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Úvodné slovo generálnej riaditeľky UKB 
 

Výročná správa Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 
2016 je zhrnutím výsledkov kvalitnej odbornej práce 
a nadštandardných aktivít celého kolektívu najstaršej 
vedeckej knižnice na Slovensku. 

V úvode výročnej správy si dovoľujem poďakovať všetkým 
riadiacim aj radovým pracovníkom Univerzitnej knižnice 
v Bratislave, ktorí počas celého roka zabezpečovali kvalitný 
chod úsekov a odborných pracovísk knižnice, kvalitné 
poskytovanie knižnično-informačných služieb pre použí-
vateľov knižnice a zorganizovali množstvo výstav, kultúr-
nych aj vzdelávacích podujatí pre odbornú a širokú verej-
nosť, v spolupráci s ďalšími významnými partnerskými 
inštitúciami. 

Považujem za príležitosť, že na najvyššej riadiacej pozícii 
v Univerzitnej knižnici v Bratislave môžem od svojho 
nástupu v októbri  2015, už viac ako rok, úzko spolu-

pracovať s kolektívom takmer 240 pracovníkov s takým prístupom, aby sme počas každodennej práce 
spoločne zavádzali do praxe knižnice všetky dôležité aspekty: 

 profesionalitu, 

 etiku, 

 kvalitu, 

 hospodárnosť, 

 transparentnosť, 

 efektivitu: finančnú, časovú, personálnu. 

Prechovávam úctu ku všetkým tradíciám a hodnotám Univerzitnej knižnice v Bratislave a po prvom 
ucelenom roku na pozícii generálnej riaditeľky UKB som potešená zistením, že rovnaký vzťah k svojej 
inštitúcii prechováva aj celý kolektív pracovníkov knižnice. 

Zahájili sme proces potrebných zmien k postupnej realizácii strategických vízií rozvoja UKB, ktorými sú: 

 revitalizácia UKB ako modernej vedeckej knižnice, 

 modernizácia UKB ako aktívneho centra kultúry,  

 zvýšenie atraktivity UKB ako významnej súčasti cestovného ruchu. 

Intenzívne sme sa začali venovať internému vzdelávaniu pracovníkov a budovaniu firemnej kultúry na pôde 
UKB. Zamerali sme sa aj na zlepšovanie služieb a nastavenia procesov v rámci inštitúcie, pretože 
Univerzitná knižnica v Bratislave funguje ako zložitý stroj veľkých hodín, spočívajúci z množstva ozubených 
koliesok a komponentov, ktoré musia do seba bezprostredne zapadať: inak by sa celok vôbec nehýbal, 
alebo by nefungoval správne. Napredovanie UKB ako celku závisí od každého jej pracovníka.  
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V polovici roka 2016 sme oslovili oficiálnou ponukou na spoluprácu viac ako 150 veľvyslanectiev, kultúrnych 
inštitúcií, školy a iné vzdelávacie inštitúcie a tiež občianske združenia a organizácie neziskového sektora, 
vďaka čomu sa nám podarilo významne obohatiť ponuku aktivít Multifunkčného kultúrneho centra a vďaka 
čomu sa stávame živým epicentrom kultúrneho diania. Univerzitná knižnica v Bratislave má ambície spájať 
celý rezort kultúry a umožňovať priebeh výstav, podujatí a koncertov v jej atraktívnych priestoroch v srdci 
hlavného mesta. 

Počas letných mesiacov sme obohatili cestovný ruch v centre Bratislavy zaujímavou výstavou prekladovej 
literatúry „Z oboch strán Dunaja“, spojenej s výstavou fotoportrétov významných spisovateľov, ktorá 
dokumentovala dlhoročnú multikultúrnu spoluprácu autorov a prekladateľov. Výstavu navštívilo množstvo 
turistov z rôznych kontinentov a do knihy návštev zapísali svoje odkazy, vyznania aj pochvaly v rôznych 
jazykoch sveta. 

Pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave bolo v roku 2016 veľkou cťou, že sa mohla stať integrálnou súčasťou 
reprezentácie kultúrneho dedičstva počas Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, 
počas ktorého sme dostali možnosť prezentovať unikátnu Bašagićovu zbierku islamských rukopisov 
zo zbierok UKB zapísanú v zozname Pamäť sveta UNESCO počas medzinárodného okrúhleho stola 
v Madride a na samostatnej výstave v španielskej Granade. Univerzitná knižnica v Bratislave v zahraničí 
úspešne prezentovala príkladnú starostlivosť o svoje vzácne zbierky a aktívne prispela k zvýšeniu 
povedomia o kultúrnej politike SR v oblasti starostlivosti o kultúrne dedičstvo na území Slovenska 
– rovnako v origináli aj v digitálnej forme.  

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 prejavenú priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2017. 

 

 

 

Ing. Silvia Stasselová 
generálna riaditeľka 

Univerzitnej knižnice v Bratislave 
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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 

Členovia  
poradného orgánu GR:  Ing. Alojz Androvič, PhD. 
    riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie 
 
    PhDr. Dušan Lechner 
    riaditeľ úseku knižničných činností (do 29. 2. 2016 ) 
 
    Mgr. Monika Lopušanová 
    riaditeľka úseku knižničných činností (od 1. 6. 2016) 
 
    PhDr. Silvia Némethová 
    vedúca oddelenia Archív a správa registratúry (od 1. 7. 2016) 
 
    PhDr. Aneta Bartková 
    vedúca kancelárie generálnej riaditeľky (do 31. 7. 2016) 
 
    Ing. Pavol Paštinský 
    vedúci odboru prevádzky (do 31. 8. 2016) 
 
    Vlasta Kapustíková 
    referentka NOZP, PO 
 
    Mgr. Henrieta Gábrišová 
    vedúca oddelenia metodiky 
 
    PhDr. Ladislav Oslanec 
    personálny manažér 
 
    Ing. Jana Uherová 
    referentka vnútornej kontroly 
 
 
 
 
Telefón:   02/20 466 222, 02/20 466 224 
Fax:    02/54 434 246 
E-mail:    ukb@ulib.sk  
Web:    http://www.ulib.sk 
 

 

 

#1 



Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016  
 

7 
 

1.1 Hlavné činnosti organizácie 
 

Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej UKB, alebo knižnica) je vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, 
vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej a kultúrnej činnosti. Je vedeckou 
knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje slobodný prístup k poznatkom a infor-
máciám šíreným na všetkých druhoch nosičov.  

 

Knižnica  najmä:  

 buduje a uchováva konzervačný fond Slovenskej republiky, 
 dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný 

fond a špecializovaný knižničný fond najmä z oblasti spoločenských, humanitných a prírodných 
vied, 

 zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie, je pracoviskom slovenskej 
retrospektívnej národnej bibliografie, 

 tvorí, udržiava a sprístupňuje súborný katalóg  SR – časť periodiká, 
 vykonáva vedeckovýskumnú činnosť a podieľa sa na vedeckovýskumných projektoch dejín 

knižnej kultúry, dlhodobej ochrany analógových a digitálnych dokumentov, 
 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 pracoviskom 

knižničného systému najmä v oblasti dlhodobej ochrany digitálnych kultúrnych objektov, 
 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; získava, spracúva, uchováva, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje knižničný 
fond vzácnych rukopisov, starých a vzácnych tlačí a slovacikálnych dokumentov, 

 je pracoviskom reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie knižničných 
dokumentov, 

 je depozitnou knižnicou  a strediskom  Organizácie Spojených národov  pre vzdelanie, vedu 
a kultúru (UNESCO) a depozitnou knižnicou Organizácie Spojených národov  (OSN),                                                    

 je depozitnou knižnicou Severoatlantickej aliancie (NATO),  
 zabezpečuje činnosť multifunkčného kultúrneho centra, ktoré organizuje vedecké, 

kultúrnovýchovné, vzdelávacie a spoločenské podujatia, 
 zabezpečuje činnosť archívu Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
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1.2 Poslanie organizácie 
 

UKB plní všetky úlohy, ktorými je poverená na základe zriaďovacej listiny, kontraktu medzi UKB 
a Ministerstvom kultúry SR (ďalej len MK SR), a ktoré jej vyplývajú zo zákona o knižniciach. Knižnica 
predovšetkým buduje a uchováva konzervačný fond Slovenskej republiky, dopĺňa, odborne eviduje, 
spracováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond najmä z oblasti spoločenských, humanitných 
a prírodných vied a historický knižničný fond rukopisov, starých a vzácnych tlačí. Vytvára, udržiava 
a sprístupňuje súborný katalóg  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, elektronických kníh a periodík 
s cieľom dlhodobej ochrany elektronických dokumentov, ktoré sú vzhľadom na svoju nehmotnú povahu 
krehkou a ohrozenou súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva. 

V duchu tohto poslania knižnica napĺňa kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby 
širokej verejnosti, vytvára informačnú a vedomostnú štruktúru pre celoživotné vzdelávanie, spravuje 
a fyzicky ochraňuje knižničný fond na všetkých druhoch nosičov. Svoje základné a špecializované 
knižnično-informačné služby poskytuje odborníkom z oblasti vedy, pedagógom, študentom a širokej 
verejnosti, zabezpečuje sprístupňovanie, ochranu a uchovávanie kultúrneho dedičstva, poskytuje príleži-
tosti na aktívne využívanie voľného času. 

Knižničný fond tvorí viac ako 2 700 000 dokumentov na rôznych druhoch nosičov a v elektronickej podobe. 
V poslednom desaťročí vznikla potreba systematického zberu, spracovávania a uchovávania dokumentov 
vydávaných len v digitálnej podobe (digital born). Aj takéto dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou 
kultúrneho dedičstva 21. storočia a prirodzeným komponentom súčasnej vydavateľskej praxe. Preto 
knižnica zahŕňa do nových stratégií a vízií aj riešenie budovania fondov digitálnych nosičov a spôsobov ich 
dlhodobého využívania. V komplexe riešení digitálnej informačnej politiky začala v roku 2015 plniť úlohy 
centrálneho dátového archívu pre digitalizované kultúrne objekty na Slovensku. 

Knižnica je multifunkčným knižnično-informačným centrom napojeným na sieť európskych a mimo-
európskych 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, prednášok, 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. 
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2 Zhodnotenie činnosti organizácie 
2.1 Náklady a činnosti/ produkty organizácie v roku 2016 
 

Univerzitná knižnica v Bratislave v roku 2016 vykonávala činnosti vyplývajúce zo Zriaďovacej listiny 
organizácie a Organizačného poriadku UKB. Podrobný rozpis nákladov na činnosti organizácie je uvedený 
v nasledovnej tabuľke: 

Činnosti,  
produkty  
organizácie 

Náklady 
na 

činnosť/ 
produkty 

celkom 

Náklady 
kryté 

z prostriedk
ov štátneho 

rozpočtu 

Náklady  
kryté  

z iných  
zdrojov 

Mzdové 
náklady 

z celkových 
nákladov 

Počet 
zamest. 
x/pozn. 

Počet 
odprac. 
hod/rok 

Výpožičné služby 231 979 189 379 42 600 82 687,99 11,04 18 201,25 

Študovne a kabinety 661 667 540 162 121 505 239 196,02 32,63 51 402,78 

Medzikniž. výpožičné služby 116 395 95 021 21 374 45 998,96 5,74 9 612,28 

Refer. a poradenské služby 40 556 33 109 66 096 149 818,27 17,75 29 492,46 

Reprografické služby 40 556 33 109 7 447 7 491,74 2,00 1 981,8 

Doplňovanie fondov- knihy 138 498 113 065 25 433 47 632,93 6,83 9 546,1 

Doplňovanie fondov- 
periodiká 

162 223 132 433 29 790 67 525,89 8,00 13 048,74 

Katalogizácia 101 389 82 770 18 619 41 251,79 5,00 7 876,07 

Prevádzka knižnič. skladov 511 408 417 496 93 912 185 277,56 25,22 41 029,52 

Konzervovanie 
a reštaurovanie 
dokumentov 

121 667 99 325 22 342 55 499,57 6,00 9 665,22 

Väzba a preväzba 91 250 74 493 16 757 27 309,27 4,50 6 630,1 

Digitalizácia 142 351 116 210 26 141 60 289,83 7,02 11 143,02 

Súborný katalóg 194 465 158 754 35 711 82 392,54 9,59 14 925,18 

Národná agentúra ISSN 68 539 55 953 12 586 37 050,22 3,38 5 309,73 

Informačné 
a dokumentačné stredisko 
UNESCO 

55 967 45 689 10 278 33 707,28 2,76 4 619,42 

Depozitná knižnica NATO 40 556 29 521 11 035 22 118,80 2,00 3 418,20 

Bibliografická výskumná 
činnosť 

149 448 122 004 27 444 54 412,36 7,37 9 927,89 

Elektr. a automat. knižnice 246 782 201 464 45 318 129 762,12 12,17 20 723,29 

Riadenie, metodika, 
ekonomika. a prevádzka 

682 148 556 881 125 267 404 545,90 33,64 53 079,58 

Multifunkčné kultúrne 
centrum 

120 045 98 000 22 045 59 254,34 5,92 10 060,44 

Centrálny dátový archív 5 100 939 5 057 036 43 903 195 856,68 11,79 19 207,52 

Depozit digitálnych 
prameňov 

854 178 839 283 14 895 51 408,63 4,00 6 795,54 

Riadenie projektov 111 528 91 047 20 481 61 333,57 5,50 8 857,5 

Spolu 10 303 910 9 442 931 860 979 2 141 822,26 230,25 366 
553,63 

 

 

 

#2 
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x/ pozn.: Počet zamestnancov znamená priemerný prepočítaný počet zamestnancov, zamestnaných v UKB, ktorým 
v priebehu roka 2016 bola vyplácaná mzda.  

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

 

2.2 Personálny plán na rok 2017 
 

Plán na rok 2017 vychádza z predpokladu udržateľnosti národných projektov „Centrálny dátový 
archív“ a „Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu“,  čo bude vyžadovať zvýšenie 
záväzného ukazovateľa počtu zamestnancov o 3 plné úväzky, t. j. 240 zamestnancov na plný pracovný 
úväzok. 

V nadväznosti na zvýšenie stavu zamestnancov bude potrebné zabezpečiť kvalitné odborné ľudské zdroje 
na knižnično-informačné činnosti a na udržateľnosť projektov Centrálny dátový archív a Digitálne pramene, 
spresniť a  realizovať potrebné organizačné a systémové zmeny.   

Osobitná pozornosť sa naďalej bude venovať skvalitňovaniu pracovných podmienok pre zamestnancov 
a zabezpečovať podmienky 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.  

Na základe nariadenia vlády č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  sa od 1. januára 2017 zvýšia stupnice platových taríf 
pre všetkých zamestnancov o 4 % a súčasne sa zvýši osobný príplatok o sumu 5 % z tarifnej mzdy. Príplatok 
za dvojzmennosť zostáva na úrovni 10 €. 

 

2.3 Zhodnotenie jednotlivých činností/ produktov 
organizácie v roku 2016 

 

Riadenie 

Proces riadenia sa uskutočňoval prostredníctvom gremiálnych porád, rokovaní poradných orgánov 
generálnej riaditeľky, pracovných porád úsekov knižnice a operatívnych porád.  

Dňa 30. 5. 2016 sa v prednáškovej sále UKB uskutočnil Verejný odpočet plnenia hlavných úloh Univerzit-
nej knižnice v Bratislave za rok 2015 za prítomnosti zástupcov MK SR a verejnosti.  

V roku 2016 bolo prijatých a rozpracovaných viacero zásadných dokumentov, interných príkazov, pokynov 
a iných materiálov dôležitých z hľadiska prevádzky a ďalšieho rozvoja knižnice.  

Základné dokumenty internej riadiacej dokumentácie 

Registratúrny poriadok Univerzitnej knižnice v Bratislave 

Príkazy 

 Príkaz GR č. 1/2016 - na usporiadanie inventarizačných rozdielov. 



Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016  
 

11 
 

 Príkaz GR č. 2/2016 - na zriadenie hliadok prvej pomoci v objektoch UKB.  
 Príkaz GR č. 3/2016 - na vykonanie školenia (kurzu) prvej pomoci pre určených zamestnancov 

UKB, ktorí budú zaradení do hliadok prvej pomoci. 
 Príkaz GR č. 4/2016 - na vykonanie revízie  knižničného fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
 Príkaz GR č. 5/2016 - na vykonanie komplexnej inventarizácie majetku štátu v správe Univerzitnej 

knižnice v Bratislave. 

Pokyny 

 Pokyn č. 1/2016 úprava pracovného času v letnom období v roku 2016 v Univerzitnej knižnici 
v Bratislave. 

 Metodický pokyn č. 2/2016 k elektronickému informačnému systému správy registratúry 
NUNTIO ASSR.  

 Metodický pokyn č. 3/2016 Predloženie žiadostí o vypožičanie registratúrnych záznamov 
z registratúrneho strediska UKB. 

Všetky dokumenty boli pripravené v súlade so smernicami pre vnútorné riadenie a obeh dokumentov 
v UKB prijatými v roku 2013.  

 

Oddelenie metodiky (OM) 

Oddelenie metodiky sa v roku 2016 podieľalo na dvoch významných úlohách s výrazným dosahom 
na riadenie a budúce evaluačné procesy inštitúcie, a to implementáciu projektu Konsolidácia IKT 
nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií na pôde UKB v podobe zavedenia 
elektronického systému na správu registratúry a na finalizácii a spustení do rutinnej prevádzky projektu 
Digitálny repozitár UKB.  

Pracovníci oddelenia absolvovali v úvode roka školenia a realizovali metodickú prípravu a prípravu internej 
dokumentácie pre procesy zavedenia elektronickej podateľne. V súčinnosti so zriaďovateľom realizovali 
príslušné fázy testovania systému a zabezpečenie komunikácie prostredníctvom elektronického systému 
na správu registratúry v danej fáze. S administrátorom systému – vedúcou oddelenia informačných 
technológií pripravili potrebné nastavenia v rámci funkcionality systému pre prechod do ostrej prevádzky. 
Zúčastnili sa výjazdovej metodickej návštevy v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, kde získali 
cenné rady a skúsenosti pre prácu s elektronickou registratúrou v systéme EIS NUNTIO. S podporou 
zriaďovateľa OM zabezpečilo v druhom polroku interné školenia pre vedúcich zamestnancov a poverených 
zamestnancov pre správu registratúry v EIS NUNTIO. 

V roku 2016 zároveň pracovníci OM pripravili pre vedúcich zamestnancov a externých hostí interné 
predstavenie projektu Digitálny repozitár UKB (25. 11. 2016), ktorého sa zúčastnilo viac ako 50  zamest-
nancov a hostí. Digitálny repozitár UKB bol sprístupnený pre interné využívanie v júni 2016. K 31. 12. 2016 
spracovali pracovníci OM do repozitára celkovo 1 478 bibliografických záznamov publikačnej činnosti 
a zdrojových dokumentov (z toho editovali a doplnili predmetovými heslami 870 záznamov konver-
tovaných zo systému WINISIS) a 584 záznamov osobných a korporatívnych autorít. Vložených bolo 280 
digitálnych objektov. 

V úvode roka pracovníci oddelenia spolu s pracovníkmi oddelenia riadenia projektov a oddelenia 
knižničných systémov absolvovali školenie k správe záznamov v Digitálnom repozitári UKB v systéme ARL. 
V rámci prípravy oddelenia, registratúrneho strediska, archívu UKB a inštitúcie na zavedenie 
elektronického systému na správu registratúry pracovníci OM navštívili iné rezortné inštitúcie, ktoré daný 
spôsob práce s registratúrou už používali.  
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V roku 2016 OM pripravovalo podklady pre odpočty plnenia úloh v rámci národných akčných 
plánov, programov  a štátnych politík  v oblasti: starostlivosti o deti a dorast,  Slovákov žijúcich v zahraničí, 
politiky národnostných menšín, prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, protidrogovej 
stratégie, programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím a aktívneho starnutia. 

Pracovníci OM pripravili podklady, alebo finálne verzie viacerých interných dokumentov ako boli: 
Metodický pokyn č. 2/2016 k elektronickému informačnému systému správy registratúry NUNTIO ASSR, 
Metodický pokyn č. 3/2016 Predloženie žiadostí o vypožičanie registratúrnych záznamov z registra-
túrneho strediska UKB, Zásady doplňovania knižničného fondu, Registratúrny poriadok a registratúrny 
plán UKB, návrh Smernice o podpisovom poriadku a používaní pečiatok v UKB, Smernica, ktorá upravuje 
vykonávanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám v UKB, návrh na zriadenie Vedeckej a výskum-
nej rady UKB a návrh smernice Evidencia publikačnej činnosti v UKB. Zároveň pripravilo Správu o činnosti 
a hospodárení UKB za rok 2015, Správu o činnosti a hospodárení za 1. polrok 2016 a poskytlo súčinnosť 
pracovisku Hudobného kabinetu pri finalizácii a príprave do tlače publikácie Kalendár výročí HUDBA 2017. 
Pre elektronickú verziu Bulletinu UKB pripravilo obsahy čísla 1 a 2 a zabezpečilo zber a odovzdanie 
dodaných článkov s autorským prispením do jednotlivých čísel. Na oddelení sa štvrťročne spracovávala 
štatistika výkonov knižnice. OM zodpovedalo za spracovanie štatistických ročných výkazov o činnosti 
knižníc KULT 10-01, ročného výkazu o neperiodických publikáciách KULT 4-01 a výkazov o vedecko-
výskumnej činnosti za UKB. 

Pracovníci oddelenia celoročne priebežne aktualizovali intranetovú stránku Právne predpisy, ktorá 
je súčasťou externej riadenej dokumentácie v UKB. Počas roku 2016 pracovníčka oddelenia absolvovala 
aj zaškolenie k upgradovanej funkcionalite systému Webjet pre editovanie spravovaných webových 
stránok a intranetových stránok UKB. OM poskytlo súčinnosť odboru ochrany dokumentov a podieľalo 
sa na príprave výstavy Znovuzrodený Tomáš Akvinský/ Divi Thomae Aquinatis, ktorá bola sprístupnená 
na nádvorí knižnice v rámci Týždňa slovenských knižníc 2016. 

V prvom polroku sa pracovníci venovali adaptačnému procesu a zaškoleniu novej pracovníčky oddelenia so 
špecializáciou na prácu s archívom. V rámci kontinuálneho zabezpečovania  adaptačného procesu 
novoprijatých zamestnancov realizovali 17 exkurzií a zabezpečenia týchto procesov. Súčasne priebežne 
zabezpečovali exkurzie pre externé organizované skupiny (knihovníkov z iných knižníc a účastníkov 
podujatí UKB) v počte 6 exkurzií pre viac ako 100 návštevníkov a zahraničných hostí (z Českej republiky, 
Poľska, Ruska a Nemecka). Zabezpečili tiež organizáciu mesačnej odbornej praxe 4 poslucháčok Katedry 
knižničnej a informačnej vedy FF UK na pracoviskách knižnice, stretnutie s vybranými pracovníkmi UKB 
a odborné konzultácie k ich záverečným diplomovým prácam. V závere roka OM oslovilo formou 
adresného listu 52 gymnázií a stredných škôl z Bratislavy a blízkeho okolia s ponukou prehliadky jedinečnej 
výstavy Cesty Vincenta Šikulu spojenej s exkurziou v knižnici.  

Svoju odbornosť si pracovníci oddelenia zvyšovali štúdiom odbornej literatúry, aktívnou účasťou 
na seminároch a konferenciách a tiež externým postgraduálnym štúdiom (1 pracovníčka) – dokto-
randským štúdiom na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 
Zúčastnili sa v priebehu roka na seminároch: NitLib v Univerzitnej knižnici UKF v Nitre, NASIV (Národní 
seminář informačního vzdělávání) v Brne, Prezentácia knižníc v online prostredí a Bratislavský biblio-
grafický deň. Absolvovali školenia na tému Katalogizačné pravidlá RDA a Licencovanie vedeckých 
časopisov v prostredí zahraničných databáz.  

Svoju prácu a inštitúciu v roku 2016 aktívne prezentovali na medzinárodných konferenciách Fenomén 
kultúrneho dedičstva III. Na FiFUK v Bratislave a metodologickom seminári a medzinárodnej konferencii 
Informačné interakcie 2016 v UKB v Bratislave.  
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Oddelenie Archív a správa registratúry UKB (AaSR) 

Oddelenie Archív a správa registratúry UKB bolo zriadené dňa 1. 7. 2016 so štyrmi podútvarmi (podateľňa, 
elektronická podateľňa a registratúra, registratúrne stredisko a archív) so štyrmi zamestnancami.  

Oddelenie Archív a správa registratúry UKB spolupracovalo a konzultovalo s jednotlivými organizačnými 
útvarmi v oblasti práce s elektronickou registratúrou, príručnou registratúrou a organizácie práce pri obehu 
registratúrnych záznamov v UKB, preberania registratúrnych záznamov z organizačných útvarov UKB, 
vypožičiavania registratúrnych záznamov z registratúrneho strediska UKB, usmernenia práce 
s registratúrnymi záznamami v podateľni. Oddelenie pracovalo v súčinnosti s odborom archívov 
a registratúr Ministerstva vnútra SR v oblasti archívnictva a správy registratúry.  

Pracovníci oddelenia sa v roku 2016 zúčastnili na viacerých odborných seminároch a školeniach na témy: 
Ako pripraviť registratúrny poriadok v súlade s novou legislatívou, Správa registratúry, Špecializované 
archívy inštitúcií, spracúvanie a sprístupňovanie archívnych fondov a zbierok pôvodcov, školenie centrál-
nej elektronickej registratúry v rámci projektu „Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR 
a podriadených inštitúcií“, seminár Ochrana osobných údajov a školenie Elektronické schránky. Zároveň 
v spolupráci s oddelením metodiky pripravili dve interné školenia pre zamestnancov UKB pre prácu s EIS 
správy registratúry NUNTIO ASSR (25. 7. 2016 a 17. 8. 2016) a priebežne poskytovali individuálne školenia 
pre prácu s EIS správy registratúry NUNTIO ASSR. 

Dôležitou úlohou oddelenia bola príprava interne riadenej dokumentácie, kde boli pripravené a schválené 
nasledujúce dokumenty: Registratúrny poriadok, platný od 1. 8. 2016, Metodický pokyn k EIS správy 
registratúry UKB, platný od 1. 12. 2016, Manuál k EIS správy registratúry NUNTIO ASSR, platný 
od 1. 12. 2016 a Metodický pokyn „Predloženie žiadostí o predloženie registratúrnych záznamov 
z registratúrneho strediska UKB“, platný od 1. 12. 2016. 

