spolu:

630 - Tovary a služby spolu:

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:

Názov činnosti : Edičná a vydavateľská činnosť /publikačná a redakčná/
Číslo: príloha č. 1c k tabuľke č. 11

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave
Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2015 k 31.12.2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

115 000

115 000

64 724

64 724

Výdavky celkom
*
**
1
2

115 000

115 000

Vypracoval: Ing. Mária Petrovičová
Dátum: 5.2.2016
Číslo telefónu: 204 66 210

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

Tabuľka č. 11b

5 000

2 440

(v eurách)
Rozpočtované príjmy z
financovanej činnosti
*
**
7
8

Meno a podpis zodpovedného vedúceho:Ing.Silvia Stasselová,generálna riaditeľka
Dátum: 5.2.2016
Číslo telefónu: 204 66 227
Pečiatka:

64 724

64 724

64 724

Finančné krytie
Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4

700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU
115 000
64 724
115 000
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania k 31.12.2015 v celých číslach

600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:

640 - Bežné transfery spolu:

630 - Tovary a služby spolu:

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:

Názov činnosti : Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť
Číslo: príloha č. 1b k tabuľke č. 11

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave
Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2015 k 31.12.2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

212 000

212 000

170 739

170 739

Výdavky celkom
*
**
1
2

212 000

212 000

Vypracoval: Ing. Mária Petrovičová
Dátum: 5.2.2016
Číslo telefónu: 204 66 210

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

Tabuľka č. 11a

128 300

99 159

(v eurách)
Rozpočtované príjmy z
financovanej činnosti
*
**
7
8

Meno a podpis zodpovedného vedúceho:Ing.Silvia Stasselová,generálna riaditeľka
Dátum: 5.2.2016
Číslo telefónu: 204 66 227
Pečiatka:

170 739

170 739

170 739

Finančné krytie
Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4

700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU
212 000
170 739
212 000
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania k 31.12.2015 v celých číslach

600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:

640 - Bežné transfery spolu:

630 - Tovary a služby spolu:

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:

Názov činnosti : Knižničná činnosť /podľa zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach .../
Číslo: príloha č. 1a k tabuľke č. 11

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave
Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2015 k 31.12.2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Vypracoval: Ing. Mária Petrovičová
Dátum: 5.2.2016
Číslo telefónu: 204 66 210

9 775

9 775

9 775

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

119 031

131 329

(v eurách)
Rozpočtované príjmy z
financovanej činnosti
*
**
7
8

Tabuľka č. 11

Meno a podpis zodpovedného vedúceho:Ing.Silvia Stasselová, generálna riaditeľka
Dátum: 5.2.2016
Číslo telefónu: 204 66 227
Pečiatka:

6 394 064
11 650 964

26 923

2 503 204

782 137

700 - Kapitálové výdavky spolu
6 394 064
600 + 700 SPOLU
4 138 205 11 660 739 4 138 205
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania k 31.12.2015 v celých číslach

19 442

1 977 083

554 662

5 256 900
6 394 064

5 266 675
6 394 064

26 923

2 512 979

782 137

Finančné krytie
Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4
1 587 018
1 944 636

4 138 205

4 138 205

19 442

640 - Bežné transfery spolu:

600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:

1 977 083

554 662

Výdavky celkom
*
**
1
2
1 587 018
1 944 636

630 - Tovary a služby spolu:

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:

Názov činnosti : Sumárna tabuľka

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave
Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2015 k 31.12.2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