V spolupráci s Multifunkčným kultúrnym centrom sa pracovníci oddelenia podieľali na príprave výstavy 
„Z oboch strán Dunaja“ pri príležitosti čestného hosťovania Slovenskej republiky na Medzinárodnom 
knižnom veľtrhu v Budapešti, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. 4. 2016 – 27. 4. 2016. Výstava „Z oboch strán 
Dunaja“ v modifikovanej podobe, Slovensko-maďarské a maďarsko-slovenské dialógy v prekladovej 
literatúre bola v dňoch 4. 8 – 25. 8. 2016 inštalovaná aj vo výstavnej sále UKB.  

Pracovníci oddelenia sa v rámci vzdelávania zúčastnili viacerých konferencií napr.: vedecká konferencia 
„Pamiatky a predkovia“ v prednáškovej sále UKB (11. – 12. 10. 2016), historická konferencia „Pohromy 
katastrofy, nešťastia v dejinách našich miest“ rovnako v prednáškovej sále UKB, (18. – 20. 10. 2016) 
a odborná konferencia „Staré a nové symboly“ v Slovenskej národnej knižnici v Martine  
(25. 10. 2016 – 27. 10. 2016). 
 
Svoje odborné znalosti prezentovali na pôde Maďarského národného múzea formou prednášky na tému 
„Evanjelický cintorín pri Kozej bráne vo svetle genealógie a heraldiky“ (25. 2. 2016). 
Oddelenie Archívu a správy registratúry UKB zabezpečovalo v roku 2016 pravidelné zverejňovanie zmlúv 
na portáli Profil verejného obstarávateľa.  
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Zahraničná spolupráca 

Aktivity UKB v roku 2016 v oblasti zahraničnej spolupráce súvisia ako s členstvom UKB v medzinárodných 
asociáciách IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), IAML (International 
Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) a konzorciách IIPC (International 
Internet Preservation Consortium), PREFORMA, EOD a ich aktivitami, tak s priamou spoluprácou s jedno-
tlivými zahraničnými knižnicami.  

UKB rozvíja medzinárodnú spoluprácu v oblastiach pôsobnosti, najmä ako: 

 agentúra celosvetového systému pre medzinárodné štandardné číslovanie seriálov (ISSN) 
a medzinárodnú identifikáciu dokumentov (EAN); 

 národné ústredie  a pracovisko pre medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu;   
  subjekt  medzinárodnej výmeny publikácií so zahraničnými partnermi; 
 depozitná knižnica Severoatlantickej aliancie (NATO);  
 depozitná knižnica a stredisko Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultú-

ru (UNESCO) a depozitná knižnica Organizácie Spojených národov (OSN); 

V rámci medzinárodnej multikultúrnej spolupráce UKB získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje 
profilové knižničné fondy a zabezpečuje kultúrne aktivity informačných, študijných a kultúrnych centier na 
základe partnerských dohôd; podporuje činnosť európskych kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií 
a spolupracuje najmä s pracoviskami členských štátov Európskej únie akreditovanými v Slovenskej 
republike.  

V oblasti svojej pôsobnosti nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými osobami a fyzickými osobami 
doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do medzinárodných združení s inými pamäťovými 
a fondovými inštitúciami. 

UKB sa roku 2016 stala členom medzinárodného konzorcia pre archiváciu IIPC (International Internet 
Preservation Consortium). Je zároveň zakladajúcim členom a výkonným pracoviskom európskeho 
konzorcia pre službu Elektronická kniha na objednávku (EoD) a v roku 2016 nadviazala priamu spoluprácu 
s medzinárodným konzorciom PREFORMA, ktoré sa zameriava na otázky dlhodobej archivácie. 
Konzorcium tvoria pamäťové a fondové inštitúcie, IT firmy, vývojárske spoločnosti, národné archívy 
a inštitúcie. Cieľom konzorcia je vyvinúť voľne dostupné „open source“ softvérové riešenia validácie 
a dlhodobého uchovávania rôznych formátov digitálnych dát, zdieľať skúsenosti a know-how.  
(http://www.preforma-project.eu/external-partners.html) 
 

Medzinárodné kolokvium Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku v Brne 
(https://www.mzk.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/konference-v4), poskytlo rámec na spoluprácu knižníc 
V4 v rámci štyroch základných platforiem: 
 Know-how  Platform,   
 Synergy Platform,   
 Methodology Platform,  
 Usage Platform. 

Spolupráca odborných pracovísk knižníc krajín V4 (Slovensko, Čechy, Maďarsko, Poľsko) je naplánovaná 
na obdobie 2016 – 2020. Otázka dlhodobého uchovávania digitalizovaných dokumentov rezonuje 
na celom svete. V strednej Európe je spolupráca medzi pamäťovými a fondovými inštitúciami na príkladnej 
úrovni. UKB úzko spolupracuje, konzultuje, metodicky sa podieľa na tvorbe pracovných postupov pre LTP 
(Long Term Preservation) s odborníkmi z Národní knihovny ČR, Karlovej univerzity a tiež s kolegami 
v Moravské zemské knihovny v Brne. 
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UKB v súčinnosti s českými partnermi UKB zorganizovala medzinárodný odborný seminár CDA´2016 
Formátové výzvy LTP. UKB sa aktívne zapája do medzinárodnej odbornej spolupráce a výmeny odborných 
poznatkov, kultivuje a rozvíja pracovné kontakty a pracovné siete, aktívne sa zúčastňuje na odborných 
podujatiach v zahraničí a prezentuje dosiahnuté výsledky zahraničným návštevníkom UKB.   

V dňoch 30. 11. a 1. 12. 2016  sa konala 17. konferencia Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete 2016. 
Konferenciu, ktorá sa uskutočnila v národnom archíve v Prahe organizovali Svaz knihovníku a infor-
mačních pracovníku ČR, Národní archiv ČR a Národní knihovna ČR. UKB reprezentovali pracovníci odboru 
CDA z Martina. Na konferencii odzneli najnovšie poznatky z oblasti digitalizácie a využívania zdigitali-
zovaných zbierok archívov, knižníc a múzeí v Českej republike. 

Na prelome mesiacov máj – jún sa uskutočnila významná konferencia knižníc V4, ktorej nosnou témou bolo 
uchovávanie kultúrneho dedičstva. Spoločný príspevok do zborníka a prezentáciu pred medzi-národným 
publikom pripravili pracovníci odboru Depozit digitálnych prameňov UKB a odboru Centrál-neho dátového 
archívu UKB v spolupráci s kolegami z Národní knihovny ČR.  

(http://cda.kultury.sk/sk/node/238) 

V rámci spolupráce s inštitúciami, ktoré sa zaoberajú LTP, sa pracovníci odboru CDA zúčastnili 
a reprezentovali Centrálny dátový archív UKB na medzinárodnej konferencii Preservation and Archiving 
Special Interest Group (PASIG) v Prahe. PASIG je nezávislá komunita otvorená všetkým inštitúciám 
a komerčnými subjektom, ktoré sa zaoberajú zdieľaním praktických skúseností v oblasti OAIS a LTP 
http://www.preservationandarchivingsig.org/.  

V novembri 2016 sa v Berlíne konal workshop Preforma – EXPERIENCE WORKSHOP – Improving long-
term digital preservation za aktívnej účasti pracovníkov odboru CDA. Workshop sa niesol v znamení 
výmeny cenných skúseností účastníkov s digitálnym archivovaním a dlhodobým uchovávaním dát LTP 
(Long-term preservation). Nosnými témami boli výber stratégie pri digitálnom uchovaní dát prehľad 
súčasných štandardov pre jednotlivé formáty a praktická prezentácia nástrojov na validáciu formátov 
dátových digitálnych balíkov. Workshop mal pre pracovníkov Centrálneho dátového archívu UKB 
mimoriadny význam vzhľadom na to, že výsledky projektu PREFORMA budú perspektívne uplatňovať 
v CDA vo všetkých oblastiach validácie formátov súborov. 

V štandardnej podobe pokračovali nepriame kontakty, sprostredkované komunikačnými technológiami, 
ktoré majú široký tematický rozsah (smerovanie knihovníckych služieb, akvizičná spolupráca, dramaturgia 
sprievodných aktivít k organizovaným podujatiam, digitalizácia a sprístupňovanie elektronických 
dokumentov a pod.). Významnou aktivitou bolo zaslanie dotazníka ohľadom nominácie Bašagićovej 
zbierky UKB na významnú Gulbenkianovu cenu (na základe návrhu veľvyslankyne Stálej delegácie SR pri 
UNESCO). UKB sa v roku 2016 uchádzala o toto prestížne ocenenie a prezentovala  tým ako zástupca 
slovenských kultúrnych inštitúcií naše vzácne písomné kultúrne dedičstvo. 

Aktívnu spoluprácu medzi členskými krajinami EÚ v období predsedníctva SR v Rade Európskej únie 
prezentovala výstava "Z oboch strán Dunaja",  ktorá bola sprístupnená v priestoroch Výstavnej sály UKB 
v dňoch 5. 8.  – 25. 8. 2016 pod záštitou ministra kultúry SR. Premiéra výstavy bola realizovaná pri 
príležitosti čestného hosťovania Slovenskej republiky na 23. medzinárodnom knižnom veľtrhu v  Budapešti 
v priestoroch Széchényiho národnej knižnice v dňoch 15. – 30. 4. 2016. Slovenské hosťovanie v Budapešti 
sa uskutočnilo pod heslom „Dobré knihy robia dobrých susedov“. Výstavu usporiadalo Literárne 
informačné centrum, UKB, Katedra maďarského jazyka a literatúry FF UK v Bratislave a Széchényiho 
národná knižnica v Budapešti. Výstava predstavila výber zo slovensko-maďarskej a maďarsko-slovenskej 
prekladovej literatúry a bola dôkazom multikultúrnej spolupráce autorov a prekladateľov z krajín na oboch 
brehoch Dunaja.  Súčasťou výstavy boli umelecké portréty slovenských spisovateľov a prekladateľov od 
renomovanej fotografky Lucie Gardin. 

V rámci aktivít Predsedníctva SR v Rade Európskej únie UKB prezentovala unikátnu Bašagićovu zbierku 
islamských rukopisov zapísanú v zozname Pamäť sveta UNESCO v Španielskom kráľovstve. Dňa 
30. novembra 2016 bola zbierka prezentovaná na medzinárodnom okrúhlom stole s odbornou diskusiou 
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k  zbierkam islamských rukopisov v európskych knižniciach za prítomnosti generálnej riaditeľky UKB 
a  vedúcej kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí. O deň neskôr  – 1. decembra 2016 – za ich aktívnej 
účasti prebehlo slávnostné otvorenie výstavy venovanej Bašagićovej zbierke v Granade. Výstava bola 
prístupná do konca roka 2016.  
 

 

Slávnostné otvorenie výstavy v Granade 1. 12. 2016, zľava Ing. Silvia Stasselová, GR UKB,  
Klára Mészárosová, vedúca Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí, Vladimír Grácz,  
veľvyslanec SR v Madride s manželkou (Foto Marek Brieška) 
 

 

Ukážka č. 1  z propagačného materiálu k výstave Bašagićovej zbierky v Granade 
(Graf. úprava R. Herda) 

 

V auguste 2016 sa UKB stala jedným z partnerov pri implementácií úspešného projektu Asociácie 
absolventov Fulbrightovho programu, o. z. pod názvom: Young Guns – dismantling youth unemployment. 
Jeho cieľom je predplatená registrácia používateľa UKB vo forme 3 € poukážok s platnosťou do 31. 3. 2017 
(vydaných bolo 200 poukážok) pre cieľové skupiny mladých ľudí (študentov vysokých škôl, nezamest-
naných a mladých pracujúcich) a prístup ku knižnično-informačným službám knižnice, a tým umožniť 
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formovať ich informačné potreby, poskytnúť cielené informácie a napomôcť sprostredkovanie poznatkov 
a znalostí v prospech ich požiadaviek a záujmov. 

Dňa 3. 10. 2016 sa na pôde knižnice uskutočnil jubilejný desiaty ročník konferencie Slovenské 
bezpečnostné fórum (SBF) o aktuálnych otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR. Podujatie, 
ktoré sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka bolo 
organizované UKB – Depozitnou knižnicou NATO a Euroatlantickým centrom za podpory Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Na podujatí sa zúčastnilo 164 hostí, z toho 44 zástupcov 
diplomatického zboru  z 27 krajín sveta vrátane 15 veľvyslancov. Okrem členských krajín EÚ a NATO medzi 
nimi boli aj veľvyslanci Číny, Ruska, Japonska, Indonézie a Švajčiarska.  

 

Prehľad zahraničných ciest: 

Miesto 
konania/ 
Dátum 

Podujatie Účastníci Prínos pre činnosť organizácie 

Veľká Británia, 
Londýn/  
7.-12.3.2016 

Medzinárodná vedecká 
konferencia v Britskej 
národnej knižnici – 
Research Libraries UK 

Ing. Silvia 
Stasselová 

Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii "Research Libraries UK 
2016" v British Library o súčasných trendoch a spoločných projektoch 
vedeckých knižníc. Nadviazanie kontaktov s prítomnými riaditeľmi 
vedeckých knižníc z Veľkej Británie a iných krajín Európy, ktorí prejavili 
záujem o bližšiu spoluprácu a návštevu UKB. 

Česká republika, 
Praha/ 
11.1.2016 

Zasadnutie komisie, 
prehodnotenie 
odbornej činnosti 
infraštruktúrnych 
pracovísk Akademie 
Věd ČR 

Ing. Alojz Androvič, 
PhD. 

Rokovanie akreditačnej komisie Knižnice Akademie věd ČR. Prehodno-
tenie činnosti za roky 2010-2014 s členmi knižnice. Vedúci pracovníc 
prezentovali aktivity a dosiahnuté výsledky 

Maďarsko – 
Budapešť, 
21.2.2016 

Maďarské národné 
múzeum Széchenyiho 
národná knižnica 

PhDr. Silvia 
Némethová 

Prednáška v MNM. Boli dohodnuté podmienky zabezpečenia výstavy 
v Széchenyiho knižnici, ktorá poskytla vitríny na výstavu a zabezpečila 
propagáciu výstavy. UKB dodala zoznam slovenských diel preložených do 
maďarčiny, ktoré boli na výstave prezentované a zabezpečila publikácie 
maďarských autorov preložených do slovenčiny. 

Česká republika 
– Praha, 
9.11.3.2016 

Medzinárodná 
konferencia PASIG 

Ing. Milan Rakús, 
Ing. Juraj Strnisko, 
Mgr. Tomáš Fiala, 
Mgr. Ivan Ciglan, 
Ing. Alojz Androvič, 
PhD. 

Účasť na pravidelnom odbornom podujatí expertov z oblasti archivácie 
digitálnych objektov. Zúčastnilo sa 150 účastníkov z 29 krajín sveta. 
Odznelo cca 30 príspevkov. Prezentácie boli doplnené panelovou dis-
kusiou. Prehliadka Národnej technickej knižnice s odborným výkladom. 
Účasť na výstave dodávateľov HW a SW. Prínosom bola možnosť 
osobných konzultácií s poprednými expertmi, rozšírenie prehľadu v danej 
problematike a posilnenie kooperačného potenciálu UKB v danej oblasti. 

ČR – Praha 
31.3.2016 

Záverečný seminár 
„Knihy znovu nalezené“ 

Mgr. Henrieta 
Gábrišová 

V NK ČR sa konal záverečný seminár a vernisáž výstavy k projektu. 
Prezentácia výsledkov výskumu odborníkov z oblasti archívnictva, dejín 
umenia, práva, knihovníctva a sumarizácia výsledkov projektu, ktoré budú 
zverejnené aj v publikácii k projektu. Projekt Knihy znovu nalezené 
je financovaný prostredníctvom EHP a Nórskych fondov v rámci progra-
mu CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění. Projekt je realizovaný 
od 1.1.2015 do 31.5.2016. Hlavný riešiteľ je NK ČR, zahraničný partner 
nórska nadácia Stiftelsen Arkivet. Na záver bola vernisáž výstavy 
prezentujúca historický výskum, ktorý sa snažil nájsť odpoveď na otázky, 
čo sa stalo s knihami, ktoré boli počas 2. svet. vojny zavlečené na územie 
Sudet a s tými, čo boli konfiškované po vojne. Výskum vyniesol na povrch 
viac otázok ako odpovedí.  Išlo o recipročnú výmenu, UKB hradila len 
cestovné. Projekt je vhodnou inšpiráciou pre UKB. 
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USA – 
Washington D. 
C., Kansas City, 
Salt Lake City, 
Seattle, 
9.4.-1.5.2016 
  

International Visitor 
Leadership Program 
(IVLP) 

Mgr. Tomáš Fiala Medzinárodný program zameraný na americké knižnice, financovaný 
a organizovaný vládou Spojených štátov amerických. Je programom 
úradu pre vzdelávanie a kultúrne záležitosti MZV USA. Vznikol v  r. 1940 a 
jeho cieľom je zvyšovanie vzájomného porozumenia medzi krajinami 
prostredníctvom komunikácie na osobnej a odbornej úrovni. Program 
American Libraries – Americké knižnice je multiregulárnym projektom pre 
odborníkov z knižníc, ktorí pracujú v oblasti ich riadenia a strategického 
rozvoja. Zúčastnilo sa 6 účastníkov, ktorí rovnomerne zastupujú väčšie 
geopolitické regióny celého sveta a ktorých spája spoločná téma knižníc 
a ich rozvoja. Získané nové poznatky a informácie a inšpiratívne riešenia 
problémov môžu byť aj motiváciou pre riešenie nových výziev. 

Island, 
Reykiavik,  
10.-15.4.2016 

Výročná konferencia 
a zasadnutie konzorcia 
International Internet 
Preservation 
Consortium (IIPC) 
General Assembly & 
Web Archiving 
Conference 

Ing. Silvia 
Stasselová, 
Ing. Alojz Androvič, 
PhD. 

Generálne zasadnutie konzorcia IIPC, na ktorom sa prerokoval sa nový 
štatút, uskutočnila voľba predsedu a prerokovala správa za rok 2015 a plán 
na rok 2016. Zasadnutie sa venovalo témam možnej spolupráce na vývoji 
nástrojov ako aj spoločných zbierok. Na zasadnutie nadväzo-vala 
medzinárodná konferencia, na ktorej sa prezentovali nové poznatky 
z oblasti archivácie webu ako aj niektoré vybrané projekty. Účasť bola 
prvým vstupom UKB do medzinárodného spoločenstva IIPC. Prínosom 
bolo rozšírenie poznatkov, odbornej orientácie a výmena skúseností 
v danej oblasti vrátane posilnenia kooperačného potenciálu  UKB. 

Maďarsko, 
Budapešť,  
15.-16.4.2016 

Országos Széchenyi 
Konyvtár, Príprava 
výstavy UKB-LIC,  
„Z oboch strán Dunaja“ 

Ing. Silvia 
Stasselová, PhDr. 
Silvia Némethová 

Széchenyiho národná knižnica  - príprava  a inštalácia výstavy "Z oboch 
strán Dunaja" v spolupráci s kurátorkou výstavy Ildikó Hizsnyaiovou 
a grafikom Martinom Kubinom. Otvorenie výstavy za prítomnosti 
GR Széchenyiho národnej knižnice Dr. Lászlóa Tüskeho a generálnej 
riaditeľky Univerzitnej knižnice Ing. Silvie Stasselovej. Zhotovenie foto-
grafií a technická podpora zo slávnostného otvorenia výstavy "Z oboch 
strán Dunaja." Fotografie dostupné na webovej stránke UKB. 

Panama City, 
Panama,  
17.-23.4.2016 

Zasadnutie výboru 
sekcie IFLA MLAS za 
účelom prípravy 
odborného programu 
kongresu IFLA WLIC 
2016 

Ing. Silvia 
Stasselová 

Aktívna účasť na riadnom zasadnutí medzinárodného výboru Sekcie IFLA 
MLAS, sprievodnom medzinárodnom vedeckom seminári s ústrednou 
témou "Transforming LAC region through libraries" (Transformácia 
regiónu Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti prostredníctvom knižníc), 
ktorý organizoval výbor sekcie IFLA MLAS v spolupráci s Panamskou 
univerzitou, Panamskou národnou knižnicou a Panamskou asociáciou 
knižníc, za osobnej účasti Glórie Pérez Salmerón, IFLA President- Elect 
a tiež aktívna prezentácia na workshope IFLA BSLA (Building Strong 
Library Associations). Nadviazanie nových zahraničných kontaktov 
a reprezentácia slovenského knihovníctva na medzinárodnej pôde. 
Vyslanie GR UKB ako experta za rezort MK SR. 

Švajčiarsko- 
Bern,  
28.-29.4.2016 

Valné zhromaždenie 
predstavenstva 
medzinárodného 
konzorcia EoD, 
Švajčiarska národná 
knižnica Bern 

Ing. Silvia 
Stasselová, 
Ing. Alojz Androvič, 
PhD. 

Výročná konferencia knižníc krajín V4. Účasť 100 expertov z knižníc V4 
a ďalších. Odznelo 22 odborných prednášok a 6 posterových prezentácií 
zameraných na aktivity a rozvoj prezenčných služieb a systémov národ-
ných knižníc, na legálne aspekty digitalizácie, centrálne portály a vzdelá-
vanie knihovníkov pre digitálny vek. UKB prezentovala spoločný prís-
pevok s NK ČR Praha na tému možnej spolupráce knižníc v oblasti 
digitálneho dedičstva. UKB aktívne prezentovala najnovšie projekty 
a navrhla témy - oblasti spolupráce UKB - NK ČR na budúce obdobie. 
Spoluautorstvo príspevku 4 Digital Heritage/4 Digitální dedictví. Konzul-
tácia možností ďalšej spolupráce a výmena informácií a skúseností 
z odbornej práce v rovnakej oblasti. Zaujímavé prednášky kolegov 
z Poľska ČR, Maďarska, Chorvátska, SR (Cosmotronu). Príspevok k publi-
cite projektov OPIS CDA a DIP. Prínosom bolo rozšírenie poznatkov, 
odbornej orientácie a výmena skúseností v danej oblasti vrátane posil-
nenia kooperačného potenciálu  UKB. 

ČR – Praha, 
12.-15.5.2016 

Medzinárodný knižný 
veľtrh „Svět knihy Praha 
2016“, NK ČR Praha 

Mgr. Silvie 
Uhliarová 

Recipročná pracovná cesta medzi UKB a NK Praha. Zhodnotenie 
výsledkov spolupráce za rok 2015 a nastolenie nových možností 
skvalitnenia spolupráce. Priamy nákup kníh do fondov UKB na medzi-
národnom knižnom veľtrhu a v knižných domoch s prihliadnutím 
na potreby vedeckých pracovníkov, študentov a odbornej verejnosti. 
Zhodnotenie spolupráce ukázalo, že budovanie čiastkových knižníc 
je prínosom pre obe strany. 

Česká republika, 
Zlín,  
13.5.2016 

Odborná exkurzia do 
knižníc v Zlíne- Krajské 
knihovny Františka 
Bartoše a Knihovny 
Univerzity Tomáše Bati 

PhDr. Dagmar 
Kleinová, PhDr. 
Dana Oravcová, 
Mgr. Mária 
Ďzavíková, Ing. 
Beáta Varečková, 

Účasť na odbornej exkurzii, zoznámenie sa s činnosťou, profiláciou 
a spektrom služieb 2 najväčších knižníc v Zlínskom kraji a výmena 
skúseností z odborných činností. Krajská knihovna F.Bartoše ve Zlíně 
je verejnou knižnicou s univerzálnymi knižničnými fondami a regionál-
nym centrom knihovníckych, bibliografických a informačných služieb pre 
sieť verejných knižníc Zlínskeho kraja. Je najväčšou v kraji a plní aj funk-
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Mgr. Ladislav 
Dombi, Danica 
Jurštáková, Mgr. 
Zuzana Fusková, 
PhDr. Jana 
Matúšková, Mgr. 
Soňa Minárová, 
Viera Kuchtová, 
Mária Turzová 

ciu mestskej knižnice. Pôsobí v nových priestoroch Baťovho Inštitútu. 
Knihovna UTB v Zlíne je verejne prístupnou knižnicou. Svoje služby 
poskytuje pedagógom a študentom Univerzity T. Baťu, odbornej verej-
nosti. 
 

ČR, Praha, 
24.-25.5.2016 

INFORUM 2016 – 28. 
ročník medzinárodnej 
konferencie 

Ing. Silvia 
Stasselová,  
Ing. Alojz Androvič, 
PhD., Mgr. Iveta 
Lacková 

28. ročník konferencie o informačných zdrojoch INFORUM 2016 
(300 účastníkov a expertov z ČR, SR a EÚ/ USA). V dvoch programových 
sekciách odzneli odborné príspevky o najnovších poznatkoch v oblasti 
informačných systémov služieb a zdrojov. Sprievodnou akciou konfe-
rencie bola výstava dodávateľov informačných zdrojov, databáz, klasic-
kých aj elektronických dokumentov. Úroveň prednášok bola vysoká, 
tematické zameranie odpovedalo aktuálnym problémom a rozvojovým 
trendom v danej oblasti. Konferencia je významným zdrojom inšpirácie 
pre rozvoj knižnično- informačných služieb UKB. Prezentácie sú dostup-
né na webe AIP.cz. Prínosom bolo nadviazanie kontaktov a možnosť 
konzultácie s vystavovateľmi a prednášateľmi.  

Česká republika, 
Brno,  
30.5.-1.6.2016 

Moravská zemská 
knihovna Brno, 
Medzinárodné 
kolokvium V4 

Ing. Alojz Androvič, 
PhD., PhDr. Beáta 
Katrincová, PhDr. 
Jana Matúšková, 
Ing. Silvia 
Stasselová 

Výročná svetová konferencia knižníc krajín V4. Účasť 100 expertov 
z knižníc V4 a ďalších. Odznelo 22 odborných prednášok a 6 postero-vých 
prezentácií zameraných na aktivity a rozvoj prezenčných služieb 
a systémov národných knižníc, na legálne aspekty digitalizácie, centrálne 
portály a vzdelávanie knihovníkov pre digitálny vek. UKB prezentovala 
spoločný príspevok s NK ČR Praha na tému možnej spolupráce knižníc 
v oblasti digitálneho dedičstva. UKB aktívne prezentovala najnovšie 
projekty a navrhla témy - oblasti spolupráce UKB - NK ČR na budúce 
obdobie. Spoluautorstvo príspevku 4 Digital Heritage/ 4 Digitální dedic-
tví. Príspevok k publicite projektov OPIS CDA a DIP. Prínosom bolo roz-
šírenie poznatkov, odbornej orientácie a výmena skúseností v danej 
oblasti vrátane posilnenia kooperačného potenciálu  UKB. 

Česká republika,  
Hodonín, 
3.6.2016 

Konzultácia 
k nastaveniu systému 
ARL – Cosmotron 
Hodonín 

Mgr. Veronika 
Gyalogová 

Na stretnutí boli riešené otázky nastavenia systému ARL, ktoré môže 
realizovať správca systému. Bol konzultovaný plánovaný upgrade a jeho 
vplyv na chod služieb. Získané informácie umožnia zrealizovať nasta-
venia systému, ktoré sú potrebné pre úspešné zrealizovanie upgradu, 
ktorý bude vykonaný spoločnosťou Cosmotron v krátkom čase. Prí-
nosom je zvýšenie profesionality pracovníčky UKB pri správe systému 
ARL.  

Česká republika, 
Brno,  
6.-9.6.2016 

Masarykova univerzita- 
Národní seminář 
informačního vdelávaní 
(NASIV) 

Mgr. Henrieta 
Gábrišová 

6. ročník Národního seminara informačního vzdelávaní organizoval 
Kabinet informačních studií a knihovnictví (KISK). Prednášky a work-
shopy na témy: Výskum v informačnom vzdelávaní, didaktiky a meto-
diky, technológie v informačnom vzdelávaní, presadzovanie informač-
ného vzdelávania v knižniciach a mediálna gramotnosť. 

Česká republika, 
Karviná, 
Olomouc,  
8.-10.6.2016  
 

„Profese knihovník“, 
Regioníálna knižnica 
Karviná, Vedecká 
knižnica Olomouc, 
Vlastivedné múzeum 
Olomouc, Arcidiecézne 
múzeum Olomouc 

Ing. Silvia 
Stasselová, 
Mgr. Monika 
Lopušanová, 

Vyžiadaná prednáška GR UKB na medzinárodnej konferencii "Profese 
knihovník." Odborná prednáška na tému " Národná sústava povolaní 
a knihovnícke profesie v SR" sa stretla s veľkým záujmom odborného 
publika. Osobné stretnutie s riaditeľkou Vědecké knihovny v Olomouci  
bolo veľmi prínosné a návšteva výstavy k 450. výročiu bola inšpiráciou pre 
UKB. Nadviazanie medzinárodnej spolupráce pre UKB a získanie 
inšpirácie pre prípravu blížiacej sa storočnice UKB v roku 2019. 

Česká republika, 
Hradec Králové, 
15.-16.6.2016 

Medzinárodná 
konferencia 
„Architektúra 
a výstavba knihoven“ 

Ing. Silivia 
Stasselová, 
Mgr. Monika 
Lopušanová 

Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii: "Architektura a výstavba 
knihoven" - vyžiadaná odborná prednáška na tému: "Architektura knižníc 
na Slovensku", prezentovaná generálnou riaditeľkou UKB. Stretla 
sa s veľkým ohlasom vzhľadom na to, že obsahovala aj ucelené výsledky 
celoslovenského prieskumu architektúry a priestorového vybavenia kniž-
níc v SR. Prezentácie sú dostupné na webe SKIP ČR. Nadviazanie nových 
kontaktov pre spoluprácu UKB a záujem o exkurziu do UKB zo strany 
českých knihovníkov. 

USA, Columbus, 
12.-16.6.2016 

Svetový knihovnícky 
a informačný kongres 
IFLA- IFLA World 
Library and Infor-
mation Congres 

Ing. Silvia 
Stasselová 

Aktívna účasť GR UKB na Svetovom knihovníckom a informačnom 
kongrese IFLA World Library and Information Congress 2016, na 82. val-
nom zhromaždení International Federation of Library Associations and 
Institutions ako volená členka Stáleho výboru Sekcie pre manažment 
knihovníckych združení (členka IFLA MLAS od 2007, aktuálne volebné 
obdobie do roku 2017). 
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Česká republika, 
Brno,  
6.-7.9.2016 

Konferencia „Po 
stopách zdraví a nemoci 
člověka a zvířat VI.“ 

Mgr. Katarína 
Pekařová, PhD. 

Konferencia venovaná dejinám medicíny, farmácii a veterinárnemu 
lekárstvu. Referát "Známi a neznámi školskí lekári na území dnešného 
Slovenska na prelome 19. a 20. storočia vo svetle výročných školských 
správ" predniesla zamestnankyňa UKB Mgr. Pekařová. 

Česká republika, 
Olomouc,  
6.-8.9.2016 

Medzinárodná 
konferencia „Knihovny 
současnosti“ 

Ing. Silvia 
Stasselová 

Aktívna účasť na konferencii a pracovné rokovania, ktoré budú prínosom 
pre UKB, napr. pripravovaná návšteva odborných garantov úspešného 
projektu "Česká národní fonotéka" v UKB, za účelom získania know-how 
pre podobný projekt na Slovensku. 

Česká republika, 
Třešť,  
9.10.2016 

21. ročník 
medzinárodného 
seminára CASLIN 2016 

Ing. Silvia 
Stasselová 
Ing. Alojz Androvič, 
PhD., Mgr. Tomáš 
Fiala 

Delegácia UKB pod vedením GR sa aktívne zapojila do práce expertných 
skupín, ktoré sa venovali otázkam stratégie rozvoja knižníc s dlhodobým 
výhľadom. Zdôraznený bol aspekt masívnej digitalizácie a elektronizácie 
v informačnej oblasti a s tým spojené požiadavky na personál a vybave-
nie. Uskutočnilo sa množstvo konzultácií a odborných debát, čo prispelo 
k rozšíreniu poznatkov v danej oblasti. Vytvorili sa nové partnerské väzby 
(potenciálnej spolupráce) a získali sa informácie o aktivitách partners-
kých knižníc v Čechách. Účasť UKB prispela ku "kooperačnému poten-
ciálu" UKB najmä s českými knižnicami a k rozšíreniu komplexného 
pohľadu na aktuálne výzvy spojené s nástupom nových technológií 
a médií. 

Taliansko, Terst,  
24.-25.10.2016 

Konferencia IIAS: 26. 
Medzinárodné archívne 
dni 

Ing. Emília 
Hanusová 

Aktívna účasť na konferencii a zasadnutí členov medzinárodného inšti-
tútu pre archívnu vedu Terst-Maribor. Zúčastnilo sa viac ako 150 odbor-
níkov z Európy, Ázie, Kanady a USA. Konferencia sa venovala 2 témam: 
Ochrana údajov- odznelo 13 prednášok a Využívanie dokumentov – 
29 prednášok. V rámci tejto sekcie odznela aj prednáška: "J. Hanus - 
E. Hanusová: Public use of rare archives and valuable library documents". 
Prínosom bola  aktívna prezentácia odbornej činnosti UKB v danej oblasti 
a výmena odborných poznatkov a skúseností.   

Maďarsko, 
Budapešť, 
15.11.2016  

OSZK,  Országos 
Széchényi Könyvtár 

Mgr. Katarína 
Pekařová, PhD. 

Účasť na laudácii a slávnostnej prezentácii publikácie venovanej maďars-
kému bibliografovi Sándorovi Dörneyovi pri príležitosti jeho 90. naro-
denín. Príspevok do publikácie za UKB. 

Nemecko, 
Berlín,  
22.-24.11.2016 

Konferencia „Preforma 
workshop Improving 
long-term digital 
preservation“ 

Ing. Milan Rakús, 
Ing. Juraj Strnisko, 
Mgr. Lenka 
Bazalová, Mgr. 
Lucia Kelemenová 

Na  konferencii bol stručne predstavený projekt PREFORMA. Nasledovali 
prezentácie účastníkov, ktorí majú praktické skúsenosti s digitálnym 
archivovaním a dlhodobým uchovávaním dát. Nosnou témou bol výber 
stratégie pri digitálnom uchovávaní dát a prehľad súčasných štandardov 
pre jednotlivé formáty. Výsledky projektu PREFORMA sa budú perspek-
tívne uplatňovať vo všetkých 3 oblastiach validácie formátov súborov. 

Česká republika, 
Praha, 
28.11.2016 

Seminár SK ČR 
v Městskej knihovně v 
Praze 

Mgr. Miroslava 
Grešková, Alena 
Veľká, Andrea 
Morávková 

Účasť na seminári o Súbornom katalógu ČR. 

Španielsko, 
Madrid, Granda, 
29.11-2.12.2016 

Prezentácia Bašagićovej 
zbierky islamských 
rukopisov z fondov UKB 

Ing. Silvia 
Stasselová 
PhDr. Klára 
Mészárosová 

Zahraničná prezentácia Bašagićovej zbierky na okrúhlom stole k islams-
kým rukopisom v zbierkach európskych knižníc a archívov (Madrid) 
a slávnostné otvorenie výstavy Bašagićovej zbierky (Granada) v rámci 
Predsedníctva SR v Rade Európskej únie. 

Česká republika, 
Praha,  
30.11-1.12.2016 

Konferencia Archívy, 
knihovny, muzeá 

Ing. Alojz Androvič 
PhD., Bc. Andrej 
Bizík, Ing. Milan 
Rakús, Ing. Alena 
Špániková 

17. ročník konferencie Archivy, knihovny, muzea v digitálniím světě 2016.  

 

Štátne návštevy v roku 2016: 

 Návšteva ministra pre záležitosti EÚ Tureckej republiky pána Ömera Çelika s delegáciou 
a J. E. Gülhan Ulutekin, veľvyslankyne Tureckej republiky na Slovensku za účelom prehliadky 
vzácnych exponátov z unikátnej Bašagićovej zbierky islamských rukopisov  
(14. 6. 2016) 

 Návšteva premiéra Bosny a Hercegoviny pána Denisa Zvizdića za účelom prehliadky vzácnych 
exponátov z Bašagićovej zbierky islamských rukopisov  
(17. 6. 2016) 
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 Návšteva poradcu ministra kultúry v Kosove (Dr. Vehbi Miftari), poradcu rektora Prištinskej 
univerzity a člena dozornej rady Univerzitnej knižnice v Kosove (Dr. Hysen Bytyqi) a media 
špecialistu z Albánska (Fisnik Lama) na riaditeľstve UKB a v priestoroch Centrálneho dátového 
archívu za účelom prezentácie projektov CDA a DIP  
(28. 9. 2016) 

 Návšteva tureckej delegácie poslancov (prof. Dr. Mustafa Isen, Zehra Taskesenlioglu, Nurettin 
Demir, Abdulvahap Dogan, Lale Avci) za účelom prehliadky vzácnych exponátov z unikátnej 
Bašagićovej zbierky islamských rukopisov  
(15. 11. 2016) 
 

 

Návšteva ministra pre záležitosti EÚ Tureckej republiky Ömera Çelika, uvítanie ministra  
generálnou riaditeľkou UKB (Foto Ľ. Zupko) 
 

 
Návšteva ministra pre záležitosti EÚ Tureckej republiky Ömera Çelika, prehliadka exponátov 
Bašagićovej zbierky v Kabinete rukopisov, starých a vzácnych tlačí (Foto Ľ Zupko) 
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Zahraničné návštevy v UKB v roku 2016 

Medzi významné zahraničné návštevy v roku 2016 patrila návšteva zástupcov Veľvyslanectva USA, 
návšteva riaditeľa Rakúskeho kultúrneho inštitútu, návšteva slovinskej veľvyslankyne, návšteva Britského 
veľvyslanca a regionálneho riaditeľa Britských rád v strednej Európe, návšteva zástupcov spoločnosti 
Innovative z Veľkej Británie, návšteva veľvyslankyne Českej republiky J. E. Lívie Klausovej, návšteva 
japonského veľvyslanca J. E. Jun Shimmiho, návšteva zástupcov Ruského centra vedy a riaditeľky Tatiany 
Mishukovskej, návšteva hostí Wojewódskej i Mieskej Biblioteky Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, 
návšteva veľvyslankyne Bulharskej republiky J. E. Margarity Ganeva, návšteva z Poľského veľvyslanectva 
a radcu ministra Piotra Samereka, návšteva riaditeľa Kosovskej národnej knižnice Fazli Gajraku, návšteva 
riaditeľa Bristish Council/ Britskej rady na Slovensku, návšteva riaditeľky Ruského centra vedy a kultúry 
v Bratislave a radkyne Veľvyslanectva Ruska na Slovensku a návšteva nového veľvyslanca USA 
na Slovensku J. E. Adama Sterlinga. 

 

 

Návšteva veľvyslanca USA Adama Sterlinga (Foto Ľ. Zupko) 

 
Japonský veľvyslanec J. E. Jun Shimmi na prehliadke vzácnych dokumentov v Kabinete rukopisov,  
starých a vzácnych tlačí s vedúcou Kabinetu, PhDr. Klárou Mészárosovou (Foto Ľ. Zupko) 
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Bilaterálna spolupráca – zmluvy o výpožičke knižničných dokumentov 

V roku 2016 UKB uzatvorila zmluvy o výpožičkách knižničných dokumentov z fondu knižnice, ktoré boli 
prezentované na výstavách: „Z oboch strán Dunaja“ (Literárne informačné centrum), „Znovu objavené 
dedičstvo“ (Židovská náboženská obec), „Sen a skutočnosť / Umenie & propaganda v období slovenského 
štátu 1939 – 1945“ (Slovenská národná galéria). 

 

Knižnično-informačné služby 

Výpožičné služby 

Výpožičné služby sú primárnou činnosťou knižnice. UKB poskytovala svoje služby na 13 konzultačných 
a výpožičných miestach 63 hodín týždenne, vrátane  sobôt.  

Výpožičky z knižničných skladov boli priebežne vybavované v pravidelných časových intervaloch, 
dokumenty boli pre používateľov pripravené spravidla do dvoch hodín.  

Používatelia podali prostredníctvom katalógov celkovo 135 254 žiadaniek. Zadaných bolo 28 756 rezervácií. 
Formou rezervácie sa vybavovali aj žiadanky z generálneho menného katalógu a papierové žiadanky. 
Systém evidencie výpožičiek dokumentov, ktoré nie sú spracované elektronicky (viazané periodiká) 
a evidencia neviazaných periodík vo voľnom výbere, sa dostali do rutinnej prevádzky. Pokračovalo 
sa v rozširovaní využívania služieb knižnično-informačného systému (KIS) v priestoroch študovní a ich 
špeciálnych zbierok. Používatelia mali možnosť realizovať výpožičky priamo na oddelení multimediálnych 
dokumentov (študovňa mikrodokumentov, študovňa elektronických dokumentov a študovňa zvukovo-
obrazových dokumentov). 

Knihy, získané formou kúpy, výmeny a daru v rokoch 2014 až 2016 si môžu používatelia vyhľadať 
samostatne v tzv. voľnom výbere, ktorý sa nachádza na prízemí  budovy UKB na Ventúrskej ul., a ktorý 
sa presunom z 2. poschodia stal viac prístupným a využívaným. 

 

Absenčné výpožičné služby  

V priebehu roka sa zaregistrovalo 5 875 nových používateľov a 10 338 používateľov si členstvo prolon-
govalo. K 31. 12. 2016 mala knižnica 19 854 aktívnych používateľov. Možnosť online predregistrácie využilo 
1 020 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 (ďalej ID karta) používateľa, ktorá 
spôsobovala veľké administratívne problémy najmä pri strate ID karty používateľom.  

Pri registrácii je možné vystaviť novú kartu používateľa alebo je možné používateľa registrovať na platnú 
čipovú kartu inej organizácie (akceptované sú najmä ID karty ISIC, ITIC, Bratislavská mestská karta, karty 
vydané CVTI SR a UK SAV). Následne si používateľ  mohol zvoliť na akú dobu (7 dní, mesiac, alebo 1 rok) 
si chce preukaz aktivovať a využívať služby UKB. 

Súčasťou registrácie je aj registrácia organizácii – kolektívnych používateľov služieb MVS a MMVS pre 
domáce a zahraničné knižnice. V roku 2016 sa zaregistrovalo ďalších 9 knižníc a inštitúcií. Spolu 
je zaregistrovaných 681 domácich a zahraničných knižníc a inštitúcií. 

V roku 2016 bolo použitých na úhradu registračného poplatku 40 kultúrnych poukazov a 17 poukazov 
vo výške 51 € pre používateľov z Asociácie absolventov Fulbrightovho programu. (Spolupráca medzi UKB 
a Asociáciou absolventov Fulbrightovho programu prostredníctvom poukazov by mala trvať do konca 
marca 2017).  
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Prehľad  absenčných výpožičiek v roku 2016 v porovnaní s rokmi 2015 a 2014 

 

 2016 2015 2014 
Absenčné výpožičky spolu 156 052 146 417 145 200 

Absenčné výpožičky 7 – dňové 3 033 2 728 2 594 

Rezervované dokumenty 28 756 35 718 27 853 

Vrátené dokumenty 120 687 139 360 169 193 

    

Oddelenie absenčných výpožičiek pre rýchlejšiu a prehľadnejšiu informovanosť o vyzdvihnutí objedna-
ných titulov posielalo používateľom e-mail, ktorý ich informoval, že titul je pripravený na vyzdvihnutie 
a môžu si ho prísť vypožičať. Pred zavedením tejto služby sa používateľ musel informovať telefonicky, 
osobne alebo e-mailom. Pred uplynutím výpožičnej lehoty dokumentov dostávali používatelia emailovú 
informáciu (bolo zaslaných spolu 62 835 oznamov), ktorá ich upozornila na blížiace sa ukončenie 
výpožičnej lehoty a zároveň možnosť predĺženia výpožičky (aj online). Posielanie týchto správ pred 
ukončením výpožičnej lehoty prispelo k používateľskému komfortu a k znižovaniu počtu upomienok. 
Výpožičky nevrátené v určenom termíne sa priebežne upomínali. Prvá a druhá upomienka sa používa-
teľom posielala e-mailom. Používateľom, ktorí nemajú e-mail, resp. ho nechceli uviesť pri registrácii, 
sa upomienky posielali poštou. Spolu bolo zaslaných 18 611 upomienok, z toho 435 riaditeľských upomie-
nok na 867 titulov. Pokus o zmier bol zaslaný 129 používateľom na 277 titulov.  

Pred podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu bol každý používateľ knižnicou viacnásobne 
kontaktovaný telefonicky, alebo e-mailom. Cieľom bolo vykonať všetky preventívne úkony na vrátenie 
požičaných dokumentov a úhradu vzniknutých poplatkov voči UKB. V roku 2016 bolo podaných 15 návrhov 
na vydanie platobného rozkazu na 24 zväzkov v hodnote 2 057,50 €.  

Súčasťou webovej stránky UKB je aj prístup k finančnému kontu používateľa. Počas roka sa opakovane 
posielali e-maily, ktoré upozorňovali na dlh používateľa. 

 

Prezenčné výpožičné služby 

Prezenčné výpožičky zo skladov UKB sa poskytovali na troch miestach. Objednané knihy na prezenčné 
štúdium si mohli používatelia požičať na 1. poschodí pri pulte prezenčných výpožičiek kníh. Knihy od roku 
1918 a dizertačné práce sa sprístupňovali vo všeobecnej študovni. Viazané periodiká si používatelia 
objednávali a požičiavali pri pulte viazaných periodík na 2. poschodí.  

Zamestnanci 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 retrospektívnej katalogizácie.  

Viazané periodiká sa často nesprístupnili kvôli zlému fyzickému stavu dokumentov, alebo kvôli neúplným 
alebo nesprávne vyplneným žiadankám. Staršie ročníky si používatelia objednávali na klasických 
papierových žiadankách alebo žiadankách pripojených k naskenovaným katalogizačným lístkom. Nové 
viazané periodiká, ktoré sú spracované elektronicky, sa objednávali pomocou elektronického katalógu 
a zásadne sa požičiavali v automatizovanom knižničnom systéme Virtua. Vzhľadom na to, že viazané 
periodiká sú len čiastočne elektronicky spracované, zaviedla sa evidencia objednaných a požičaných 
viazaných ročníkov periodík spracovaných klasicky a elektronicky. Na pracovisku sa súčasne tlačili 
žiadanky na expresné skenovanie, pracovníci pri pulte zabezpečovali komunikáciu medzi používateľmi 
a oddelením digitalizácie.  
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V roku 2016 sa prezenčne vypožičalo zo skladov 163 748 kníh a viazaných periodík. Používatelia podali 
135 254 žiadaniek, z toho bolo 71 470  žiadaniek na dokumenty na absenčné štúdium, 51 197 žiadaniek 
na prezenčné štúdium kníh a periodík, 1 006 žiadaniek zo zahraničných knižníc, 3 272 žiadaniek z generál-
neho menného katalógu, 7 748 žiadaniek na štúdium periodík prostredníctvom naskenovaného katalógu 
periodík a 561 klasických papierových žiadaniek na štúdium periodík. Používatelia si súčasne rezervovali 
prostredníctvom KIS Virtua 28 756 dokumentov. Zvýšil sa počet nedodaných titulov a ročníkov viazaných 
periodík, najmä z medzivojnového obdobia, ktoré knižnica nesprístupňuje pre zlý fyzický stav periodík. 
Zoznam týchto periodík je používateľom k dispozícií (http://listky.ulib.sk/periodika/). 

V roku 2016 sa prezenčne požičalo  22 824 viazaných periodík, ktoré ešte nie sú elektronicky spracované. 
Tento počet zahŕňa aj výpožičky z generálneho menného katalógu a tiež výpožičky objednané 
na papierových žiadankách.  

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.  

Poškodené dokumenty z fondov vo voľnom výbere sa  priebežne dávali opraviť do oddelenia knižnej väzby.  

Vo voľnom výbere periodík na 2. poschodí sa v roku 2016 vystavovalo viac ako 1 776 titulov domácich 
i zahraničných bežných ročníkov periodík. Na oddelení sa  spracovalo 88 nových titulov. 

Zaevidované periodiká, určené na voľný výber, sa denne odsúvali z oddelenia periodík do študovne, kde 
boli sprístupnené používateľom knižnice. Periodiká, ktoré sa vo voľnom výbere nenachádzali a boli uložené 
v sklade bežného ročníka v oddelení periodík, si používatelia mohli objednať prostredníctvom žiadanky, 
spolu s výpožičkami pre pracovníkov knižnice sa požičalo 1 068 čísel periodík.  

V súlade s Knižničným poriadkom UKB sa periodiká sprístupňovali len na prezenčné štúdium. V priemere 
využilo služby tohto pracoviska denne okolo 200 používateľov. Nevystavené tituly a ročníky si mohli 
používatelia objednať z príručných skladov oddelenia alebo oddelenia periodík.  

Na pracovisku sa priebežne evidovali jednotlivé čísla periodík, prideľovali sa lokačné značky, ukladali 
a kompletizovali sa jednotlivé tituly a vyraďovali zaniknuté tituly. Denníky a často používané periodiká 
sa mesačne kompletizovali. Do väzby sa pripravilo 952 titulov s vročením 2009 až 2015. 

Služobné prezenčné výpožičky periodík zabezpečovalo oddelenie periodík najmä pre potreby agentúry 
ISSN a oddelenia vecnej katalogizácie, spolu sa na služobné účely požičalo 2 702 čísel periodík. 

Prezenčné výpožičky poskytovali aj niektoré ďalšie pracoviská – kabinety a študovne UKB: hudobný 
kabinet,  kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí, študovne oddelenia multimediálnych dokumentov, 
študovne depozitných knižníc OSN, UNESCO a NATO.  

Spolu sa v roku 2016 prezenčne požičalo 481 029 knižničných dokumentov. 
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Študovne a kabinety 

Všeobecná študovňa 

Vo všeobecnej študovni boli poskytované referenčné a poradenské služby, vyhotovované rešerše 
z bibliografických a plnotextových databáz a poskytované  prezenčné výpožičky starších knižničných 
dokumentov (najmä vydaných pred r. 1918), knižničných dokumentov na krehkom papieri, dizertačných 
prác,  exemplárov získaných prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medzi-
knižničnej výpožičnej služby. Zo slovenskej národnej bibliografie bolo vyhotovených 1 113 rešerší, z českej 
národnej bibliografie 442 a z licencovaných databáz 371 rešerší. 2 rešerše boli vytvorené z citačných 
databáz.  

Všeobecná študovňa vo svojom príručnom fonde sprístupňovala encyklopédie, jazykové a vedecké 
slovníky, bibliografie, biografie a citačné indexy. V roku 2016 bolo vo Všeobecnej študovni požičaných 2 714 
kníh, z toho prostredníctvom KIS Virtua 1 614 dokumentov. Do fondu študovne pribudlo 42 kníh. 

 

Oddelenie multimediálnych dokumentov zabezpečovalo činnosť v 3 študovniach:  

 študovňa mikrografických dokumentov,  
 študovňa elektronických dokumentov,  
 študovňa zvukovoobrazových dokumentov.  

Vo všetkých študovniach pracovníci oddelenia poskytovali konzultačné služby a  pomáhali používateľom 
zorientovať sa pri vyhľadávaní špeciálnych dokumentov a informácií. Zabezpečovali spracovanie 
a sprístupňovanie fondu elektronických a zvukovoobrazových dokumentov. Súčasťou práce boli rekla-
mácie poškodených CD a DVD diskov a vymáhanie povinného výtlačku dokumentov od vydavateľov. 

Prehľad odborných činností oddelenia multimediálnych dokumentov za rok 2016: 

 

Študovne Počet 
používateľov 

Počet  
výpožičiek 

Doplňovanie  
do fondu 

študovňa elektronických 
dokumentov 

19 732 693 1 683 

študovňa zvukovo-
obrazových dokumentov 

66 97 635 

študovňa mikrodokumentov 830 1 632 0 

 

Študovňa mikrografických dokumentov  

V tejto študovni boli sprístupňované 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 2016 využilo služby študovne 830 používateľov, ktorí si požičali spolu prezenčne 1 632 mikrofilmov. 
Používatelia knižnice využívali v tejto študovni službu ESO – Expresné skenovanie dokumentov – 
na digitalizáciu mikrofilmov. Pracovníci oddelenia vybavili 231 elektronických žiadaniek na kópie z mikro-
filmov (spolu 2 434 skenov).  
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Študovňa elektronických dokumentov  

V študovni bolo používateľom k dispozícii 36 počítačov s prístupom na internet. Ku každému počítaču 
je nainštalované čítacie zariadenie  čipových kariet. V študovni je využívaný autentifikačný systém. Pri práci 
na PC v študovni elektronických dokumentov bolo možné na vytlačenie vyhľadaných alebo požadovaných 
dokumentov využiť aj samoobslužné tlačenie na sieťových zariadeniach. Pre používateľov knižnice boli 
k dispozícii licencované bibliografické a plnotextové elektronické zdroje, voľné dostupné databázy, 
skúšobné prístupy do rôznych databáz ako aj elektronické dokumenty – CD-ROM-y a DVD, ktoré knižnica 
získala formou povinného výtlačku alebo daru. 

Do fondu študovne pribudlo v roku 2016 spolu 1 683 elektronických dokumentov. Študovňu navštívilo 
19  732 používateľov, ktorí si požičali z príručného fondu 693 dokumentov. 

 

Študovňa zvukovoobrazových dokumentov   

Študovňu v roku 2016 navštívilo 66 používateľov, ktorí si požičali 97 dokumentov. V priebehu roka pribudlo 
do fondu 635 audiovizuálnych dokumentov. Na študijné využitie týchto dokumentov slúžilo 10 študijných 
miest.  

V roku 2016 sa pracovníci oddelenia zúčastnili odborných a vzdelávacích podujatí a odborných školení, 
zameraných na prácu s databázami a licencovanými prameňmi Univerzitnej knižnice v Bratislave, ako 
i na prácu s používateľmi knižnice. 

Zahraničné zbierky 

Zahraničné zbierky UKB sa nachádzajú na 1. poschodí budovy knižnice na Ventúrskej ulici. Medzi 
zahraničné zbierky patria čiastkové knižnice Britské centrum, 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 krajiny, na ktorú sa zameriavajú. 

Pre knižnicu Britského centra bola výpožičná lehota 30 dní a používateľ si mohol naraz absenčne vypožičať 
6 exemplárov. Z InfoUSA, Mamateyovej zbierky a Rakúskej knižnice si mohol používateľ vypožičať 
absenčne maximálne 3 exempláre na 7 dní. 

Prehľad absenčných výpožičiek za rok 2016 v zahraničných zbierkach v porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi: 

 2016 2015 2014 

Britské centrum 4 913 4 697 4 921 

InfoUSA 1 822 1 754 1648 

Mamateyova zbierka 362 310 356 

Rakúska knižnica 849 664 590 

Spolu 7946 7425 7515 

 

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. V roku 2016 pribudlo do fondu centra 85 kníh. Za rok 2016 bolo vypožičaných 
absenčne spolu 4 913 knižničných jednotiek. 
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Okrem vypožičania dokumentov ponúkalo Britské centrum tiež referenčné, konzultačné a poradenské 
služby. Fond bol prístupný používateľom aj na prezenčné štúdium. Študovňa je vybavená zariadeniami 
na sprístupňovanie dokumentov na videokazetách, audiokazetách, na CD a DVD nosičoch. Knižnica 
Britského centra sa snažila zaujať nových používateľov aj prostredníctvom tematických výstaviek, ktorými 
boli používatelia upozorňovaní na exempláre prinášajúce záber na britskú hudobnú scénu, športovcov, 
návrhárov, spisovateľov a iné významné osobnosti a centrá Veľkej Británie.  

InfoUSA sprístupňovalo dokumenty zamerané na americké štúdie, výučbu anglického jazyka, kultúru, 
umenie, literatúru, politiku,  dejiny, právo, spoločnosť a hospodárstvo. Nové knihy a filmy na DVD boli 
zakúpené z finančných prostriedkov amerického zastupiteľstva v SR. V roku 2016 pribudlo do fondu 
InfoUSA 114 knižných publikácií a 75 filmov na DVD nosičoch. V priebehu roka 2016 bolo z príručnej 
knižnice InfoUSA vybavených 1 822 absenčných výpožičiek.  

Študovňa čiastkovej knižnice InfoUSA dostala v júli nový nábytok a nové technické vybavenie. Táto 
študovňa sa využívala na organizovanie prednášok, videokonferencií a premietanie filmov. Pracovník 
InfoUSA sa v marci zúčastnil celoslovenského školenia pracovníkov InfoUSA Slovakia. V priebehu roka 
sa začal katalogizovať fond filmov na DVD nosičoch. Spracovanie zabezpečuje oddelenie multimediálnych 
dokumentov. 

Z fondu sa pravidelne uskutočňovali tematické výstavy. V roku 2016 sa výstavy venovali americkej revolúcii, 
Royovi Lichtensteinovi, Markovi Twainovi, jazzu, americkej poézii, biografiám spisovateľov, knihovníckej 
literatúre, imigrácii, ekonomike a nechýbali ani novinky z fondu knižnice. 

V priestoroch študovne a Lisztovho pavilónu sa uskutočnilo niekoľko workshopov, seminárov a stretnutí. 
Boli to workshop The Art of Activism, prednáška Changing US Political Landscape¸ vzdelávací seminár 
Migrácia na lokálnej úrovni — poskytovanie odbornej pomoci samosprávam, stretnutie právnikov 
s názvom Prof. Moliterno talks with Slovak judges about legal ethics, pracovné stretnutia Bill Howell’s 
meeting a ELTs journalism workshop with Nathan Meyer and Robert Kochersberger, okrúhly stôl 
so zástupcami zamestnávateľských zväzov s názvom TTIP and SMEs — Vision, Benefits and Expectations: 
Roundtable with Trade Association Executives (with Christina Sevilla, Deputy Assistant U.S. Trade 
Representative for Small Business), prezentácia  Tomáša Fialu o študijnej ceste po knižniciach USA, ktorá 
sa uskutočnila v rámci medzinárodného študijného programu International Visitor Leadership Program, 
The meeting of Mr. Dereck Hogan with NGOs — stretnutie nového riaditeľa sekcie pre Európu 
na Ministerstve zahraničných vecí USA pána Derecka Hogana s predstaviteľmi neziskových organizácií, 
Diskusia o pravicovom extrémizme a radikalizujúcej sa mládeži a čo sa s tým dá robiť, seminár Fulbrightovej 
komisie Športové štipendiá a možnosti štúdia v USA, Stretnutie rómskych predstaviteľov s prof. Ricardom 
Ramirezom, Okrúhly stôl s Tomom Nicholsom — stretnutie aktivistov s odborníkom na ruskú zahraničnú 
politiku, Professional Fellowship Exchange Program meeting. V júli a v auguste bola v priestoroch modrej 
študovne inštalovaná výstava s názvom Neznámi hrdinovia, venovaná letcom slovenského pôvodu 
slúžiacim vo vzdušných silách USA. Na vernisáži sa zúčastnili rodiny letcov. Spolu sa na týchto podujatiach 
zúčastnilo 318 ľudí. 

Pre stálych používateľov a návštevníkov InfoUSA boli premietané filmy v pôvodnom znení. V roku 2016 
sa uskutočnilo 25 projekcií, na ktorých sa zúčastnilo 108 záujemcov. 
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Stretnutie rómskych predstaviteľov s prof. Ricardom Ramirezom (Foto Ľ. Zupko) 

Mamateyovu zbierku tvorí 1 439 dokumentov. Fond z tejto zbierky bol využívaný používateľmi, ktorí 
sa zaujímajú o dejiny 20. storočia, medzinárodné vzťahy, ekonómiu a politológiu, so zreteľom na strednú 
Európu. Z fondu Mamateyovej zbierky bolo v roku 2016 požičaných 362 kníh.  

Rakúska knižnica má vo svojej čiastkovej zbierke knihy zamerané na rakúsku literatúru, kultúru, umenie, 
jazykovedu, dejiny a filozofiu. Nákup kníh bol financovaný Rakúskym spolkovým ministerstvom pre 
vzdelanie, umenie a kultúru. V priebehu roka 2016 pribudlo do zbierky 57 nových kníh. Absenčných 
výpožičiek bolo celkovo 849. Výstavy dokumentov z fondu knižnice upozorňovali nielen na nové prírastky 
vo fonde, ale priblížili aj viedenskú architektúru, Salzburg, staré viedenské vianočné tradície a niekoľko 
osobností, ako boli Milo Dor, Konrad Paul Liesmann, Ingeborg Bachmann a František Jozef I. 

 

Referenčné a poradenské služby 

Referenčné a poradenské služby boli dostupné pri všetkých konzultantských pultoch vo voľných výberoch, 
v zahraničných zbierkach, v študovniach a pri centrálnom informačnom pulte. Konzultanti radili nielen pri 
vyhľadávaní a objednávaní dokumentov z elektronických a lístkových katalógov, ale aj pri vyhľadávaní 
v elektronických databázach a prezentovali možnosti využívania licencovaných zdrojov dostupných 
na stránkach UKB. Najčastejšie odporúčané a následne využívané boli databázy EBSCO, SpringerLink, 
Kramerius a MediaInfo. Usmerňovali čitateľov aj na využívanie zdrojov,  ktoré ponúka portál Slovenská 
knižnica, projekt NIZPEZ, portál PRIMO, česká Jednotná informačná brána a slovenské i zahraničné 
súborné katalógy.  

Pracovníci referenčných a poradenských služieb realizovali pre záujemcov prednášky o knižnici a jej 
službách spojené s exkurziou po knižnici. Účastníkmi exkurzií boli prevažne študenti slovenských stredných 
a vysokých škôl, ale aj rôzni zahraniční záujemcovia, najmä knihovníci. V roku 2016 sa uskutočnilo 
78 odborných exkurzií, na ktorých sa zúčastnilo 1 607 záujemcov. Exkurziu po knižnici s podrobným 
výkladom o pracoviskách knižnice, ich zameraní, umiestnení a  pracovných postupoch absolvoval zároveň 
každý nový zamestnanec knižnice. 

Medzi digitálne referenčné služby patrí aj služba Spýtajte sa knižnice, ktorá funguje na základe zaslania 
vyplneného elektronického formulára. V roku 2016 bolo v rámci tejto služby poskytnutých 249 informácií 
pre používateľov. 

Okrem vyššie spomínaných výstav inštalovaných v priestoroch zahraničných zbierok pripravovali 
konzultanti samostatne niekoľko ďalších výstav. Počas celého roka sa obnovovala výstava nových kníh, 
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ktorá bola umiestnená vo voľnom výbere na prízemí. Tematické výstavy k vybraným zaujímavým témam 
a výročiam spisovateľov sa uskutočnili na prízemí vedľa požičovne a na 1. poschodí pri študovni 
elektronických dokumentov. Výstavy boli v roku 2016 venované tematike bratislavských kaviarní, 
knihovníctvu, Záhoriu, bratislavským kúpaliskám, A. Christie, H. Ch. Andersenovi, „prekliatym básnikom“, 
M. A. Beňovskému, mesiacu česko-slovenskej vzájomnosti (výstava českej knižnej produkcie vo fondoch 
UKB), slovenským mostom, včelárstvu. Ďalšie výstavy reflektovali Sviatok všetkých svätých, upírsku 
tematiku a gotické romány. Okrem spomínaných výstav boli na Barokovom nádvorí inštalované 
krátkodobé výstavky dokumentov z fondu, pripravených pri príležitosti jubileí Ľubomíra Feldeka, Jacka 
Londona, Alexandra Dubčeka, P. Esterházyho a prezidenta Michala Kováča.  

Konzultanti zabezpečovali priamy kontakt s používateľmi pri poskytovaní informačných služieb – osobný 
a telefonický.  Spolu poskytli 9 234 informácií týkajúcich sa prevádzky knižnice a 12 938 bibliografických 
a faktografických informácií. 

 

Hudobný kabinet 

Hudobný kabinet ako špecializované pracovisko UKB je zamerané na získavanie, spracovávanie, 
archivovanie a sprístupňovanie hudobných dokumentov formou prezenčných výpožičiek. Kabinet 
poskytuje bibliograficko-informačné a referenčné služby z oblasti hudobnej vedy. 

K dispozícii priamo v kabinete bolo viac ako 1 300 knižných publikácií vo voľnom výbere študovne, výberovo 
300 študijných partitúr hudobných diel a hudobné periodiká, nahrávky na viac ako 25 000 zvukových 
a zvukovoobrazových dokumentoch (CD, DVD, gramoplatne, MG pásky) v príručných skladoch. Na 
študijné využitie týchto dokumentov slúžilo 20 študijných miest, z toho 10 posluchových boxov. Technické 
vybavenie umožňovalo súbežné vysielanie do 10 posluchových miest z centrálnej réžie. 

Knihy, periodiká a niektoré študijné partitúry boli používateľom voľne prístupné priamo v študovni 
na prezenčné štúdium. Zvukové a zvukovoobrazové dokumenty pracovníčky sprístupňovali zo skladu 
na základe žiadaniek na počkanie. Absenčné výpožičky hudobnín a kníh sa realizovali štandardným 
výpožičným spôsobom cez centrálnu požičovňu. 

Hudobný kabinet v roku 2016 navštívilo 710 návštevníkov, ktorí si prezenčne vypožičali 1 115 knižných 
publikácií, hudobnín a periodík, 670 zvukových a zvukovoobrazových dokumentov. Zamestnanci kabinetu 
poskytovali  konzultačné a bibliograficko-informačné služby používateľom pri ich osobnej návšteve, 
elektronicky (emailom), telefonicky a klasicky – písomne poskytli 148 registrovaných bibliograficko-
faktografických informácií. 

Hudobný kabinet pripravoval a spracúval knižničný fond kabinetu. V roku 2016 bolo do fondu získaných 
spolu 167 knižničných jednotiek (z toho povinným výtlačkom 134 a darom 4). V roku 2016 sa nerealizovala 
kúpa knižničných dokumentov. Všetky dokumenty boli po adjustácii opatrené ochrannými elektronickými 
etiketami. Nové tituly boli priebežne propagované na interných výstavkách a zároveň ponúkané formou 
odporúčacích zoznamov v tvare skladačiek.  

Pracovníčky kabinetu vykonávali ďalšie činnosti zamerané na ochranu knižničného fondu v kabinete: 
realizovali sa pravidelné kontroly a údržba fondu kníh, zvukových dokumentov a hudobnín, kompletizácia 
hudobných periodík a ich odsun do väzby, opravy obalov gramoplatní a ich adjustácia pred elektronickým 
spracovaním. 

V rámci edičnej a prednáškovej činnosti spracovali Kalendár výročí 2017 Hudba a leták Nové tituly 
v hudobnom kabinete. V roku 2016 organizačne, dramaturgicky a realizačne pripravili viaceré koncerty, 
program ktorých bol koncipovaný najmä s akcentom na výročia osobností svetovej a slovenskej hudobnej 
kultúry. 
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Pracovníčky hudobného kabinetu pravidelne propagovali fond kabinetu výstavami a prezentáciami 
noviniek a zabezpečovali aktualizáciu zverejnených informácií o jeho činnosti na webovom sídle 
a facebookových stránkach UKB.  

V hudobnom kabinete UKB sídli sekretariát komisie pre hudobné knižnice pri Spolku slovenských 
knihovníkov a knižníc. Hudobný kabinet poskytoval metodickú pomoc hudobným oddeleniam verejných 
knižníc SR, školských knižníc hudobných škôl, hudobným archívom, hudobným agentúram a iným 
subjektom. Informačnú podporu priebežne poskytoval ďalším inštitúciám pri príprave podujatí alebo 
v oblasti ich edičnej činnosti. 

 

Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí (KRSVT) 

Kabinet uchováva, spracúva a sprístupňuje 7 426 kn. j. európskych a orientálnych rukopisov a starých 
a vzácnych tlačí, 81 kn. j. nových bibliofílií a 1 395 kn. j. patriacich do príručnej knižnice. Pracovníci kabinetu 
priebežne kontrolovali stav uchovávaných dokumentov a poškodené exempláre  pripravovali  
na reštaurovanie. V roku 2016 odovzdali na reštaurovanie 43 kníh a po reštaurovaní prevzali 52 kníh. 
Pokračovali v spracovávaní miestnych zoznamov čiastkových fondov deponovaných v kabinete. Vyho-
tovili miestny zoznam fondu judaík doplnený o ďalšie exempláre, ktoré sa nachádzali v knižničných 
skladoch (1 792 kn. j.) a fondu Iné vzácne ( 137 kn. j.).   

V roku  2016  navštívilo  kabinet  676  používateľov  (196  domácich, 224 zahraničných a 256 účastníkov 
exkurzií), ktorým pracovníci sprístupnili 917 dokumentov (289 rukopisov, 489 starých tlačí a 139 doku-
mentov z príručnej knižnice). V kabinete sa uskutočnilo 22 exkurzií, ktorých sa zúčastnilo 256 účastníkov. 
Pracovníci kabinetu poskytli 402 písomných a ústnych bibliografických a faktografických informácií. 
Venovali sa tiež  prípravám a realizácii komentovaných výstav pre významných zahraničných návštev-
níkov knižnice a príprave materiálov pre výstavu ...Con el corazón en la manos... – ...srdce v rukách... 
o dokumentoch Bašagićovej knižnice v UKB, ktorá bola otvorená od 1. 12. 2016 v Granade v Španielsku. 

 

 

Ukážka č. 2 z propagačného materiálu k výstave Bašagićovej zbierky v Granade  
(Graf. úprava R. Herda) 
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Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 

Oddelenie MVS a MMVS ako národné koordinačné centrum medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej 
služby SR pokračovalo i v roku 2016 v plnení všetkých úloh, ktoré vyplývajú z tohto poverenia. 

V roku 2016 oddelenie MVS a MMVS navštívilo 2 297 registrovaných používateľov UKB, bolo poskytnutých  
približne 1 800 písomných informácií. 

Celkovo bolo spracovaných 6 503 požiadaviek na MVS a MMVS. Pre používateľov UKB bolo objednaných 
1 219 kníh z fondu UKB, zo zahraničných knižníc 932 titulov a z iných slovenských knižníc 554 kníh, 
pracovníci oddelenia sprostredkovali 1 288 článkov zo zahraničných knižníc a 1 390 článkov z fondov UKB. 

Za nedodržanie stanoveného termínu pri výpožičnej dobe bolo zaslaných 247 prvých a 28 druhých 
upomienok. 

Zároveň pokračovala registrácia knižníc a inštitúcií. V roku 2016 sa zaregistrovalo 9 ďalších knižníc 
a inštitúcií. V súčasnosti je zaregistrovaných celkom 681 knižníc a inštitúcií, z fondov ktorých boli 
vyžadované dokumenty pre individuálnych a kolektívnych používateľov UKB a rovnako boli z fondov  UKB 
poskytované dokumenty pre ich používateľov. 

Oddelenie sa podieľalo na upgrade systému ARL, v ktorom prebieha celý proces poskytovania služieb MVS 
a MMVS. Systém ARL každoročne prechádza v spolupráci s pracovníkmi oddelenia MVS a MMVS 
a oddelením knižničných systémov progresívnymi zmenami. Na spoločných stretnutiach pracovníci 
oddelenia pripravili návrhy na zlepšenie prostredia systému, aby efektívnejšie nastavenie jednotlivých 
procesov a výstupov umožnilo optimalizovať podmienky pre prácu oddelenia a spokojnosť používateľov. 
Upgrade systému ARL sa uskutočnil v priebehu júla 2016. 

 

Oddelenie reprografických služieb 

Služby  oddelenia  boli  poskytované v jednej zmene z dôvodu dlhodobej PN jednej pracovníčky. Hlavnou 
úlohou bola pravidelná údržba a čistenie kopírovacích zariadení a zabezpečenie ich bezproblémovej 
prevádzky. Podľa potreby a záujmu boli realizované školenia na obsluhu kopírok pre nových zamestnancov 
knižnice a inštruktáže pre používateľov knižnice. V roku 2016 bolo vyhotovených 140 758 xerokópií formátu 
A4, z toho používatelia knižnice vyhotovili samoobslužne 98 152 xerokópií formátu A4 a pre interné 
potreby UKB sa vyhotovilo 42 606 xerokópií. Pracovníčka oddelenia pre používateľov knižnice i potreby 
oddelení a odborov vyhotovila s obsluhou spolu 19 737 xerokópií formátu A4. 
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Knižničné fondy a ich doplňovanie 

Doplňovanie kníh 

Oddelenie doplňovania kníh (ODK) zabezpečovalo v roku 2016 aktívnu akvizičnú činnosť v súlade 
s dodržiavaním zásad doplňovania knižničných fondov UKB, zohľadňujúc zameranie, špecializáciu 
a základnú profiláciu knižnice a jej finančný rozpočet. V roku 2016 UKB zabezpečovala akvizičnú činnosť 
iba v rámci finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. 

Z celkového rozpočtu UKB bolo vyčlenených  200 000 €, ktoré boli v priebehu roka upravené na celkovú 
sumu 231 711,76 €, v členení:  

 

 

 

 

 

Doplňovanie knižničného fondu bolo zabezpečované najmä týmito formami nadobúdania: povinný 
výtlačok, kúpa, výmena, dar.  

Najvýznamnejším a najrozsiahlejším bolo nadobúdanie knižničných dokumentov na základe zákona  
č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín 
audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. Druhým najvýznamnejším spôsobom zabezpečenia 
akvizičnej činnosti bol nákup knižničných dokumentov na základe odporúčania akvizičnej komisie.  

UKB sa v roku 2016 podarilo kúpou získať do svojich fondov aj súbor siedmych tlačí 16. – 17. storočia 
zo súkromného vlastníctva, a tým rozšíriť a významne posilniť svoju zbierku starých a vzácnych tlačí. Tlače 
sa stali trvalou súčasťou knižničného fondu UKB. Táto akvizícia bola významná aj s ohľadom na fakt, 
že podľa vlastníckych záznamov v knihách, tieto celé stáročia slúžili svojmu poslaniu na území Slovenska. 

Špecifikácia jednotlivých spôsobov nadobudnutia knižničných jednotiek (kníh) v roku 2016 (nie sú zapo-
čítané knihy získané do depozitu OSN a UNESCO a depozitu NATO) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

Spôsob 
nadobudnutia kn. j. 

2016 2015 2014 2013 2012 

Povinný výtlačok 11 474 14 388 12 900 14 500 14 200 

Kúpa 2 309 2 993 2 397 2 798 2 722 

Dar 2573 2444 1995 2300 2 833 

Výmena 66 179 142 242 266 

Náhrada 239 92 80 92 120 

Kn. j. spolu 16 661 20 096 17514 19932 20141 

 

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

219 708,12 € 

Bilaterálny projekt „Česká knižnica v Univerzitnej  
knižnici v Bratislave a slovenská knižnica v Národní knihovně 
České republiky“ 

12 003,64 € 
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Oddelenie riešilo obchádzanie zákonnej povinnosti zo strany vydavateľstiev a súkromných subjektov 
na zaslanie povinného výtlačku zasielaním urgencií. Vyššiu úspešnosť pri získavaní nedodaných povinných 
výtlačkov sa však  dlhodobo nedarí dosiahnuť.  

V roku 2016 bolo vybavených: 

 

 

 

z toho: 

 

 

 

 

Nákup zahraničnej literatúry sa v roku 2016 z dôvodu nepridelenia účelových finančných prostriedkov 
(nepodporením prioritného projektu na Nové informačné zdroje) realizoval len v obmedzenom režime.  

 

 

Okrem týchto spôsobov nadobudnutia knižných publikácií zo zahraničnej proveniencie zabezpečilo ODK 
prírastok zahraničnej literatúry aj prostredníctvom projektu medzivládnej reciprocity budovania Českej 
knižnice v UKB a Slovenskej knižnice v Národnej knižnici ČR (ďalej len NK ČR) a to na základe dohody medzi 
Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom kultúry ČR, ktorá bola podpísaná v roku 2005  – ide o projekt 
„Česká knižnica v UKB a Slovenská knižnica v NK ČR“.  

V  roku 2016 bolo na základe napĺňania uvedeného bilaterálneho dohovoru 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 českých kníh pre UKB. Nákupy slovenských kníh pre NK ČR sa uskutočňovali podľa 
cielených objednávok – zoznamov vybraných kníh z ponuky slovenských vydavateľstiev, najmä odbornej 
literatúry z oblasti spoločenských vied. Zástupkyne NK ČR realizovali výber slovenských kníh aj priamo 
na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave.  

Celkovo v roku 2016 pribudlo do fondov NK ČR 913 knižničných jednotiek v slovenskom jazyku v čiastke 
12 003,64 € a do fondu UKB pribudlo recipročne, v rámci projektu, 1 001 knižničných jednotiek v českom 
jazyku v hodnote 302 008,80 CZK. 

Projekt „Česká knižnica v UKB a Slovenská knižnica v NK ČR“ je dlhoročne úspešný a prínosný pre obe 
zúčastnené strany. UKB vďaka recipročnej dohode dopĺňa svoje fondy o kvalitné české informačné zdroje, 
ktoré sú používateľmi žiadané a využívané. 

Doplňovanie knižničných fondov bolo realizované aj vďaka darom od rozličných domácich a zahraničných 
inštitúcií, nadácií a taktiež od súkromných subjektov. 

 

 

Ďalším spôsobom nadobúdania dokumentov bola medzinárodná výmena publikácií a periodík, ktorá 
prechádza nepretržite prehodnocovaním reciprocity u výmenných partnerov. V roku 2016 bol týmto 
spôsobom doplnený fond UKB o 82 exemplárov kníh a 266 exemplárov periodík z 37 inštitúcií  14 krajín.  

Odoslané urgencie 174 
Urgované tituly 187 
Urgované knižničné jednotky 261 

Kladné odozvy od urgovaných subjektov 125 
Urgovaním získané tituly 171 
Urgovaním získane knižničné jednotky 857 
Reklamácie z dôvodu chybného výtlačku 27 

Kúpa česká 127 knižničných jednotiek 
Kúpa zahraničná 146 knižničných jednotiek 

Dary domáce 414 knižničných jednotiek 
Dary zahraničné 1 560 knižničných jednotiek 
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Pri budovaní fondu elektronických informačných prameňov pokračovala UKB v stratégii nákupu databáz 
na princípe jedinečnosti. V rámci národného projektu NISPEZ – Národný informačný systém podpory 
výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (riešiteľom je CVTI SR) bol 
pre UKB zabezpečený prístup k databáze Springer. Podobne v rámci národnej licencie bola sprístupnená 
databáza EBSCO. 

Pre rok 2016 boli obnovené licencie na databázy – online prístupy: 

 Ulrichsweb.com 
 Library Press Display 
 Ebook Subscription Public Worldwide 
 de Gruyter : Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert Online (National, Holocaust,         
 Resistance and Exile + Daily Reports of the Gestapo Headquarters in Vienna,  
 Český biografický archiv a Slovenský biografický archív CSBA 
 GALE Artemis Literary Sources 
 Archives Unbound: Post War Europe: Refugees, Exile and Resettlement, 1945 –1950 
 EPI Právny systém Medium a Eurokódex k OZ a ZP 
 C.E.E.O.L. 
 Piano Media prémiový web (2 kontá hromadné pripojenie)  
 Encyclopaedia Britannica Online 
 EZB 
 Prístup k STN  
 Organizačné a administratívne práce SEZ-KES 
 Portal ISSN 

 

ODK bolo realizátorom výstavy v rámci medzinárodného projektu „Október – mesiac slovenskej a českej 
kultúrnej vzájomnosti 2016“. Pracovníci oddelenia predstavili používateľom produkciu z českej literárnej 
tvorby v jednotlivých tematických blokoch (politika, reálie, kultúra, umenie, medicína, prírodné vedy...) 
rozmiestnených vo verejných priestoroch UKB. 

 

Doplňovanie periodík 

Oddelenie periodík (OP) organizačne zabezpečuje odbornú evidenciu dochádzajúcich titulov a jednotli-
vých čísiel periodík do knižnično-informačného systému UKB. V roku 2016 zaevidovalo 2 410 slovenských 
titulov a 497 zahraničných titulov periodík. V priebehu roka pripísali pracovníci oddelenia do knižnično-
informačného systému celkovo 51 308 čísiel periodík. V roku 2016 oddelenie prijalo 195 nových 
slovenských a 13 nových zahraničných titulov a zachytilo 299 titulov, ktorých vydávanie bolo ukončené. Pri 
získavaní informácií o nových tituloch periodických publikácií oddelenie aktívne spolupracovalo 
s Národnou agentúrou ISSN, komunikovalo s oddelením súborného katalógu periodík SR a sledovalo 
evidenciu  periodickej tlače MK SR. Získané podklady slúžili na kontrolu plnenia povinnosti vydavateľov pri 
zasielaní povinného výtlačku. Pre agentúru ISSN bolo vyhľadaných a overených 233 titulov periodík. Pre 
služobné účely a z dôvodu prezenčných výpožičiek bolo zo skladu bežného ročníka z oddelenia periodík 
vypožičaných 2702 čísiel. 

V priebehu roka oddelenie signovalo 299 titulov a pridelilo 465 nových signatúr. Podľa spôsobu 
nadobudnutia tvoril v roku 2016 povinný výtlačok 4 173 aktívnych exemplárov, kúpa 362, výmena 82 a dar 
133 exemplárov. Pracovníci OP vykonali pri evidencii periodík nevyhnutné úpravy v 1 619 bibliografických 
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záznamoch a vytvorili 1 251 nových holdingových záznamov. Pri redakciách pracovníci upravili 8 299 hol-
dingových záznamov. 

V roku 2016 sa skompletizovalo 5 448 kn. j. a sprírastkovalo 6 265 kn.  j. periodík. Z toho tvorilo povinný 
výtlačok 5 481 kn. j. Kúpou sa nadobudlo 447 kn. j. Výmenou sa získalo 92 kn. j. a darom 202 kn. j. Revízne 
náhrady predstavovali 43 kn. j.  

V roku 2016 sa z dôvodu absencie externého dodávateľa väzby  nevystavovali nové objednávky na väzbu. 
Viazanie knižničných jednotiek periodík v roku 2016 zabezpečovali výlučne interné kapacity knihárskej 
dielne UKB. V roku 2016 do väzby odišlo 2 039 kn. j., čo predstavovalo 12 súborov. Z väzby z knihárskej 
dielne sa vrátilo 2 039 kn. j., od externého dodávateľa väzby zo zazmluvnenej dodávky ešte z roku 2015 
prišlo 421 kn. j. Celkovo prišlo z väzby 2 460 kn. j., t. j. 14 súborov. V roku 2016 odišlo z oddelenia periodík 
z väzby do knižničných skladov 3 785 kn. j. (z toho 1 182 ročeniek). 

V roku 2016 sa overilo na oddelení 72 faktúr – z toho 71 za nákup periodík a 1 faktúra za väzbu. 

Všetky knižničné jednotky, ktoré prišli z väzby, alebo boli spracované do knižnično-informačného systému 
retrospektívne, boli opatrené čiarovými kódmi v počte 5 446 ks. Z dôvodu ochrany knižničných jednotiek 
bolo vlepených do exemplárov 3 600 ochranných prúžkov. 

V súlade s ustanoveniami Zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, 
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel OP komunikovalo s vydavateľmi periodic-
kých publikácií a urgovalo (telefonicky, e-mailom, poštou) zasielanie nedodaných povinných výtlačkov. 
V tejto súvislosti sa realizovalo celkovo 992 reklamácií a reklamovaných bolo 4 939 čísiel. Úspešnosť 
reklamovania bola 57 %. Oddelenie v oblasti kontroly zasielania povinného výtlačku spolupracovalo 
so Sekciou médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR. Preverilo 14 žiadostí o infor-
máciu v prípade zasielania povinných výtlačkov periodík do fondov inštitúcie. Nedodané tituly oddelenie 
reklamovalo priamo u vydavateľov.  

Knižnično-informačný systém UKB (systém Virtua) obsahuje 267 bibliografických záznamov periodík, 
ktoré majú elektronický formát. Súčasná evidencia CD a DVD nosičov obsahuje 5 383 položiek a ročný 
prírastok do tohto zoznamu predstavoval 226 položiek.  

Retrospektívne spracovávanie titulov periodík, ktoré nie sú v knižničnom systéme, ale iba v lístkových 
katalógoch UKB, sa realizovalo metódou de visu v komparácii s dostupnými evidenciami aj v roku 2016. 
Vzhľadom na rozsah a charakter fondov UKB je týmto prístupom k spracovaniu možné revidovať 
nedostatky predchádzajúcich evidencií a vložiť do knižnično-informačného systému reálny počet zväzkov 
jednotlivých titulov podľa ich aktuálneho stavu vo fonde, spolu so správnym signovaním. V roku 2016 bolo 
týmto spôsobom spracovaných 47 titulov periodík. Oddelenie konzultovalo nesúlad dát v starších 
evidenciách inštitúcie s oddelením revízie fondov a oddelením knižničných skladov a úzko s nimi 
spolupracovalo. Spätne bolo spracovaných 1 789 prírastkov.  

OP organizačne zabezpečovalo aj proces retrospektívneho doplňovania chýbajúcich čísiel periodík 
z vyradených fondov inštitúcií, či z darov fyzických osôb. Ťažiskovo sa zameriavalo na zachytenie 
chýbajúcich exemplárov povinných výtlačkov územne slovenských a českých titulov do roku 1992, 
výberovo aj iných periodík vychádzajúcich v neskoršom období. Na oddelení  sa v roku 2016 preverilo 
23 ponukových zoznamov periodík od jednotlivcov a inštitúcií (knižnice, archívy, darcovia). Na základe 
komparácie s evidenciami UKB sa pristúpilo k objednaniu 117 titulov (1 393 čísiel). V roku 2016 boli 
zostavené 3 zoznamy tzv. dokládok. Na spätné doloženie bolo presunutých 223 čísiel periodík.  

Vzhľadom na retrospektívne doplňovanie periodík a spracovanie titulov do knižnično-informačného 
systému pracovníci oddelenia vykonali viac ako 1 570 zásahov a mimoriadnych redakcií v evidenciách. 
Do miestneho repozitného katalógu bolo založených 465 lístkov. V spolupráci s odborom digitalizácie 
a oddelením prezenčných služieb boli do digitálnej knižnice MediaInfo spracované vybrané tituly periodík, 
ktoré boli v printovej forme z dôvodu ochrany dokumentov neprístupné – napr. Kocúr (1919 – 1931; 
1942 – 1944), Národná obroda (1945 – 1948). 
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Knižničné fondy UKB boli v roku 2016 doplňované aj o iné typy dokumentov (hudobniny, zvukové, 
zvukovoobrazové, elektronické a iné špeciálne dokumenty). 

 

 
Spôsob 
nadobudnuti
a 

 
Knihy 

 
Periodiká 

 
Hudobniny 

 
Špeciálne 

dokumenty 

 
Zvukové 

dokumenty 

 
Zvukovoobr. 

dokumenty 

 
Mikrograf. 

dokumenty 

 
Elektron. 

dokumenty 

 
Spolu 
kn. j. 

Povinný 
výtlačok 

11 474 5 481 34 0 238 635 0 1 683 19 545 

Kúpa 2 309 447 4 0 0 0 0 0 2 760 

Výmena 66 92 0 0 0 0 0 0 158 

Dary 2 573 202 24 0 2 242 0 0 3 043 

Depozit OSN 
a UNESSCO 

65 29 0 127 0 0 0 0 221 

Depozit 
NATO 

31 0 0 0 0 1 6 6 38 

Náhrady 239 43 2 0 0 0 0 0 284 

Spolu kn. j.  16 757 6 294 64 127 240 878 0 1 683 26 049 

 

Spracovanie knižničných fondov 

Menná katalogizácia 

Oddelenie mennej katalogizácie v roku 2016 priebežne spracovávalo novozískanú monografickú literatúru. 
V rámci redakcie údajov v elektronickom katalógu boli opravované a do štandardnej formy zjednocované 
selekčné údaje, ako aj bibliografické záznamy predovšetkým z konverzií z predchádzajúcich rokov. 

Pracovníci oddelenia poskytovali metodickú pomoc pracovníkom z iných oddelení, ktorí sa zúčastňujú 
na retrospektívnej konverzii záznamov generálneho menného katalógu do elektronického katalógu. 
Poskytli tiež konzultácie oddeleniu metodiky pri príprave vstupných formulárov bibliografických záznamov 
pre inštitucionálny repozitár UKB. Podieľali sa na organizačnom zabezpečení  metodických seminárov 
k implementácii pravidiel RDA pri popise kníh a tvorbe menných a korporatívnych autorít a Bratislavského 
bibliografického dňa 2016, ktoré sa konali v priestoroch UKB. 

Na mennom spracovaní sa podieľali aj iné pracoviská knižnice – hudobný kabinet, oddelenie multi-
mediálnych dokumentov, IDS UNESCO, DK NATO a oddelenie súborných katalógov. Spolu bolo menne 
spracovaných 32 097 záznamov, z toho 13 457 záznamov kníh a 14 100 záznamov kníh v rámci retro-
spektívnej katalogizácie, 443 audiovizuálnych dokumentov, 674 zvukových dokumentov, 1 445 elektro-
nických dokumentov a 1 882 záznamov periodík. 

Po viacerých konzultáciách s pracovníkmi odboru knižnično-informačných systémov sa dohodlo 
na koncepcii a metodike spracovávania dokumentov na DVD, ktoré nadobúda knižnica ako povinný 
výtlačok do oddelenia periodík a oddelenia konzultačných služieb, vrátane čiastkovej knižnice InfoUSA. 
Od augusta 2016 začali tieto dokumenty spracovávať pracovníci oddelenia multimediálnych dokumentov. 
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Vecná katalogizácia 

V roku 2016 bolo v oddelení vecnej katalogizácie spracovaných 7 965 kníh a 311 elektronických 
dokumentov. Formálna a obsahová kontrola záznamov vecného spracovania prebiehala formou sledo-
vania záhlavia polí 6XX, súčasne prebiehala priebežná redakcia predmetových hesiel. Pracovníci oddelenia 
sa pravidelne zúčastňovali práce akvizičnej komisie UKB. Súčasťou práce oddelenia bolo aj sledovanie 
mediálnych správ o UKB v periodikách a na internete, sledovanie publikačnej a prednáškovej činnosti 
pracovníkov UKB, ohlasov v tlači na Týždeň slovenských knižníc a spracovanie monitoringu v podobe 
interných dokumentov.  

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 12 647 dokumentov, z toho 8 164 záznamov kníh, 1 882 perio-
dík, 1 484 záznamov elektronických dokumentov 443 audiovizuálnych dokumentov a 674 zvukových 
dokumentov. 

 

Retrospektívna katalogizácia dokumentov – RetroKat 

V roku 2016 sa naďalej venovala pozornosť retrospektívnej katalogizácii dokumentov. Podieľali sa na nej  
odbor knižnično-informačných systémov, oddelenie mennej katalogizácie, odbor knižničných služieb 
a oddelenie metodiky. 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 podieľali vybraní pracovníci prezenčných služieb, ktorí túto činnosť 
vykonávali ako hlavnú pracovnú náplň, ako aj pracovníci oddelenia konzultačných služieb a oddelenia 
metodiky, ktorí ju vykonávali popri svojej hlavnej pracovnej náplni. 

V roku 2016 spracovalo v rámci retrospektívnej katalogizácie 13 pracovníkov 14 100 bibliografických 
záznamov. 

 

Uchovávanie a ochrana fondov 

Odbor knižničných fondov 

Hlavným problémom odboru zostal pretrvávajúci nedostatok skladových priestorov, nevyhnutnosť ukladať 
časť fondu do nevyhovujúcich prenajatých skladov lokalizovaných na Kopčianskej ul. v Petržalke 
so zvýšenými nárokmi na logistiku a ohrozenie existencie skladu na Továrenskej ul. v dôsledku demolácie 
staršej zástavby  a výstavby komplexu budov.  

Na Kopčianskej ul. sú uložené fondy UKB presťahované pre havarijný stav budov z odľahčovacích skladov 
v osade Nebojsa pri Galante (zväčša staršie tlače a fondy pôvodom z Michaelisovej, Lobkowiczovskej 
a Wagnerovej knižnice M, L, W a i.), pokračovanie slovenského konzervačného fondu SK, väčšia časť 
bývalej akademickej a mestskej knižnice, odsunutá kvôli umiestneniu CDA z budovy Klarisea spolu 
s českým a neslovanským fondom novín a veľkých formátov budovaným do roku 1963. Spolu je v Petržalke 
uložených asi 5 200 b. m knižničného fondu UKB. 

V dislokovanom sklade na Továrenskej ulici má UKB uložených približne 5 400 b. m kníh a periodík 
z českého prezenčného fondu B, budovaného v rokoch 1945 – 1993 a slovenského konzervačného fondu 
SK, budovaného od roku 1998. V sklade sa v súvislosti s demoláciou okolitej zástavby v posledných 
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mesiacoch roka 2016 opakovali problémy s elektronickým požiarnym a zabezpečovacím systémom 
(prerušené káble telefonického a elektrického pripojenia). Podľa technickej správy vypracovanej zástup-
com investora výstavby v okolí skladu v súvislosti s pripravovanou demoláciu budovy bezprostredne 
susediacej s budovou skladu, bola budova skladu preťažená, jej statika narušená a prevádzka objektu bola 
zo strany UKB okamžite prerušená do vykonania jeho statického zabezpečenia. V dôsledku toho bolo 
vyhľadávanie a zakladanie dokumentov v sklade na Továrenskej ul.  pozastavené. 

V prístavbe skladov v hlavných budovách UKB je po odsune časti fondu 22 ešte asi 2 000 b. m voľných políc 
knižných regálov, v sklade na Kopčianskej ul. asi 850 b. m knižných a 120 b. m novinových políc. 
Odhadovaný celkový ročný prírastok fondu je asi 600 – 700 b. m.  

V reakcii na správu UKB o priebehu revízie fondov od roku 2000, vyžiadanú na jeseň 2015, zriaďovateľ vytkol 
knižnici viacero formálnych nedostatkov, následkom čoho generálna riaditeľka vymenovala revízne 
komisie, vydala príkaz č. 4/2016 na vykonanie novej revízie knižničného fondu v rokoch 2016 – 2031 
a vymenovala členov dvoch revíznych komisií. Revízie podľa predchádzajúceho interného časového 
harmonogramu budú ukončené dohľadaním chýbajúcich knižničných jednotiek a vypracovaním čiast-
kovej správy z revízie. Pre výkon revízie boli stanovené nové pracovné postupy, ktoré vylúčia vytknuté 
nedostatky a zohľadnia skutočnosť, že časť fondov je evidovaná v elektronických katalógoch, časť 
v papierových, pričom tieto evidencie sú v niektorých častiach duplicitné. 

V letných mesiacoch pracovníci odboru z dôvodu sprístupnenia časti fondu bývalej knižnice rodiny 
Szentivány z Beladíc (nadobudnutú a spracovanú v r. 1945 – 1948) na vedecký výskum previedli do tabuľ-
kovej formy lístky z talónovej revízie, vykonanej v r. 1955 – 1960, nahrádzajúce stratený prírastkový 
zoznam darov za rok 1946. 

 

Oddelenie  knižničných  skladov 

Prevádzka knižničných skladov bola zabezpečovaná s dočasne oslabeným personálnym stavom, 
čo si vyžadovalo zvýšené pracovné nasadenie vedúcich i radových pracovníkov. Priebežne boli vyba-
vované žiadanky a zakladané vrátené dokumenty; do fondu bolo založených 21 169 kn. j. nových prírastkov. 
Popri výpožičkách vykazovaných odborom knižničných služieb bolo vybavených 301 služobných žiadaniek, 
z toho 270 kladne.  

Okrem bežných činností pracovníci oddelenia vykonávali priebežnú poriadkovú kontrolu knižničných 
fondov (26 512 b. m). V skladoch na Kopčianskej a Továrenskej ul. a v nových skladoch bolo potrebné 
posunúť ďalších 870 b. m fondu, aby sa dali založiť nové prírastky. Priebežne sa zaznačovali zmeny statusov 
nových prírastkov prijatých do skladov zo spracovateľskej linky (21 169 kn. j.) a zrekatalogizovaných 
periodík (1 672 zv.). Na opravu a preväzbu bolo odovzdaných 4 505 poškodených kn. j., na odborné 
ošetrenie do odboru ochrany dokumentov bolo odovzdaných 269 zväzkov.  

Vo vydaniach na voľných listoch bolo v 70 zakladačoch vymenených a doložených 12 974 listov aktualizácií. 
V 119 kn. j. časopisov a novín bolo doplnených 223 chýbajúcich čísiel, dodaných z oddelenia periodík. 
Pravidelne bol vykonávaný 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 SL.D, 21.D, 20.C, 20.E, 20.B, 20.F a 20.G zrevido-
vaných celkom 83 884 kn. j., z toho pri revízii na mieste chýbalo 1 384 kn. j. Pri 2. superrevízii chýbajúcich 
kn. j. vo fonde 20.D, bolo z 805 preverovaných kn. j. nájdených 100 kn. j., nezvestných z toho ostáva  
705 kn. j.  
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Podľa vydavateľských zoznamov, prírastkových zoznamov a generálneho katalógu bol preverovaný rozpis 
zväzkov na signatúrach 21.C.6021 (Abhandlungen der Preussischen/ Deutschen Akademie der Wissen-
schaften) a 21.G.650 (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Latinorum Teubneriana) – zatiaľ sa podarilo 
identifikovať 428 zo 436 zv. na signatúre 21.C.6021   a 618 zo 620 zv. na signatúre 21.G. 650. 

Pracovníci oddelenia podľa potreby preverovali a opravovali chybné evidenčné údaje v lístkovom 
miestnom zozname (signatúry, prírastkové čísla, nesprávne priradené exempláre) opravovali a dopĺňali 
údaje o exemplároch v báze UKB. 

V sklade bolo overených a z miestneho zoznamu odpísaných 60 kn. j. čitateľských strát (37 kn. j. s náhra-
dami a 23 kn. j. bez náhrad). Na nové spracovanie v útvare rýchlej katalogizácie bolo vo forme  revíznych 
náhrad odovzdaných 198 kn. j. (odpísaných v minulosti ako čitateľské a revízne straty), nájdených pri 
terajších revíziách.  

 

Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov 

Kontinuálne prebiehalo balenie dokumentov na krehkom papieri do ochranných obalov, najmä vo fon-
doch v Klariseu a fondov, ktoré sú pre čitateľov prístupné v elektronickej forme. Spolu bolo zabalených 
3 656  kn. j.    

Mechanicky vysávaním a utieraním jednotlivých zväzkov bolo očistených 395 b. m fondu a 950 b. m políc. 
Pracovníci oddelenia premontovali police v novinových regáloch v sklade na Klariskej ul., na uvoľnené 
miesto namontovali ďalší rad políc, na ktorý presťahovali málo využívaný fond SL.T z nových skladov. 
V nových skladoch sa tým uvoľnilo 110 b. m políc na ukladanie fondu SJ a 33. 

Vnútorné klimatické podmienky v knižničných skladoch boli pravidelne sledované, vyhodnocované 
a v rámci možností regulované v spolupráci s oddelením prevádzky. Funkčnosť pohyblivých regálov bola 
pravidelne kontrolovaná, zistené nedostatky (dotiahnutie uvoľnených skrutiek a matíc, zabezpečenie 
očistenia koľajníc, kontrola stavu koncových dorazov pre krajné polohy regálov, kontrola celistvosti 
konštrukcie regálov) boli odstránené. 

Priebežne bol sledovaný stav skladov z technického hľadiska a hľadiska technickej údržby, (kúrenárske, 
elektrotechnické, zámočnícke, stavebné a iné prvky) nedostatky boli hlásené na oddelenie prevádzky 
a následne bolo kontrolované ich odstraňovanie. 

Odbor ochrany dokumentov 

Oddelenie knižnej väzby 

Pracovníčky oddelenia knižnej väzby úzko spolupracovali s oddelením knižničných skladov, konzultovali 
s nimi druh väzby, spôsob opravy a výber materiálov. Oddelenie realizovalo opravu poškodených novších 
dokumentov, zabezpečovalo väzbu periodík a vyhotovovalo rôzne kartonážne výrobky podľa požiadaviek 
oddelení knižnice. Pracovníčky poskytovali operatívne služby pri oprave poškodených dokumentov, ktoré 
sú vyžiadané používateľom a pre poškodenie by nebolo možné realizovať výpožičku. Za uplynulý rok 
pracovníci oddelenia vyhotovili spolu 6 426 ks väzieb, z toho 26 brožovaných, 6 111 pevných, 289 dosko-
vaných väzieb a 152 kartonážnych výrobkov. 

 

Oddelenie reštaurovania dokumentov 

Toto technicky veľmi dobre vybavené pracovisko a tiež laboratórium využíva skúsenosti a poznatky 
umelecky a remeselne vzdelaných pracovníkov so špecializáciou reštaurátor a chemik – reštaurátor, ktorí 
s využitím najnovších poznatkov z tejto oblasti konzervujú a reštaurujú vzácne tlače patriace do národ-
ného kultúrneho dedičstva. Pracovníci oddelenia okrem najvzácnejších dokumentov zachraňujú aj iné časti 



Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016  
 

42 
 

fondov napadnuté plesňami alebo poškodené vodou, alebo knižničné jednotky mladšieho vydania, ktoré 
sú vzácne pre svoj obsah, alebo prevedenie (kožená, pergamenová väzba a pod.), ktorú je potrebné 
odborne ošetriť. Súčasťou tejto práce je prieskum príčin poškodenia dokumentu, popis fyzického 
stavu, písomná i fotografická dokumentácia. Následne výber metód na zastavenie šírenia poškodenia 
(očista a dezinfekcia) a výber metód na odstránenie už vzniknutých poškodení. Oddelenie reštaurovania 
úzko spolupracuje s oddelením digitalizácie. Pripravuje v súčinnosti s ním materiály na skenovanie, 
realizuje očistu od prachu, spór plesní a mnohé ďalšie úkony. 

V roku 2016 prešlo komplexným zreštaurovaním 378 ks historických dokumentov, z toho 56 ks vzácnych 
tlačí. V tomto počte je zahrnutých i 12 vzácnych a jedinečných zväzkov Tomáša Akvinského. Výsledky tejto 
práce predstavili pracovníci oddelenia širokej verejnosti v podobe výstavy 12 plagátov, na ktorých uviedli 
detaily pôvodného poškodenia dokumentov, postup prác očisty, dezinfekcie a reštaurovania. Návštevníci 
si mohli pozrieť i originály zväzkov v už zreštaurovanom stave. Prácu oddelenia ocenilo veľké množstvo 
návštevníkov, z ktorých sa 188 zapísalo aj do pamätnej knihy k výstave. Počas výstavy oddelenie poskytlo 
viacero odborných výkladov o práci reštaurátorov nielen pri záchrane týchto dokumentov, ale aj ostatných 
aktivitách oddelenia. 

V uplynulom roku sa vedúca odboru ochrany dokumentov zúčastnila zahraničnej konferencie, kde 
predniesla príspevok a pre viaceré exkurzie na pracovisku poskytla odborný výklad o reštaurovaní a kon-
zervovaní dokumentov. 

 

Digitalizácia 

Odbor digitalizácie (OD) aj v roku 2016 zabezpečoval komplexné digitalizačné služby, zastrešoval domáce 
a zahraničné digitalizačné projekty a koordinoval domácu a medzinárodnú spoluprácu v oblasti 
digitalizácie a výmeny digitalizovaných knižničných dokumentov a poskytoval poradenské, konzultačné 
a informačné služby v danej oblasti. Odbor je členom medzinárodného konzorcia poskytovateľov služby 
EoD (Elektronická kniha na objednávku). 

V roku 2016 pracovníci odboru pokračovali v realizácii lokálnych projektov, ochrannej digitalizácii 
dokumentov z fondov UKB, v skenovaní pre používateľov, v sprístupňovaní, archivácií, editácií a tvorbe 
metadát k digitalizovaným dokumentov. 

Pracovníci OD celkovo zhotovili 65 922 skenov. V rámci vyhotovovania zákaziek pre službu MVS 6 838 
strán, pre službu ESO (Expresné skenovanie na objednávku) 5 082 strán, pre službu EoD 4 817 strán. 
V rámci služieb bolo vyhotovených 110 dokumentov. Postprocessing (rozrezanie, orezanie, vyrovnanie, 
separácia a OCR) bol realizovaný na 423 615 stranách, ktoré boli plnotextovo sprístupnené prostred-
níctvom Digitálnej knižnice. Celkovo odbor  postprocessingom a skenovaním spracoval 506 274 strán. 

V roku 2016 sa pokračovalo v obľúbenej akcii – predvianočnej digitalizácii kníh. Celoeurópska sieť knižníc 
poskytujúcich službu EoD ponúkala v rámci predvianočnej akcie digitalizáciu viac ako 1,8 milióna 
historických dokumentov zo svojich knižných fondov za polovičnú cenu. V rámci propagácie akcie zaslali 
pracovníci odboru   162 emailových správ, publikovali banner na webovej stránke UKB, informácia o akcii 
bola šírená aj prostredníctvom Newslettera UKB, plagátov a v rámci platenej kampane na Facebooku.  

Na Facebooku UKB bolo publikovaných 15 krátkych príspevkov so zámerom zatraktívniť digitalizovaný 
obsah. Na Wikipédii vytvorili pracovníci odboru 79 nových stránok (slovenských periodík a slovenských 
autorov) a zverejnili 276 liniek smerujúcich na digitalizovaný obsah zverejnený v Digitálnej knižnici.  

V roku 2016 sa oficiálne spustila nová verzia Digitálnej knižnice: http://digitalna.kniznica.info/, prostred-
níctvom ktorej sa sprístupňuje približne 1 100 000 strán z naskenovaných knižných dokumentov. Aktuálna 
verzia funguje na novej platforme kódu HTML5 a predstavuje kompletný redizajn produktu s možnosťami 
širokej škálovateľnosti v oblasti sprístupnenia digitalizovaného obsahu pre konkrétnych používateľov, 
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pričom podporuje všetky smartfóny a tablety. Umožňuje napr. preklad textu, metadátový popis 
vo viacerých jazykoch, vyhľadávanie podľa dátumu vydania a výskytu frázy v obsahu. Z hľadiska funkcií pre 
zaregistrovaných používateľov sú významné aj funkcie poznámok v texte, označenie obľúbeného obsahu 
a možnosti ich zdieľania s ostatnými používateľmi.  

Digitálna knižnica UKB je multifunkčným nástrojom, ktorý vie efektívne sprístupňovať širokú škálu 
digitálneho obsahu (audio, video, dáta). V rámci prebiehajúcich importov, ladenia, optimalizácie a kusto-
mizácie systému pre potreby UKB sa pracovníci odboru snažili zviditeľniť digitalizované dokumenty 
predovšetkým dopĺňaním externých liniek na Wikipédiu a pri neexistujúcich stránkach na Wikipédii 
ich vytvorili. 

Kompletný zoznam sprístupnených dokumentov v Digitálnej knižnici sa nachádza na webovej stránke UKB. 
Digitalizované dokumenty sa sprístupňujú v zmysle platnej legislatívy v rámci priestorov knižnice voľne, 
mimo knižnice len autorsky nechránené dokumenty.  

Väčšina procesov v OD je plne automatizovaná, v rámci riadenia interných procesov je využitý softvér 
Scanflow. Medzi základné funkcionality softvéru patrí delegovanie pracovných úloh jednotlivým 
používateľom, prideľovanie špecifických pracovných úloh konkrétnym používateľom, kontrola kvality, 
štatistické vyhodnotenia úloh a používateľov ako aj absolútny prehľad o stave jednotlivých pracovných úloh. 

V spolupráci s pracovníkmi Centrálneho dátového archívu bol vytvorený nový softvér na balenie archívnych 
digitalizovaných dát odboru. V roku 2016 prebehlo programovanie, ladenie a customizácia softvéru s 
testovacími importmi. V súvislosti s riešením projektu sa stiahli metadátové záznamy zo Súborného 
katalógu periodík a Katalógu UKB s cieľom obohatiť archívny balík o bibliografické metadáta. Vzhľadom 
na nedostatok úložného priestoru sa ostré vklady archívnych dát budú realizovať v roku 2017. 

Odbor  začal spolupracovať s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 
univerzity na príprave projektu identifikácie entít a ich vzťahov nad opticky rozpoznanými výstupmi 
z procesu digitalizácie knižničných dokumentov s grafickou vizualizáciou vzájomných väzieb.  

OD manažuje viaceré inštalácie digitálnych knižníc – digitálnu zbierku Pramene k dejinám vedy 
na Slovensku, digitálnu zbierku Monitoring tlače 1994 – 2014, Digitálnu knižnicu Kramerius a digitálnu 
knižnicu MediaInfo. Ďalej odbor autonómne prevádzkuje Digitalizačný workflow, zabezpečuje admi-
nistráciu interného cloudového systému na archiváciu, zdieľanie a kolaboratívnu prácu s administra-
tívnymi dokumentmi a administráciu OCR servera ABBYY. Svoje digitalizované dáta ukladá na serveroch, 
lokálnych úložiskách a v Centrálnom dátovom archíve UKB. 

 

Súborné katalógy 

Odbor súborných katalógov (OSK) 

OSK priebežne plnil svoju primárnu úlohu  správcu súborného katalógu periodík (SKP), vyplývajúcu 
zo zriaďovacej listiny UKB. Zároveň zabezpečoval správu komplementárnej bázy dát Adresár knižníc 
SR a klasické súborné katalógy zahraničných kníh. Stálou súčasťou práce odboru je poskytovanie 
bibliograficko-informačných služieb používateľom. V roku 2016 bol OSK oslabený odchodom troch 
pracovníkov, nastúpila jedna pracovníčka, na konci roka 2016 v odbore pracovalo 9 pracovníkov. 
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Súborný katalóg periodík (SKP) 

Zamestnanci odboru realizovali  zber údajov o periodikách nachádzajúcich sa v knižničných fondoch 
564 inštitúcií na Slovensku a spracovali ich do katalógu. Inštitúciám poskytli výstupy zoznamov periodík 
z SKP, základné informácie z adresára knižníc SR a metodické usmernenia. Návratnosť dosiahla 98,5 %. 
Na základe získaných údajov pribudlo do SKP 1 822 nových bibliografických záznamov, zredigovaných 
bolo 11 434 bibliografických záznamov. Súborný katalóg periodík k 31. 12. 2016 obsahoval 77 913 
bibliografických záznamov a 160 556 holdingových záznamov. Pri úpravách holdingov sa kládol dôraz 
najmä na správnosť lokačných údajov a údajov o ročníkoch nachádzajúcich sa vo fondoch jednotlivých 
inštitúcií. Do databázy pribudlo 5 048 nových holdingov a 39 890 záznamov holdingov bolo zrevidovaných. 
Vypracovaných bolo aj 38 nových záznamov autorít pre korporácie rôzneho druhu. 

Spolupráca s inštitúciami SR  

Na tvorbe SKP sa formou kooperatívnej katalogizácie podieľalo 19 inštitúcií, ktoré vytvorili 67 a zredigovali 
1 070 bibliografických záznamov, vytvorili tiež 956 nových a aktualizovali 7 454 holdingových záznamov. 
Spolupracujúcim inštitúciám pracovníci odboru priebežne poskytovali konzultačnú a metodickú pomoc 
a vyhotovovali štatistické vyhodnotenie ich práce. 

Adresár knižníc SR 

Pre bázu adresára boli získané aktuálne údaje o knižnično-informačných pracoviskách v 524 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 27 nových inštitúcií, 13 inštitúcií hlásilo 
zrušenie knižnice. Ku koncu roka 2016 adresár obsahoval záznamy celkom o 892 inštitúciách.  

Súborné katalógy zahraničných kníh 

Objem klasických súborných katalógov zahraničných kníh k 31. 12.2016 dosiahol 3 017 757 záznamov. 
Doplňovanie týchto katalógov je v útlme (za rok 2016 pribudlo 237 nových záznamov od 6 inštitúcií v SR), 
stále sa však využívajú pri zisťovaní informácií o starších publikáciách z 20. a 19. storočia. 

Informačná činnosť 

Významným ukazovateľom využívania Súborného katalógu periodík je  návštevnosť online SKP na inter-
nete. V katalógu bolo  zaznamenaných 930 675 návštev a bolo zobrazených 2 483 140 stránok za rok 2016. 
Pracovníci OSK poskytli 524 bibliografických a lokačných informácií o periodikách pre 306 používateľov. 

Pracovníci OSK sa v roku 2016 zúčastnili školení o nových katalogizačných pravidlách RDA, ktoré sa konali 
v apríli, v máji a v septembri v priestoroch UKB. Organizovala ich Slovenská národná knižnica. Školenia boli 
pre OSK prínosom, avšak  neboli primárne zamerané na spracovanie seriálov. V decembri sa OSK zúčastnil 
interného školenia na praktické používanie systému digitálnej knižnice MediaInfo v UKB, ktorá 
sprístupňuje viac ako 1 000 000 zdigitalizovaných strán dokumentov, okrem iného aj periodík. Tri 
pracovníčky odboru sa v rámci zahraničnej pracovnej cesty zúčastnili Seminára účastníkov Súborného 
katalógu ČR, ktorý sa konal v novembri v Prahe. 

 

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 publikácií) so sídlom v Paríži. Vykonáva 
činnosť s celoštátnou pôsobnosťou a realizuje úlohy vyplývajúce z účasti v systéme. Prideľuje ISSN 
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tlačeným periodickým publikáciám a elektronickým pokračujúcim prameňom (podľa zákona č. 212/1997 
Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audio-
vizuálnych diel v znení neskorších predpisov); spravuje národnú databázu ISSN – spracováva záznamy 
slovenských titulov pokračujúcich prameňov a aktualizuje ich; zabezpečuje komunikáciu s vydavateľmi 
periodických publikácií a elektronických časopisov publikovaných na Slovensku. Agentúra sa zúčastňuje na 
aktivitách v rámci medzinárodného systému ISSN, spolupracuje s Medzinárodným centrom ISSN v Paríži 
a s národnými centrami ISSN v rámci celého sveta. 

Prideľovanie ISSN, generovanie čiarového kódu EAN/ISSN 

V národnej agentúre ISSN bolo v roku 2016 pridelených celkovo 274 čísel ISSN, z toho 192 tlačeným 
periodickým publikáciám, 82 elektronickým pokračujúcim prameňom (78 online, 4 CD-ROM).  Počas roka 
sa zistilo 136 prípadov nedodávania povinných výtlačkov periodík, z toho 87 bolo do konca roka vybavených 
úspešne. Zamietlo sa celkovo 36 žiadostí o pridelenie ISSN, z toho 28 žiadostí o pridelenie ISSN pre 
elektronické seriály ( dôvody: neuvádzanie potrebných údajov, nefunkčnosť stránky, súkromný charakter 
stránky) a 8 žiadostí o pridelenie pre  tlačené periodické publikácie (dôvody: nezodpovedajúca formálna 
úprava, nedodanie návrhu obálky alebo titulného listu a pod). Vybavovalo sa 28 prípadov nesprávneho 
uvádzania ISSN. 

Čiarový kód EAN/ISSN bol poskytnutý automaticky a zdarma vydavateľom nových tlačených periodických 
publikácií predávaných v obchodnej sieti. Vydavateľom dlhšie vydávaných periodických publikácií bol 
poskytnutý čiarový kód na požiadanie. V roku 2016 poskytla agentúra vydavateľom 155 kódov EAN/ISSN. 
Na stránke agentúry je tiež k dispozícii  samoobslužné generovanie čiarového kódu. 

Spracovanie záznamov ISSN,  ich aktualizácia a sprístupňovanie databázy ISSN 

Agentúra vytvárala záznamy slovenských pokračujúcich prameňov priamo (online) 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 vyjdení prvého čísla  a overení s časopisom 
v ruke presunuli do kategórie registrované záznamy. Informácie o tituloch, ktoré prišli do knižnice, 
poskytoval agentúre odbor SKP; agentúra ISSN zasa poskytovala odboru SKP skratky kľúčového názvu  pre 
tieto tituly. 

Aktualizácia záznamov v databáze ISSN sa vykonávala priebežne podľa nahlásených zmien vo vydávaní od 
vydavateľov, z oddelenia súborných katalógov, oddelenia periodík a z iných knižníc (celkový počet 
nahlásených zmien – 45). Uskutočnila sa kontrola titulov online časopisov s neurčitým koncom vydávania 
na stránke webarchive.org, na základe ktorej sa do záznamov uviedol presný rok ukončenia vydávania.  

V rámci spolupráce  s oddelením Depozitu digitálnych prameňov(DDP) sa uskutočnila v októbri kontrola 
URL adries všetkých vychádzajúcich pokračujúcich online prameňov v databáze ISSN a následne 
sa aktualizovali neplatné URL adresy alebo sa v príslušných záznamoch uzavreli roky vydávania.  

Počas roka sa zabezpečovala správa voľne prístupnej Národnej databázy ISSN v systéme INVENIO 
issn.issn.sk. Exporty z medzinárodného portálu ISSN sa do národnej databázy realizovali dvakrát mesačne. 
Tituly sa v databáze dajú vyhľadávať podľa rôznych rešeršných kritérií, je možné si vyhľadať tiež časopisy 
spracované v agentúre za príslušné obdobie. Tiež je možné vyhľadávať časopisy typu Open Access (ďalej 
OA), ktoré sa identifikujú a zapisujú pri tvorbe záznamu ISSN v poli 856x. OA časopisy sa exportujú 
z  Portálu ISSN do Medzinárodného adresára vedeckých časopisov ROAD (Directory of Open Access 
Scholarly Resources) road.issn.org v dvojtýždenných intervaloch. 

Konzultačná činnosť a sprístupňovanie databázy ISSN 

V roku 2016 poskytli pracovníci odboru celkom 890 konzultácií (z toho osobných 25, telefonických 516 
a odoslaných e-mailom 349) Obsah konzultácii sa týkal prevažne prideľovania ISSN tlačeným a elektro-
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nickým 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 spolupracovala 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 tituloch a tvorba kľúčových názvov  (odbor SKP), 
 spolupráca pri získavaní nedodaných titulov povinných výtlačkov  (oddelenie periodík), 
 prideľovanie ISSN digitalizovaným titulom (odbor digitalizácie), 
 registrácia poštou doručených žiadostí v systéme elektronickej podateľne (oddelenie archívu 

a správy registratúry). 

Úzka spolupráca prebiehala s oddelením DDP, a to jednak pri poskytovaní priebežných rešerší, pri analýze 
jednotlivých typov e-Born titulov pre účely akvizície titulov pre archív, príprave metadátových modelov e-
Born titulov a pod.  

Pracovníci agentúry aktívne spolupracovali počas celého roka s Medzinárodným centrom ISSN v Paríži. 
V apríli bol vyplnený a odoslaný  elektronický prieskum o zábere prideľovania ISSN v národných centrách 
ISSN  do medzinárodného centra ISSN. Vedúca agentúry B. Katrincová sa aj v roku 2016 naďalej podieľala 
na činnosti pracovnej skupiny zaoberajúcej sa pravidlami ISSN (ISSN Manual Working Group). 

Z ďalších zahraničných aktivít vedúcej agentúry možno spomenúť  aktívnu účasť na práci Stáleho výboru 
IFLA pre seriály a iné pokračujúce pramene (SOCR) vrátane telekonferencií výboru organizovaných v marci 
a decembri; účasť prostredníctvom vzdialeného prístupu na konferencii O projektoch a prípadoch 
využívania bibliografických údajov z databázy ISSN, ktorá sa konala pri príležitosti Generálneho 
zhromaždenia ISSN v Paríži v apríli a účasť prostredníctvom vzdialeného prístupu na 41. konferencii 
riaditeľov národných centier ISSN v Brazílii v novembri. Pri príležitosti konania uvedenej konferencie 
sa vypracovala a odovzdala do medzinárodného centra ISSN výročná správa o činnosti agentúry 
za obdobie júl 2015 – jún 2016 v anglickom jazyku. 

Prehľad výkonov Národnej agentúry ISSN za rok 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet registrovaných záznamov prameňov  
na pokračovanie v slovenskej databáze ISSN k 31. 12. 2016 

6282 

Počet vychádzajúcich publikácií 3174 
Počet nevychádzajúcich publikácií 3108 

Počet nových záznamov v databáze ISSN:  
registrované 278 
pracovné 107 
spolu 385 

Počet aktualizovaných záznamov 1290 
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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 najefektívnejšie uspokojovanie informačných potrieb používa-
teľov, poskytovať kvalitnú ponuku elektronických informačných prameňov a databáz, systematicky 
rozvíjať a optimalizovať ich sprístupňovanie a zabezpečiť kvalitu poskytovaných elektronických infor-
mačných služieb. 

Referát elektronických informačných prameňov zabezpečoval obnovenie a nákup licencií na databázy EIP. 
V prvom polroku 2016 sa obnovili licencie na všetky databázy, ktorým končilo predplatné (päť databáz). 
V prípade databázy Encyclopaedia Britannica došlo k zmene výhradného dodávateľa pre Slovensko – 
spoločnosť AiB nahradila spoločnosť EBSCO. Databáza World eBook Library je zatiaľ stále  sprístupnená 
kompletne, až kým poskytovateľ doladí  prístup k vybraným 1 200 titulom, ktoré bude  môcť UKB podľa 
zmluvy s poskytovateľom bezplatne trvalo využívať. Priebežne sa sledovali štatistické údaje o využívaní 
jednotlivých databáz. 

UKB mala v apríli 2016 aktivovaný skúšobný prístup do ruskej databázy Integrum. Na základe výsledkov 
skúšobného prístupu však zakúpenie databázy zo zdrojov UKB nebolo odporúčané. V prvom polroku 2016 
bola upravená a aktualizovaná webová stránka E-pramene, vrátane jej anglickej verzie. Bol vypracovaný 
návrh na propagáciu poskytovaných databáz. 

V rámci správy konzorciálneho konta EZB boli oslovené všetky zapojené knižnice, bolo aktualizované 
nastavenie databáz a kolekcií. Časopisecké balíky obsiahnuté v EZB umožňujú na jednej strane 
jednoduchšiu správu jednotlivých kont, na druhej strane je potrebná kontrola balíkov, pretože sa týkajú 
nemeckej jazykovej oblasti a od slovenských kolekcií sa mierne líšia. Referát poskytoval telefonické, 
emailové aj osobné konzultácie pre používateľov. 

Depozit digitálnych prameňov (DDP) 

Depozit digitálnych prameňov bol vytvorený s cieľom zabezpečovať úlohy súvisiace s prípravou, riadením, 
implementáciou a prevádzkou národného projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia 
e- Born obsahu v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti programovej osi 2. Jeho cieľom 
bolo vybudovanie informačného systému na zber (Webharvesting), spracovanie, sprístupnenie a dlho-
dobú archiváciu slovacikálnych webových prameňov a  pôvodného elektronického (e-Born) obsahu. 

DDP je samostatné oddelenie, ktoré pôsobí v rámci odboru Národná agentúra ISSN a Depozit digitálnych 
prameňov v štruktúre Úseku elektronizácie a integrácie UKB. Oddelenie má štyroch pracovníkov – troch 
kurátorov a vedúceho pracovníka. Zabezpečuje prevádzku, správu a rozvoj informačného systému 
Digitálne pramene (ďalej IS DIP). Procesy IS DIP zahŕňajú komplexné pracovné postupy zamerané na široké 
spektrum prameňov od webových stránok, cez rôzne typy e-Born seriálov (elektronické časopisy, 
aktualizované webové stránky) až po elektronické monografie. 

Rok 2016 bol prvým rokom obdobia udržateľnosti projektu Digitálne pramene - Webharvesting a archivácia 
e-Born obsahu.  

Ťažisko práce IS DIP v oblasti webových prameňov predstavovala webová žatva (Webharvesting), 
t. j. proces automatického sťahovania obsahu webových stránok za účelom ich archivácie a dlhodobej 
ochrany. Kurátor webových prameňov vyberal a testoval webové stránky pred ich archiváciou 
a vyhodnocoval zbery podľa normy ISO/TR 14873, zabezpečoval správu katalógu webových stránok, 
obohacoval metadáta v katalógu domén, identifikoval a riešil problémy pri zbere webových stránok 
a komunikoval s poskytovateľmi webového obsahu.  

Zbery sa realizovali formou kampaní, v priebehu roka sa ich uskutočnilo spolu 15. Od januára do apríla 
prebiehal v týždenných intervaloch tematický zber Parlamentné voľby 2016, ktorý mapoval predvolebnú 
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kampaň politických strán, volebné výsledky a reakcie. V rámci kampane bolo oslovených 23 politických 
strán, 38 kandidátov a lídrov strán a 1 inštitúcia, bolo uzatvorených 9 licenčných zmlúv o poskytovaní 
elektronických online prameňov. V čase od 3. júna do začiatku júla prebiehal v troch etapách zber 
webových stránok, na ktoré sú uzatvorené zmluvy o spolupráci. Z celkového počtu 90 URL bolo úspešne 
zozbieraných 89, jedna webová stránka sa doplnila dodatočne.  

Od 23. júna do 27. júna 2016 prebiehal tematický zber Kultúrny profil Slovenska so zameraním na zber 
webových stránok slovenských knižníc, múzeí a galérií. Z celkového počtu 180 URL bolo úspešne 
zozbieraných 179, jedna webová stránka bola doplnená dodatočne. V období august – september prebiehal 
zber domén počas trvania Olympijských a paraolympijských hier v rámci kampane OH Rio 2016. Kampaň 
tvorili domény Slovenského olympijského výboru, Slovenského paraolympijského výboru a Slovenského 
zväzu kanoistiky.  

V intervale júl – december boli zberom mapované podujatia, programy a aktivity týkajúce sa slovenského 
predsedníctva v Rade EÚ v kampani Predsedníctvo SR v Rade EÚ. 3 domény sa zbierali každé 2 týždne, 
8 ďalších domén raz mesačne. Realizovali sa tiež  tematické zbery slovenských knižníc, múzeí a galérií 
(v júni a v decembri) a najvýznamnejších slovenských folklórnych festivalov (júl – august) –zbierali 
sa webové stránky festivalov vo Východnej, Terchovej a Zuberci. V júli sa spustil tematický zber Tour 
de France 2016 na zmapovanie úspechov slovenského cyklistu Petra Sagana. V priebehu roka bol trikrát 
zopakovaný výberový zber spolupracujúcich inštitúcií, s ktorými má UKB podpísané zmluvy o spolupráci. 

Do prvého celoplošného (komplexného) zberu v rámci rutinnej prevádzky IS DIP bolo zaradených 360 628 
domén z katalógu DIP. Úspešne sa podarilo zozbierať 278 610 domén slovacikálneho charakteru v objeme 
vyše 10 TB. Vyhodnotenie kampaní je zverejnené na webovej stránke:  
 https://www.webdepozit.sk/kampane/. 

V oblasti e-Born prameňov  sa venovala pozornosť predovšetkým riešeniu problematiky typológie e-Born 
seriálov. Pracovníci analyzovali jednotlivé typy e-Born seriálov, metadátové modely a štruktúru záznamov 
pre e-seriály a testovali zber rôznych typov e-Born seriálov. V spolupráci s dodávateľom sa zamerali 
na riešenie špecifikácie funkcionality systému pre e-Born seriály. V rámci agendy e-Born prameňov bol 
realizovaný výber a akvizícia e-Born obsahu, riešená metodika a identifikácia e-Born prameňov, správa 
katalógu a repozitára e-Born obsahu (e-seriály, e-monografie). Kurátor e-Born prameňov oslovoval 
vydavateľov s návrhom na archiváciu, resp. preberal  návrhy vydavateľov na archiváciu e-Born publikácií 
a registroval vydavateľov. Pracovníci pokračovali v sťahovaní e-Born seriálov vo forme PDF a tvorbe SICI 
kódov. Záznamy sa do e-Born katalógu získavali importovaním záznamov online časopisov z národnej 
databázy ISSN. 

Pracovníci DDP  pripravili viacero  podujatí na propagáciu národného projektu Digitálne pramene – 
Webharvesting a archivácia e-Born obsahu a činnosti DDP. V rámci Týždňa slovenských knižníc sa dňa 
3. 3. 2016 konala v UKB prezentácia projektu pre odbornú verejnosť, predstavili sa výsledky imple-
mentácie projektu a v spolupráci s CDA sa uskutočnila exkurzia do priestorov, v ktorých je inštalovaný HW 
a SW informačného systému Digitálne pramene. Dňa 28. 4. 2016 sa uskutočnila prezentácia na seminári 
Akademické knižnice a nové témy informačného vzdelávania, ktorý sa konal v Slovenskej pedagogickej 
knižnici v Bratislave. V spolupráci s pracovníkmi CDA UKB a pracovníkmi Národní knihovny ČR bol 
spracovaný príspevok na kolokvium knižnično-informačných špecialistov, ktoré nieslo názov Knihovny 
zemí V4+ v nástrahách digitálního věku a konalo sa v Moravskej zemskej knihovne v Brne. V septembri bol 
projekt prezentovaný v UKB pre delegáciu z Kosova, v novembri sa uskutočnila prezentácia projektu 
na tému webový archívny formát WARC na konferencii CDA 2016 Formátové výzvy LTP. Koncom 
novembra pracovníci prezentovali projekt na konferencii Archivy, knihovny, muzea v digitálním světe 2016 
v Prahe. 

Kurátori DDP oslovili v r. 2016 celkovo 233 poskytovateľov webových stránok a vydavateľov. Podpísalo 
sa 75 zmlúv na celkový počet 105 URL. Z tohto počtu bolo 8 titulov e-Born seriálov a 5 titulov e-Born 
monografií. V mnohých prípadoch bolo potrebné poskytnúť doplňujúce informácie k zmluve, vysvetliť 
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definície niektorých termínov a  častí zmluvy. Konzultácie sa najčastejšie poskytovali telefonicky (43), 
emailom (42) a osobne (5). 

Počas roka sa pracovalo na príprave metodických materiálov, aktualizoval sa dokument Politika zberu DIP 
www a bol pripravený dokument Pracovný manuál kurátora webových prameňov. Oddelenie DDP 
pripravilo anglický text o projekte Digitálne pramene pre IIPC, ktorý bol zverejnený na wikipédii v prehľade 
webarchivačných iniciatív jednotlivých krajín.  Zapojilo sa tiež  do prieskumu organizovaného Švajčiarskou 
národnou knižnicou – bol vyplnený a zaslaný dotazník o webových archívoch a ich vyhodnocovaní podľa 
normy ISO/TR 14873. 

Priebežne sa vykonávala aktualizácia webovej stránky www.webdepozit.sk, na ktorej sú uverejnené 
informácie o všetkých aktivitách DDP vrátane kampaní a publikačnej činnosti, ako aj prezentácie, foto-
galérie a tlačové správy. 

Štatistika IS DIP 

IS DIP využíva na archiváciu webového obsahu súbory vo formáte WARC. Štatistické údaje o počte WARC 
súborov sa sledujú od januára 2016. K 3. 10. 2016 obsahoval archív webdepozitu 1 726 Warc 
súborov, po októbrovom celoplošnom zbere to už bolo viac ako 280 000 WARC súborov. K 31. 12. 2016 
dosiahol počet WARC súborov 280  811. 

Počet WARC súborov v roku 2016 
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Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO 

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO (IDS UNESCO) sa usilovalo nadviazať na mimoriadne 
plodný a úspešný rok 2015 a pokračovalo v trende ďalšieho rozširovania svojich činností, prehlbovania 
spolupráce s vedeckými a vzdelávacími inštitúciami, vytvárania nových projektov a partnerstiev. 
Sústreďovalo sa na prioritné témy UNESCO – ľudské práva, toleranciu, ochranu svetového dedičstva 
a propagáciu vedy medzi širokou verejnosťou, najmä mládežou. 

IDS UNESCO z titulu svojich funkcií zabezpečovalo spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie 
tlačených aj elektronických dokumentov UNESCO a OSN, vrátane databáz UNESCO na CD ROM, ako 
aj konzultačné a reprografické služby v študovni strediska, koordinovalo činnosť Klubov UNESCO 
v SR a vykonávalo funkciu sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta.  

Stredisko sprostredkovalo a koordinovalo pre slovenské pamäťové inštitúcie kampaň UNESCO za nové 
nominácie na zápis do registra výnimočných dokumentárnych pamiatok Pamäť sveta. 26. 4. 2016 stredisko 
usporiadalo zasadnutie Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta, na ktoré boli prizvané 
aj nominujúce organizácie. Po prerokovaní návrhov, posúdení plnenia kritérií UNESCO a priloženej 
dokumentácie výbor predložil za SR návrh projektu Slovenského národného archívu „Osobný fond Milana 
R. Štefánika". V súvislosti s novým štatútom SK UNESCO, ktorého platnosť sa začala 1. 10. 2016, 
zorganizovalo stredisko 7. 9. 2016 zasadnutie Slovenského výboru pre Pamäť sveta, na ktorom sa 
konštituoval nový výbor a ten potvrdil Ing. A. Androviča, PhD. vo funkcii predsedu na ďalšie volebné 
obdobie. 

Ako národný koordinátor siete Pridružených škôl UNESCO v SR (ASPnet) sprostredkovalo stredisko prenos 
informácií z globálneho koordinačného centra ASP v Paríži, poskytovalo konzultácie o procese pripojenia 
sa k tejto sieti a podporovalo rozširovanie partnerstiev medzi vzdelávacími ustanovizňami a  záujmovými 
vzdelávacími školskými zariadeniami.  

V spolupráci so Slovenskou komisiou pre UNESCO, Platformou mimovládnych organizácií a detským 
časopisom Rebrík participovalo IDS UNESCO na výtvarnom projekte pre žiakov a študentov základných 
a stredných škôl „VODA, prírodné dedičstvo Slovenska“. Vedúca strediska bola členkou 7-člennej poroty, 
ktorá rozhodla o poradí prác. Víťazné diela boli v decembri vystavené v ústredí UNESCO v Paríži 
a v slovenských inštitútoch v zahraničí.  

V dňoch 1. – 2. 12. 2016 usporiadalo IDS UNESCO Konferenciu pridružených škôl UNESCO v SR na Gym-
náziu Dominika Tatarku v Poprade. Zúčastnilo sa na nej 14 predstaviteľov pridružených škôl UNESCO 
z celého Slovenska a viacero pozvaných hostí, ktorí prezentovali celoročnú činnosť škôl, predovšetkým 
projektov zameraných na témy UNESCO a ich úlohu v šírení myšlienok UNESCO, ako sú morálna solidarita 
ľudskej spoločnosti, výchova k mieru a porozumeniu, k ochrane ľudských práv a zachovaniu kultúrneho ako 
aj prírodného dedičstva našej planéty.  

IDS UNESCO sa okrem týchto základných cieľov sústreďovalo aj na napĺňanie ďalšieho cieľa – vytváranie 
a realizáciu projektov a podujatí zameraných na podporu a propagáciu medzinárodných dní, rokov a dekád 
vyhlasovaných OSN a UNESCO, ako aj kľúčových a prioritných tém týchto organizácií.  

V tejto súvislosti stredisko usporiadalo nasledujúce podujatia: 

 27. 1. 2016 – Vzdelávanie o holokauste vs. podpora a ochrana ľudských práv v súčasnosti – 
význam a súvislosť – prednáška pripravená v spolupráci s Katedrou UNESCO pre výchovu 
k ľudským právam pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na obete holokaustu; 

 16. 3. 2016 – Šťastie máš vo vlastných rukách – prednáška spojená s diskusiou, usporiadaná pri 
príležitosti Medzinárodného dňa šťastia; 

 4. 5. 2016 – Dobré zdravie a stravovanie podľa tradičnej čínskej medicíny – podujatie pri 
príležitosti Svetového dňa zdravia vyhláseného WHO na 7. apríla; 
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 29. 6. 2016 – O čom hovoríme, keď hovoríme o utečencoch? – prednáška, usporiadaná pri 
príležitosti Svetového dňa utečencov vyhláseného OSN na 20. 6. zameraná na vysvetlenie 
problematiky utečencov, príčin imigrácie, postupov a medzinárodných záväzkov procesu 
ich prijímania a vnímanie problematiky imigrácie v spoločnosti.  

 

V rámci úsilia o podporu a propagáciu vedy, pokračovalo stredisko v dvoch veľkých cykloch prednášok pre 
verejnosť. V rámci cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom organizovaného v spolupráci so Slovenskou 
spoločnosťou pre štúdium náboženstiev pri SAV sa uskutočnili prednášky: 

 23. 2. 2016 – Tisíc tvárí Iránu – prezentácia výskumnej cesty do Iránu, krajiny s bohatou 
minulosťou a pestrou prítomnosťou; 

 23. 3. 2016 – Vizuálna  reprezentácia Tibetskej knihy mŕtvych: Vzácna thangka z Bratislavy  
zameraná na budhistické chápanie smrti a znovuzrodenia v jeho tibetskej verzii; 

 28. 4. 2016 – Islam, islamizmus, islamofóbia: mýty a fakty – prednáška s cieľom objasniť 
a vysvetliť niektoré kľúčové otázky súčasných často skreslených a tendenčných názorov na islam 
a moslimov, priniesť do verejnej diskusie o islame racionálny úsudok a argumenty a čeliť tak 
predsudkom a strachu, ktoré ju  do veľkej miery ovládli; 

 26. 10. 2016 – Arménsko, prvá kresťanská krajina – prednáška o histórii, kultúre a náboženstve 
Arménov; 

 8. 11. 2016 – Židovská komunita na Slovensku po roku 1945 – prednáška o problematike 
povojnového antisemitizmu na príklade židovskej komunity na Slovensku. 

 

V rámci cyklu Orient známy neznámy zorganizovalo stredisko v spolupráci so Slovenskou orientalistickou 
spoločnosťou pri Ústave orientalistiky SAV v Bratislave prednášky: 

 24. 2. 2016 – Jazyk, identita a moc v Indii – charakteristika pestrej jazykovej situácie v Indii 
a problému využívania jazykov  ako nástroja boja indickej elity o kultúrnu, ekonomickú a politickú 
prestíž; 

 27. 4. 2016 – Počiatky konfliktu v Palestíne (1882 – 1914) –zameraná na reakcie arabského 
obyvateľstva na príchod prvých dvoch židovských prisťahovaleckých vĺn do Palestíny v období 
pred prvou svetovou vojnou; 

 28. 9. 2016 – Civilizačná misia – venovaná ideológii a realite francúzskeho kolonializmu 
v subsaharskej Afrike;  

 16. 11. 2016 – Krajina ako koncept Univerza – Xie He a jeho šesť princípov čínskej krajinomaľby.  
 

V rámci propagácie vedy medzi mladými ľuďmi stredisko pozvalo mladú slovenskú vedkyňu, Dr. Michaelu 
Musilovú, podpredsedníčku Slovenskej spoločnosti pre vesmírne aktivity v Bratislave, ktorá v prednáške 
Život bádateľa astrobiológa = život v extrémoch prezentovala svoje osobné skúsenosti s prácou v NASA 
a na mnohých medzinárodných vesmírnych projektoch. Mladým poslucháčom priblížila pestrosť a púta-
vosť rôznych vedných odborov, život v extrémnych expedíciách a možnosť hľadať odpovede na závažné 
otázky ľudstva – o vzniku, vývoji a budúcnosti našej planéty. 

K mimoriadne u verejnosti obľúbeným patril prednáškový cyklus Veľké osobnosti umenia v dejinách ľudstva, 
v ktorom prednášatelia pútavou formou priblížili návštevníkom významné umelecké osobnosti: Johann 
Wolfgang Goethe, Alfons Mucha, Hans Christian Andersen, Giuseppe Verdi, Rabindranáth Thákur 
a Antoine de Saint-Exupéry. Tieto podujatia patrili k najnavštevovanejším, prišlo si ich pozrieť 
od 40 do 70 návštevníkov. 

Významné podnety pre činnosť IDS UNESCO priniesla návšteva generálnej riaditeľky UNESCO, pani Iriny 
Bokovej na Slovensku v dňoch 5. – 7. 5. 2016. Vedúca IDS UNESCO sa zúčastnila prednášky pani Bokovej 
v aule Univerzity Komenského na tému: Posilnenie postavenia mládeže, podpora rozmanitosti – nové 
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základy pre odhodlanosť a mier a spolu s ďalšími členmi predsedníctva SK UNESCO aj debaty pri okrúhlom 
stole v Grand hoteli River Park. 

 

Depozitná knižnica NATO 

Depozitná knižnica NATO (DK NATO) je špecializované knižnično-informačné pracovisko UKB, ktoré 
získava, spracúva, uchováva, sprístupňuje a distribuuje dokumenty a vonkajšie informačné zdroje 
na vedecké a odborné využitie poznatkov o pôsobení Organizácie severoatlantickej zmluvy v systéme 
medzinárodných vzťahov, obrany a bezpečnosti. Návštevníkom ponúka domáce a zahraničné monografie, 
periodiká, elektronické a audiovizuálne dokumenty z profilovej oblasti, vrátane depozitných dokumentov 
NATO. Je súčasťou medzinárodnej knižničnej siete NATO, aktívne spolupracuje s Multimediálnou 
knižnicou NATO v Bruseli a ďalšími zahraničnými partnermi – Inštitútom EÚ pre bezpečnostné štúdie 
so sídlom v Paríži, Akadémiou obrany NATO v Ríme a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu vo Viedni. 
Pre účely vedecko-pedagogickej a výskumnej činnosti ponúka bezplatnú medziknižničnú výpožičnú službu 
z fondov partnerských knižníc. Sprístupňuje špecializované elektronické pramene NATO. Spolupracuje 
s orgánmi štátnej správy, vedecko-výskumnými pracoviskami, akademickou obcou, strednými školami, 
ako aj mimovládnymi organizáciami. 

Popri budovaní fondu a poskytovaní knižnično-informačných služieb  DK NATO každoročne pripravuje 
v spolupráci s externými partnermi informačné a vzdelávacie podujatia pre školy, ako aj odbornú a širokú 
verejnosť.  

V rámci cyklu Osobnosti slovenskej politiky sa uskutočnili dve výstavy a šesť panelových diskusií. Séria 
podujatí, ktorá vznikla vďaka aktívnej spolupráci s Ústavom politických vied SAV, odštartovala vo februári 
2016  výstavou Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) a panelovou diskusiou k 100. výročiu prvej svetovej 
vojny, pôsobenia československých légií a generála M. R. Štefánika v rámci zahraničného odboja. Výstava 
Alexander Dubček, významná osobnosť moderných dejín Slovenska a európskej politiky bola spojená 
s prezentáciou knihy Ivana Laluhu o ceste k slovenskej štátnosti a osobnej spolupráci s A. Dubčekom. 
Panelové diskusie, na ktorých v ďalších mesiacoch vystúpili renomovaní slovenskí historici, priblížili 
návštevníkom Milana Hodžu ako aktéra medzinárodných vzťahov,  Ferdinanda Jurigu a jeho ľudový smer 
slovenskej politiky, Vavra Šrobára ako politika, publicistu a národnoosvetového pracovníka a Martina 
Rázusa ako džentlmena slovenskej politiky. Podujatia boli súčasťou informačných aktivít počas 
predsedníctva SR v Rade EÚ vzhľadom na prezentáciu výnimočných osobnosti slovenskej politiky, ktoré 
dosiahli vysoké medzinárodné uznanie a stretli sa s mimoriadnym záujmom odbornej i širokej verejnosti.  

Pre študentov bratislavských gymnázií pripravila DK NATO prednášku O etnickej a náboženskej rozmani-
tosti. 

3. októbra 2016 sa na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnil 10. ročník konferencie Slovenské 
bezpečnostné fórum (ďalej SBF) o aktuálnych otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR. Podujatie, 
ktoré sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka 
tradične organizuje UKB/ DK NATO a Euroatlantické centrum s finančnou podporou Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Sekcie verejnej diplomacie NATO. Zúčastnilo sa ho 164 
hostí, z toho 44 zástupcov diplomatického zboru z 27 krajín sveta vrátane 15 veľvyslancov. Okrem 
členských krajín EÚ a NATO medzi nimi boli aj veľvyslanci Číny, Ruska, Japonska, Indonézie a Švajčiarska. 
Konferencia prebiehala vo formáte troch panelových diskusií – NATO po Varšavskom samite: Implikácie 
pre Slovensko, Bezpečnostná a obranná stratégia SR a Extrémizmus, radikalizmus a polovojenské jednotky 
na Slovensku.  
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10. ročník Slovenského bezpečnostného fóra 2016, slávnostný príhovor generálnej riaditeľky UKB 
 (Foto Ľ. Zupko)   
  

 
10. ročník Slovenského bezpečnostného fóra 2016, pozvaní účastníci (Foto Ľ. Zupko). 
Tlačová správa s programom a fotogalériou je dostupná webe UKB:  
https://www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/desiaty-rocnik-slovenskeho-bezpecnostneho-fora-ukb.html 

 

V rámci sprievodných podujatí SBF 2016 sa uskutočnil odborný seminár Kybernetická bezpečnosť – 
aktuálne výzvy a ohrozenia pre verejnosť. Vychádzajúc z Koncepcie kybernetickej bezpečnosti na roky 
2015 – 2020 prednášajúci odporučili pokračovať v mapovaní kybernetických hrozieb formou informačno-
vzdelávacích podujatí na pôde UKB aj v budúcnosti.  

Pri príležitosti 10. ročníka SBF pripravila UKB výstavu a brožúru o uplynulých ročníkoch konferencie 
a významných rečníkoch, ktorí na nej vystúpili od jej vzniku v roku 2007. Súčasťou SBF 2016 bola aj výstava 
nových kníh z fondu DK NATO. 
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Ukážky z brožúry o predchádzajúcich ročníkoch SBF (2007 – 2015), (Graf. úprava R. Herda) 

 

Multifunkčné kultúrne centrum 

Za najdôležitejšie činnosti Multifunkčného kultúrneho centra UKB (MFKC) v roku 2016 možno označiť 
nadväzovanie spolupráce s novými partnermi a pokračovanie dlhodobého procesu skvalitňovania 
usporiadateľskej infraštruktúry. Mechanizmus osvedčených inštitucionálnych kooperácií bol v uplynulom 
období obohatený o výsledky strategickej ofenzívy, cieľavedome zameranej na rozšírenie spektra podujatí 
v priestoroch UKB.   

Spestrením programovej činnosti boli predovšetkým podujatia pripravené v spolupráci s Ústavom pamäti 
národa, občianskym združením Bratislavský okrášľovací spolok, s Literárnym informačným centrom, 
občianskym združením Antikomplex.sk, Ústavom svetovej literatúry a Ústavom politických vied 
Slovenskej akadémie vied, občianskym združením Bratislavský knižný festival, občianskym združením 
Bratislavské rožky, veľvyslanectvami Španielskeho kráľovstva a Ruskej federácie či kultúrnymi inštitútmi 
Talianska a Maďarska. 

Popri tradičných pilieroch programovej ponuky, akými aj v uplynulom roku boli Slovenské bezpečnostné 
fórum (jubilejný 10. ročník), inšpiratívny Knihovnícky barcamp, séria pútavých podujatí Informačného 
a dokumentačného strediska UNESCO a Depozitnej knižnice NATO, prezentácia aktuálnych kniho-
vníckych tém prostredníctvom množstva prednášok a seminárov či literárne produkcie a hudobné koncerty, 
sa v priestoroch UKB uskutočnilo viacero významných medzinárodných konferencií, napr. Pamiatky 
a predkovia; Svätí bratia Cyril a Metod a ich duchovné dedičstvo v kultúre Ruska a Slovenska; Pohromy, 
katastrofy a nešťastia v dejinách slovenských miest; Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie 
v postdigitálnej dobe či Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 

S veľkým záujmom verejnosti sa stretli diskusné večery Ústavu pamäti národa na mimoriadne aktuálne 
témy našich nedávnych dejín, ako aj nevšedné nahliadnutia do dejín starej Bratislavy, ako ich vo svojich 
programových projektoch ponúkali občianske združenia Bratislavský okrášľovací spolok a Bratislavské 
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rožky. Možno konštatovať, že zásluhou výrazne rozšírenej partnerskej spolupráce predstavovala progra-
mová štruktúra v uplynulom roku pestrú zmes žánrovo i tematicky rôznorodých, príťažlivých podujatí. 

Osobité miesto má v programovej ponuke UKB už tradične výstavnícka činnosť. Naliehavosťou 
či objavnosťou výpovede, v niektorých prípadoch aj originalitou priestorového riešenia či netradičnými 
inštalačnými postupmi, zarezonovalo v povedomí návštevníkov šestnásť minuloročných výstav. Jedným 
z najpozoruhodnejších výstavníckych projektov, aké sa v ostatných rokoch v priestoroch Univerzitnej 
knižnice v Bratislave uskutočnili, bola nepochybne multimediálna výstava „Rozdelené spomienky“. 
Zaznamenala veľkú pozornosť odbornej i širšej verejnosti a prenikavou aktuálnosťou témy i atypickým 
spôsobom jej spracovania sa zaradila k podnetným kultúrno-spoločenským aktivitám na území hlavného 
mesta. Multimediálny projekt priniesol v pätnástich krátkych filmoch autentické výpovede tridsiatich 
siedmich účastníkov dramatických povojnových udalostí. Výstava „Rozdelené spomienky“ ponúkla 
jedinečnú možnosť na úvahy o tolerantnosti, vzájomnej úcte a dôstojnom spolunažívaní, na reflexiu, ktorej 
význam a naliehavosť nečakane akcentovali aj výsledky marcových parlamentných volieb na Slovensku.  

Súčasťou záujmu, ktorý výstava vyvolala, boli aj organizované návštevy študentov viacerých bratislavských 
stredných škôl. 

V priestoroch UKB sa uskutočnili dve úvodné podujatia tretieho ročníka Bratislavského knižného festivalu 
BRaK. Ešte pred slávnostným otváracím večerom v Lisztovej záhrade sa prítomní hostia zúčastnili 
vernisáže ilustrácií významného českého exilového výtvarníka Miroslava Šaška „To je Rím“, inštalovanej 
v priestore výstavnej sály. Priateľská, žičlivá atmosféra oboch podujatí bola tým najlepším štartom 
bohatého programu tretieho ročníka tohto významného medzinárodného podujatia v roku 2016. 

Dôstojnou prezentáciou činnosti UKB počas Týždňa slovenských knižníc bola výstava zreštaurovaných 
vzácnych tlačí sv. Tomáša Akvinského zo 16. storočia s fotografickou dokumentáciou pôvodného stavu 
tlačí, použitých technológií a techník pri reštaurovaní a konzervovaní špeciálneho typu kultúrneho 
artefaktu. Výstava „Znovuzrodený Tomáš Akvinský“ zaujala čitateľskú aj odbornú verejnosť, rovnako ako 
aj ďalšie výstavy inštalované na Barokovom nádvorí: výstava o Alexandrovi Dubčekovi, a tiež výstava, ktorá 
predstavila dobrodružné putovanie grófa Mórica Beňovského. 

Významným výstavným projektom boli slovensko-maďarské a maďarsko-slovenské dialógy v prekladovej 
literatúre, inštalované pod názvom „Z oboch strán Dunaja“. Univerzitná knižnica v Bratislave sa v období 
Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie rozhodla sprístupniť modifikovanú verziu 
výstavy z 23. ročníka Medzinárodného knižného veľtrhu v Budapešti ako projekt akcentujúci kultúrny 
dialóg medzi oboma krajinami.  
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Slávnostné otvorenie výstavy v Budapešti s podtitulom „Slovensko- maďarské a maďarsko- slovenské  
dialógy v prekladovej  literatúre“ za prítomnosti generálneho riaditeľa  OSZK Dr. Lászlóa Tüskeho,  
riaditeľky LIC Miroslavy Vallovej a generálnej riaditeľky UKB Ing. Silvie Stasselovej. 

 

Ako veľmi vydarené možno označiť aj výstavy pripravené v spolupráci so španielskymi, resp. talianskymi 
partnermi. Pri príležitosti 400. výročia úmrtia Miguela de Cervantesa bola inštalovaná „vizuálna prechádz-
ka“ po miestach a cestách, ktorými svetoznámy spisovateľ a dramatik kráčal. Výstava „Made in Italy“ zase 
mapovala tri desaťročia umenia a dizajnu vizuálnej propagácie, vznikajúceho v ekonomicko-hospo-
dárskom prostredí povojnového Talianska. Prezentovala vznik a šírenie vizuálnej kultúry, ktorá kráčala 
s duchom doby a vyznačovala sa neobyčajnou kreativitou a vynaliezavosťou. Značka Made in Italy sa tak 
stala fenoménom, ktorý zosobňoval Taliansko ako krajinu s výnimočným podnikateľským duchom. 

Záver roka priniesol netradičnú a pútavú výstavu „Cesty Vincenta Šikulu“, ktorá umožnila slovenskej 
kultúrnej verejnosti nahliadnuť do života a diela mimoriadnej osobnosti našich nedávnych dejín, prozaika, 
básnika, scenáristu, hudobníka, autora literatúry pre deti a mládež – Vincenta Šikulu, ktorého 80. výročie 
narodenia a 15. výročie úmrtia sme si vlani pripomenuli. Obsahovo mimoriadne bohatá a spôsobom 
inštalácie príťažlivá výstava bola pre veľký záujem verejnosti viackrát predĺžená.   

Priestory UKB boli, v súlade so svojím poslaním, aj počas roka 2016 k dispozícii širokej verejnosti ako 
mnohorozmerná platforma na vzdelávanie, rozvážne i búrlivé diskusie či sugestívne umelecké zážitky. 
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Výstava „Cesty Vincenta Šikulu“, (Foto Ľ. Zupko). Ďalšie informácie o výstave a plagát na webe UKB: 
https://www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/vystava-cesty-vincenta-sikulu-predlzena-do-3-3-2017.html 

 

Bibliografická a výskumná činnosť 

Bibliografickú a výskumnú činnosť v UKB dlhodobo zabezpečuje najmä kabinet retrospektívnej biblio-
grafie, kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí, oddelenie periodík a ďalšie útvary knižnice. 

Kabinet retrospektívnej bibliografie 

Kabinet retrospektívnej bibliografie Univerzitnej knižnice v Bratislave v roku 2016 pokračoval na rozpra-
covaných vedeckovýskumných úlohách, ktoré sú súčasťou programu slovenskej národnej  retrospektívnej 
bibliografie. Spracovanie nepravých periodík je náplňou činnosti tohto špecializovaného pracoviska 
v podobe troch úloh na rôznych úrovniach rozpracovanosti. Nepravé periodiká predstavujú obsahovo 
mimoriadne objemný zdroj informácií. Spracúvanie bibliografických súpisov a rozpisov historických 
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dokumentov  je spojené s  heuristickými, evidenčnými, analytickými a verifikačnými postupmi. Záznamy, 
ktoré sú sprístupňované v databázach na stránke knižnice umožňujú sprístupnenie a spoznanie materiálu, 
ktorého obsah ako aj význam nemožno obísť pri výskume v mnohých odboroch. Stránky almanachov, 
ročeniek a zborníkov ako i výročných školských správ obsahujú cenné údaje a poznatky k vývinu bádania v 
oblasti prírodných vied, literatúry, filozofie, histórie, náboženstva a poskytujú jedinečné biografické údaje. 
Koncepcia spracovania spočívala v spracúvaní dokumentov v dvoch líniách: na úrovni deskripcie seriálu 
(jednotlivých titulov a ich ročníkov) a na úrovni analytickej (vytváraním rozpisu článkov zo seriálov). 
Nevyhnutnou súčasťou procesu spracúvania bola a je práca s originálnym dokumentom de visu a zna-
losťou cudzích jazykov (maďarčiny, nemčiny a latinčiny).  

Prístup do databáz je na stránke knižnice, na adrese:  
https://www.ulib.sk/sk/katalogy/bibliografie/online-databazy 

Rozpracované úlohy a odpočet ich plnenia: 

Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku za roky 1701 – 1918. Realizácia úlohy  prebieha-
la v databázovom spracovaní. Online databáza bola  pravidelne dopĺňaná a aktualizovaná. V súčasnosti 
obsahuje cca 10 000 záznamov. Databáza ako zdroj informácií tvorí rozsiahly poznatkový fond k počiatkom 
prírodných, lekárskych, technických a spoločenských vied. Články z nich  predstavujú pramenné 
a faktografické údaje a štúdie z rôznych vedných odborov. V roku 2017 bude nasledovať finalizácia úlohy 
v podobe redakcie záznamov. V nadväznosti na predchádzajúce vydané bibliografie tohto radu bude 
pripravená tlač z databázy za obdobie rokov 1701 – 1918 seriály (ročníky), ktorých je cca 1 100. Články 
zostávajú v elektronickej verzii pre svoj veľký objem (cca okolo 9 000). V prípravnej fáze záznamy  
prechádzajú redakčnou úpravou (v rozsahu 750 hodín v roku 2016), následne  nadobudnú finálnu podobu.  
Pracovníci kabinetu poskytli 82 bibliografických a faktografických informácií. Databáza je dostupná 
na adrese: http://retrobib.ulib.sk/azr.htm 

Bibliografia článkov zo slovenských a inorečových správ škôl za školské roky 1918/19 – 1952/53. Databáza bola 
priebežne doplňovaná, aktualizovaná, nie je však ešte celkom uzavretá. Obsahuje cca 5 000 záznamov. 
Na úlohe pracuje iba jedna pracovníčka, ktorá opätovne nastúpila na materskú dovolenku. Databáza 
sprístupňuje pramenné a faktografické dokumenty pre výskum školstva a vzdelanosti na Slovensku 
v sledovanom období. V priebehu roka sa vykonal analytický rozpis článkov v počte 43 a redakčné úpravy 
na záznamoch v počte 120 hodín. Vykonala sa aktualizácia všetkých záznamov v databáze. Aktualizovaná 
databáza je dostupná na adrese: http://retrobib.ulib.sk/clankyVSS.htm 

Katalóg slovacikálnych tlačí UKB do roku 1918. Po ukončení série plánovaných  zv. 1 – 8 sa začalo pracovať 
na zv. 9 – Doplnky. Tento zväzok mal obsahovať chýbajúce záznamy  z predchádzajúcich dielov a nové 
záznamy, ktoré boli objavené počas výskumu. Práca na uvedenom zväzku však začala stagnovať z dôvodu 
dlhodobej práceneschopnosti pracovníčky. Po viacročných snahách o jej dokončenie, boli práce na tejto 
úlohe zastavené. 

Pracovníci kabinetu  svojou  výskumnou, publikačnou, prednáškovou  a výstavnou činnosťou samostatne 
ako i v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami napĺňajú projekt Výskum dejín knižnej kultúry. 
Výsledky činnosti a práce kabinetu boli prezentované na odborných domácich a zahraničných podujatiach 
organizovaných na pôde knižnice i mimo nej ako napr.: XIX. kolokvium českých, moravských a slovenských 
bibliografov 2016, vedecká konferencia Verbum – Liber – Oratio (470. výročie úmrtia Martina Luthera), 
vedecká konferencia Kultúrne inštitúcie v archívnych dokumentoch (od mecenátu po štátnu podporu), 
medzinárodná konferencia Knižnica ako fenomén kultúry a vzdelanosti, vedecká konferencia Tivadar 
Ortvay (100. výročie úmrtia historika dejín mesta Prešporok), vedecká konferencia Ľudia a doba (o Jánovi 
Jesseniovi), seminár Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VI., 13. slovenská bibliografická 
konferencia 2016, Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť v Slovenskej republike, Bratislavský 
bibliografický deň 2016. Pracovníci kabinetu sa v rámci ďalšieho vzdelávania a nadväzovania spolupráce 
zúčastnili aj ďalších podujatí ako bol metodický seminár RDA (tri školenia), seminár Prezentácia knižníc 
v online prostredí, školenie pre prácu so systémom elektronickej podateľne EIS NUNTIO, prehliadka 
výstavy Znovuzrodený Tomáš Akvinský, prezentácia Mgr. Tomáša Fialu o študijnej ceste po knižniciach 
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USA, zasadnutie Komisie pre historické knižné fondy, zdravica pri príležitosti 90. narodenín kolegu z OSzK 
Budapešť, rozhovor pre chorvátsku národnú televíziu HRT 1 o Antonovi Vrančičovi pre program „Hrvatski 
velikani“ a ďalších.  

Kabinet sa podieľal na príprave vydania zborníka Studia Bibliograhica Posoniensia. V roku 2016 bol vydaný 
11. ročník odborného lektorovaného zborníka recenzovaného v domácich a zahraničných odborných 
periodikách. Hlavnou témou boli Osobnosti v dejinách knižnej kultúry (výsledky výskumov venovaných 
neprebádaným paralelám pôsobenia osobností z rozličných sfér knižného trhu a vydavateľského sektora, 
respektíve s užším vzťahom k dejinám knižnej kultúry v časovom rozpätí od 16. − 20. storočia). Zborník 
obsahoval 12 príspevkov – vedeckých štúdií, materiálových štúdií, resp. materiálov, ktoré vychádzajú 
spravidla z vlastného výskumu autorov a 5 recenzií. 

Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí 

Prioritnou úlohou Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí bola vedeckovýskumná úloha Odborné 
bibliografické spracovanie tlačí 16. storočia vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave v rámci 
celoslovenskej výskumnej úlohy Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. 
V roku 2016 pracovníci kabinetu pokračovali spracovaním ďalších titulov, realizovali heuristickú, analytickú 
a evidenčnú činnosť, verifikáciu bibliografických údajov vrátane kolácie, rozbor rukopisných záznamov, 
biografických dát autorov, ostatných pôvodcov a pôvodných majiteľov. Súbežne s bibliografickým 
spracovaním boli budované registre spracovaných autorít: autorov, dedikátorov, adresátov dedikácií, 
autorov príležitostných veršov, autorov úvodu, ilustrátorov, zostavovateľov, autorov komentárov, 
prekladateľov, tlačiarov, nakladateľov, knihárov a pôvodných vlastníkov. Po spracovaní, skompletizovaní 
údajov a primárnej kontrole bolo  v roku 2016 do databázy zapísaných 287 záznamov,  k 31. 12. 2016  
obsahuje databáza 2 806 záznamov. Pracovníci kabinetu zároveň priebežne kontrolujú a vzhľadom 
na poznatky získané z novo vychádzajúcej odbornej literatúry aktualizujú už spracované 
záznamy  –  v priebehu roka bolo aktualizovaných 398 záznamov. 

Okrem hlavnej úlohy pracovníci kabinetu spracovávali ďalšie témy z oblasti knižnej kultúry a parciálnych  
problémov tlačí 16. storočia, pričom vychádzali predovšetkým z knižničných dokumentov uchovávaných 
vo fonde kabinetu. Výsledky čiastkových výskumov boli prezentované na konferenciách a iných odborných 
akciách, pri poskytovaní odborných informácií, osobných konzultáciách a písomných informáciách. 
Venovali sa tiež príprave ďalších výskumných úloh, ktoré sa budú realizovať postupne (spracovanie 
čiastkových tém z fondov rukopisov a starých tlačí, spracovanie fondu judaík a čiastkové úlohy týkajúce 
sa arabských, tureckých a perzských rukopisov a tlačí). 

Oddelenie periodík 

V poslednom štvrťroku 2016 boli schválené výskumné úlohy, ktoré bude oddelenie periodík realizovať, 
alebo bude na nich participovať. V rámci úlohy UKČ-OP-01: Osvietenské periodiká v šľachtických 
knižničných zbierkach – rod Erdödy, pristúpi v roku 2017, v spolupráci s ďalšími úsekmi UKB, k syste-
matickému spracovaniu vybraných titulov periodík zo konfiškátov z fondov historickej knižničnej zbierky 
rodu Erdödy z Hlohovca, ktoré sa do UKB dostali po skončení druhej svetovej vojny. Projekt môže slúžiť 
ako východisko k rozšíreniu spracovania fondu šľachtického rodu Erdödy v budúcnosti. Participovať bude 
aj na úlohe UKČ-OP-02-2: Kníhkupecké katalógy z fondov UKB ako pramenný materiál pre dejiny knižnej 
kultúry pri sumarizácii základných bibliografických dát, ktoré budú slúžiť ako podklad pre prípravu 
databázy kníhkupeckých katalógov podľa zvolených kritérií. 
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Oddelenie reštaurovania dokumentov 

Od  roku 2015 a tiež v roku 2016 prebiehalo testovanie ekologického dezinfekčného prostriedku Sanosil, 
ktorý je zložený z peroxidu vodíka a aktívneho striebra. Na základe výsledkov certifikovaného laboratória 
sa potvrdila stopercentná účinnosť tohto prostriedku na plesne a mikroorganizmy, ktoré sa nachádzajú 
na postihnutých knižných dokumentoch, stenách a mobiliároch knižnice. V druhom polroku odbor v rámci 
interných vedeckovýskumných úloh UKB navrhol úlohu Dezinfekcia knižničného fondu, mobiliáru, stien 
a podláh v depozitoch a na vybraných pracoviskách UKB. Do konca roku 2016 bola pre riešenie tejto úlohy 
stanovená metodika a harmonogram použitia dezinfekčnej látky a vytypované priestory, z ktorých budú 
odoberané stery pred a po dezinfekcii. Odbor ochrany dokumentov zorganizoval prednášku na tému 
Všetko o dezinfekčnej látke Sanosil, kde expert dodávateľskej firmy oboznámil pracovníkov UKB o jej 
zložení, účinkoch na mikroorganizmy a plesne a bezpečnostných predpisoch pri jej používaní. Internej 
prednášky sa zúčastnilo 34 zamestnancov. Ukončenie tejto úlohy predpokladáme v prvom polroku 2017. 
Výstupom bude metodika používania dezinfekcie, jej frekvencia a vyhodnotenie účinnosti, ktoré bude 
potvrdené certifikovaným laboratóriom. 

Odbor centrálneho dátového archívu 

V druhom polroku 2016 sa začal  kreovať návrh na vedeckovýskumnú činnosť CDA so zámerom plnenia 
stanovených úloh UKB a v súlade s cieľmi Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020. 
Cieľom výskumu v roku 2016 bola realizácia 1. etapy projektu UEI-CDA-01 Rozvoj metód dlhodobej 
ochrany digitálnych prameňov: Dlhodobá správa digitálnych formátov v prostredí dôveryhodných LTP 
(Long Time Preservation) systémov.  

 

Metodická činnosť 

Metodické konzultácie a súčinnosť poskytovali pracovníci metodického oddelenia všetkým pracoviskám 
knižnice počas celého roka priebežne, podľa potreby a to najmä v oblasti správy registratúry, výpožičných 
procesov a doplňovania fondov. Spoločne s oddelením riadenia projektov pripravili prehľadové informačné 
letáky o službách v UKB na základe nového pohľadu na potreby a prístup k používateľom. Vizuálnu stránku 
zabezpečilo oddelenie riadenia projektov.  

Hudobný kabinet poskytoval metodickú pomoc hudobným oddeleniam verejných knižníc SR, školských 
knižníc hudobných škôl, hudobným archívom, hudobným agentúram a iným subjektom. Informačnú 
podporu priebežne poskytoval ďalším inštitúciám pri príprave podujatí alebo v oblasti ich edičnej činnosti. 

Pracovníci odboru súborných katalógov priebežne poskytovali spolupracujúcim inštitúciám, ktoré 
sa podieľajú na kooperatívnej katalogizácii konzultačnú a metodickú pomoc.  

Metodickú činnosť zameranú na pracovné činnosti a postupy súvisiace s KIS a súvisiacimi systémami 
poskytoval všetkým pracoviskám knižnice odbor knižnično-informačných systémov.    

Metodicky usmerňovali kolektívnych používateľov aj pracovníci oddelenia medziknižničnej a medzi-
národnej medziknižničnej výpožičnej služby, ktorí poskytovali metodické konzultácie najmä telefonicky 
a prostredníctvom e-mailovej komunikácie. 
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Edičná a vydavateľská činnosť 

 CDA 2016 Formátové výzvy LTP : zborník príspevkov z 1. medzinárodnej konferencie o dlhodobej 
archivácii / zostavovateľka Lucia Kelemenová. – 1. vyd. – Bratislava : Univerzitná knižnica 
v Bratislave, 2016. – 101 s. – ISBN : 978-80-89303-53-3. – ISSN : 2453-9406. 
https://rs.ulib.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=ukb&language=1&op=detail&idx=ukb_us_cat*0100137 

 Kalendár výročí 2017. Hudba / zostavila Dana Drličková. – Bratislava : Univerzitná knižnica 
v Bratislave, 2016. – 87 s. – ISBN : 978-80-89303-54-0. 
https://rs.ulib.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=ukb&language=1&op=detail&idx=ukb_us_cat*0100315 

 Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015 / Spracovala Henrieta Gábrišová a zamestnanci 
Univerzitnej knižnice v Bratislave. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. – 185 s. 
https://rs.ulib.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=ukb&language=1&op=detail&idx=ukb_us_cat*0100152 

 Studia Studia Bibliographica Posoniensia 2016 / Zostavila Miriam Poriezová. – Bratislava : 
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. – 175 s. – ISBN : 978-80-89303-52-6. – ISSN : 1337-0723. 
https://rs.ulib.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=ukb&language=1&op=detail&idx=ukb_us_cat*0100434 

 

Knižnično-informačné technológie 

Odbor knižnično-informačných systémov 

Činnosť odboru  prebiehala v súlade s úlohami informatizácie, ktoré odbor kontinuálne zabezpečuje 
naprieč celým spektrom hlavných činností knižnice. Predovšetkým išlo o prevádzku a rozvoj integro-
vaných knižnično-informačných systémov, systémovú podporu knižničných procesov, služieb verejnosti, 
metodickú, školiacu a konzultačnú činnosť pre pracovníkov UKB, ako aj propagáciu a prezentáciu činnosti 
knižnice, odborných, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí na webových stránkach knižnice 
a sociálnych  sieťach. 

V januári 2016 pracovníci implementovali v databázach clas05 a clas02  novú verziu KIS Virtua a jeho súčastí 
(CHAMO, Infostation verzia 2015.1). V rekordnom čase v priebehu 2 dni bol zároveň na všetkých 120 PC, 
na ktorých zamestnanci pracujú s KIS Virtua inštalovaný nový klient. Pokračovalo sa v rozširovaní  
využívania služieb KIS v priestoroch študovní a ich špeciálnych zbierok. Používatelia majú možnosť 
realizovať výpožičky priamo na oddelení multimediálnych dokumentov (študovňa mikrografických 
dokumentov, študovňa elektronických dokumentov, študovňa zvukovo-obrazových dokumentov). 
Prínosom je presný prehľad o výpožičkách a zrušenie rôznych pomocných evidencií. Pracovníci odboru 
sa priebežne venovali kontrole správnosti a údržbe dát v katalógu UKB (clas05). Celkovo bolo v roku 2016 
upravených 1 267 bibliografických záznamov, 513 záznamov autorít a upravených alebo relinkovaných 
1 054 záznamov o exemplároch. Priebežne boli kontrolované a udržiavané aj naskenované lístkové 
katalógy UKB. 

Odbor generuje a zabezpečuje zasielanie hromadných e-mailov z KIS. V priebehu roka bolo zaslaných spolu 
1 667 e-mailov s informáciami o výške  dlhu voči UKB a   nevyzdvihnutých  kreditoch.  

Integrovanou súčasťou knižnično-informačných systémov UKB je systém ARL (Portál UKB), ktorý využíva 
knižnica na poskytovanie služieb čitateľom – na objednávky MVS a MMVS, expresné skenovanie 
dokumentov z fondov UKB a overenie stavu finančného konta používateľov. V roku 2016 bol  rozšírený 
o Digitálny repozitár UKB. Odbor zabezpečuje administráciu systému a v spolupráci s oddelením metodiky 
pripravoval vstupné formuláre pre rôzne typy dokumentov. V júli 2016 bol zrealizovaný upgrade ostrej 
databázy klienta ARL a Portálu UKB na vyššiu verziu 
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Metodická, školiaca činnosť odboru je zameraná prioritne na pracovné činnosti a postupy súvisiace s KIS 
a súvisiacimi systémami. V roku 2016 sa zrealizovalo 17 interných školení (OPAC, výpožičky, katalogizácia, 
pokladňa, Ensamble, Portál EZO) spolu pre 49 zamestnancov. Odbornú poradenskú a konzultačnú  
podporu cez interný Helpdesk zabezpečujú 4 zamestnanci odboru. V roku 2016 bolo vyriešených 
1 442 požiadaviek pracovníkov knižnice. OKIS zrealizoval pracovný seminár pre zamestnancov úseku 
knižničných činností, ktorý bol zameraný na prezentáciu a praktické ukážky používania systému MetaLib+ , 
KIS Virtua a informáciu o stave projektu RetroKat. 

V spolupráci s oddelením mennej katalogizácie zabezpečujú pracovníci odborné školenia a priebežné 
konzultácie pre projekt RetroKat. V roku 2016 13 pracovníkov vykonávajúcich retrokatalogizáciu  
spracovalo do KIS Virtua 14 100 nových bibliografických záznamov. V letných mesiacoch počas zatvorenia 
knižnice, OKIS zabezpečoval metodickú a technickú podporu inventarizácie knižničného fondu s využitím 
technológie RFID v priestoroch voľného výberu na 1., 2. posch. a v priestoroch všeobecnej študovne. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov odbor zabezpečuje tiež poučenie všetkých 
zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi používateľov a zamestnancov a realizuje 
vymazanie údajov o používateľoch, ktorým skončila registrácia a nemajú voči UKB žiadne záväzky 
z databázy UKB. Ako každoročne aj v  2016 bol pripomienkovaný a aktualizovaný Bezpečnostný projekt na 
ochranu osobných údajov. 

 

Webový portál UKB 

Webovému portálu,  ako hlavnému prostriedku prezentácie UKB je  venovaná každodenná pozornosť.  
Na podporu a propagáciu podujatí bolo vytvorených 91  bannerov, 10 TOP bannerov a 3 plagáty/ pozván-
ky. Priebežne sú na stránkach uverejňované informácie o činnosti UKB a výber noviniek z knižničného 
fondu. Sledované a zverejňované sú štatistiky návštevnosti webovej stránky UKB, katalógov a fyzickej 
návštevnosti používateľov. Informovanie o činnosti knižnice, nových prírastkoch fondu, službách 
a propagácia zaujímavých podujatí sa realizuje tiež zasielaním Newslettra, ktorý v roku 2016 odoberalo  
7 628 registrovaných požívateľov.  Pracovníci odboru priebežne kontrolujú a aktualizujú intranetové 
stránky určené zamestnancom UKB. Obsahujú oficiálne materiály – smernice, príkazy generálnej  riaditeľ-
ky, pokyny BOZP, ale aj manuály k jednotlivým odborným činnostiam, linky na vstupy do používaných 
systémov a štatistiky činnosti. Zabezpečujú tiež aktualizáciu  databázy článkov o  knižnici,  Kroniky UKB, 
fotogalérie, archívu podujatí a zverejňovanie povinných informácií. Celkovo bolo zrealizovaných 8 405 
úprav webových stránok. 

Odbor zabezpečuje aj priebežnú administráciu a údržbu systému integrovaného vyhľadávača elektro-
nických informačných zdrojov MetalibPlus. S cieľom zlepšiť využívané aktualizácie systému a službu SFX 
bolo v spolupráci firmou Tempest zrealizované rozšírenie diskovej kapacity a prechod na novšiu verziu 
databázového systému MariaDB. 

Vzhľadom na vekové zloženie používateľov je vhodným doplnkom propagácie služieb, podujatí 
i komunikácie s verejnosťou sociálna sieť Facebook. Pracovníci odboru upozorňujú nielen na akcie 
a podujatia organizované knižnicou, ale pripomínajú tiež výročia významných osobností z oblasti kultúry, 
informujú o zahraničných návštevách, aktualitách v oblasti  knižníc, knihovníctva a nových nápadoch 
a technológiách. Novinkou v roku 2016  bolo uverejňovanie zaujímavých retro článkov z bohatého obsahu 
digitálnej knižnice MEDIAInfo s odkazom na plné texty, realizovaného v spolupráci s odborom digitalizácie. 
V roku 2016 mala UKB  na Facebooku 2 290 fanúšikov. 
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Odbor informačných technológií 

Odbor informačných technológií (OIT) komplexne zabezpečuje prevádzku informačných technológií 
a rozvoj rutinného počítačového spracovania a elektronizácie knižničných a informačných agend. 
Priebežne pripravuje podklady pre nákup a realizuje  inštaláciu, evidenciu a servis výpočtovej  techniky 
(hardware, software). Zabezpečuje školiacu a poradenskú činnosť. V roku 2016 tieto úlohy zabezpečovalo 
7 pracovníkov. 

OIT zabezpečuje prevádzku celkom 415 PC, 80 notebookov, 16 tabletov a 27 serverov, 30 Blade serverov 
a 45 virtuálnych serverov. Všetky PC sú pripojené k internetu prostredníctvom akademickej siete SANET. 
Prenosová rýchlosť internetového pripojenia je 1 GBps.  

Všetky PC a notebooky UKB sú chránené pravidelne aktualizovaným  antivírovým systémom a anti-
spyware programom. Servery chráni antivírový softvér CLAM. Ochrana údajov je zabezpečená aktívnymi 
bezpečnostnými prvkami a pravidelnou archiváciou databáz. V auguste 2016 bola vykonaná pravidelná 
ročná profylaktická údržba informačných technológií – archivácia systémov a databáz, profylaktika 
hardvéru. 

Pre používateľov je v UKB k dispozícii celkom 52 PC z toho 42 PC s pripojením na internet. Možnosť pripojiť 
sa na internet je tiež na 8 termináloch v priestoroch čitateľských katalógov na prízemí. Okrem toho 
sa používatelia môžu  na internet pripojiť vlastnými notebookmi. V roku 2016 využilo 60 304 používateľov 
WiFi pripojenie v priestoroch UKB celkom 121 198 krát (z toho 63 157 pripojení na Wifi Eduroam), 
čo je oproti roku 2015 nárast o 28 353 pripojení. V študovni elektronických dokumentov sa 2 432 použí-
vateľov pripojilo na internet celkom 19 732 krát – oproti roku 2015 je to  nárast o 3 574 pripojení. 

Na vstup do lokálnych katalógov UKB slúži celkom 26 terminálov, umiestnených v priestoroch čitateľských 
katalógov  na prízemí,  voľného výberu na 1. a 2. poschodí a v priestoroch registrácie čitateľov. V čitárni 
neviazaných periodík je pre používateľov k dispozícii PC na čítanie digitalizovaných príloh k periodikám. 
Používatelia majú k dispozícii tiež samoobslužný skener a technológiu na elektronické zasielanie 
naskenovaných dokumentov. 

V rámci udržateľnosti projektu CDA sa v dvoch etapách aktualizovali informačno-komunikačné techno-
lógie – servery, prepínače, páskové knižnice a tiež kancelárska výpočtová technika. V rámci projektu Profil 
slovenskej kultúry sa pracovisko odboru projektového riadenia vybavilo novou výpočtovou technikou. V 
rámci udržateľnosti projektu Digitálne pramene – Webharvesting a aktivácia e-Born obsahu sa novou 
výpočtovou technikou vybavilo pracovisko Depozitu digitálnych prameňov. Inštaláciou dvoch externých 
firewollov sa zmodernizovala infraštruktúra počítačovej siete a zvýšila sa priepustnosť dátových tokov. 

Pracovníci OIT v spolupráci s oddeleniami UKB zabezpečujú po technickej stránke odborné podujatia, 
semináre a prednášky. Pre používateľov v roku 2016 poskytli viac ako 500 konzultácií, týkajúcich sa najmä 
riešenia problémov pri pripojení notebookov na internet. 

 

Odbor Centrálneho dátového archívu CDA 

Rok 2016 je druhým rokom odboru Centrálny dátový archív v období udržateľnosti. Začala sa ďalšia etapa 
činnosti jedinečného dlhodobého dátového úložiska chrániaceho digitalizované kultúrne dedičstvo 
Slovenska. 12 zamestnancov v dvoch lokalitách, v Bratislave a v Martine, pracuje so systémom CDA 
a svojou každodennou činnosťou prispieva k uchovávaniu informačných balíkov z inštitúcií primárne 
z rezortu kultúry, ale aj z dopytovo orientovaných projektov OPIS PO2. 15 spolupracujúcich inštitúcií 
je združených v Určenom spoločenstve.  
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V januári 2016 bola na základe rezortného elektronického verejného obstarávania pre nadlimitnú zákazku 
na poskytovanie služieb Pozáručný autorizovaný servis pre CDA podpísaná zmluva medzi 
Tempest, a. s. a UKB. Uskutočnilo sa prvotné rokovanie UKB a SNK o novej zmluve o prenájme  kance-
lárskych priestorov na dobu 5 rokov pre zamestnancov CDA UKB v budove SNK v Martine. 

V priebehu roka 2016 pamäťové a fondové inštitúcie vkladali do CDA digitalizované kultúrne dedičstvo SR 
vo forme SIP balíkov, a tiež vyberali dáta vo forme DIP balíkov pre rôzne výstavy a propagačné materiály. 
Pokračoval masívny výber dát (disseminácia) Múzea SNP pre Národné osvetové centrum a projekt 
CAIR – Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra. Celkovo bolo v roku 2016 vybraných z CDA 11 066 
DIP balíkov. Prebiehalo testovanie vkladov z Pamiatkového úradu SR, SĽUK-u, Národného osvetového 
centra a Depozitu digitálnych prameňov UKB. Počas testovania dát zo SĽUK-u boli analyzované rôzne 
druhy formátov digitalizovaných objektov, ktoré nie je možné uložiť do CDA tak, aby spĺňali podmienky 
LTP archívu. Z dlhodobého hľadiska musí CDA zabezpečiť formátovú ochranu a prípadnú formátovú 
konverziu dát. Súčasťou analýzy bol aj výskum archívov vo svete, ich skúseností a know-how v oblasti 
uchovávania špeciálnych formátov. Iniciatíva PREFORMA, s ktorou odbor CDA nadviazal spoluprácu 
a konzultácie, obohatí skúsenosti pracovníkov CDA pri  každodenných činnostiach v prevádzke. V roku  
2016 bolo do CDA vložených 49 414 SIP balíkov. Stav vkladania dát a výberu dát je denne aktualizovaný 
a uverejnený na web stránke CDA:  http://cda.kultury.sk/sk/prevadzka 

V pravidelných týždenných intervaloch pokračovalo odosielanie reportov o činnosti CDA na Ministerstvo 
kultúry SR. V marci sa v rámci obnovy IKT uskutočnila inštalácia hardvéru v oboch lokalitách – v Bratislave 
aj v Martine. Pracovníci odboru pripravili návrh na obstaranie služieb podpory pre tzv. NON IKT technológie, 
ktoré sú nevyhnutné pre bezpečný a bezproblémový chod CDA a v dostatočnom predstihu aj návrh 
indikatívneho rozpočtu na rok 2017. 

 V druhom polroku 2016 sa začal  kreovať návrh na vedeckovýskumnú činnosť CDA so zámerom plnenia 
stanovených úloh UKB a v súlade s cieľmi Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020. 
Cieľom výskumu v roku 2016 bola realizácia 1. etapy projektu UEI-CDA-01 Rozvoj metód dlhodobej 
ochrany digitálnych prameňov: Dlhodobá správa digitálnych formátov v prostredí dôveryhodných LTP 
(Long Time Preservation) systémov. Ako predmet výskumu, prieskumu a metodologických výstupov boli 
stanovené digitálne formáty z hľadiska ich formálnych charakteristík a praktických vlastností v kontexte 
životného cyklu dát v prostredí rozsiahlych i lokálnych informačných systémov. Realizačné výstupy 
v 1. etape projektu (2016) sa zamerali najmä na rozvoj odborného a kooperačného potenciálu rieši-
teľského tímu formami otvorenej vedeckej komunikácie (odborný seminár, publikačná činnosť, účasť 
na odborných podujatiach) a na vedeckú analýzu a rozvoj metodík a nástrojov na riešenie problémov 
Dlhodobej správy digitálnych formátov v prostredí dôveryhodných LTP. 

V súvislosti s predloženým návrhom na obstaranie služieb podpory pre tzv. NON IKT technológie z prvého 
polroku bola uzatvorená Čiastková zmluva na poskytovanie služieb podpory pre nekritické NON IKT 
technológie CDA č. C05I160157 v súlade s Rámcovou zmluvou MKSR.  

V novembri roka 2016 sa konala medzinárodná konferencia CDA 2016: Formátové výzvy LTP, pod záštitou 
Univerzitnej knižnice, zameraná na formátové stratégie archívov a dlhodobé uchovávanie. Účastníci 
prezentovali odbornej verejnosti svoje empirické skúsenosti z prevádzky projektov v UKB – archivovanie 
kultúrneho dedičstva z pamäťových a fondových inštitúcií, Webharvesting a archivácia eBorn obsahu. 
Cieľom organizátorov konferencie bolo prispieť k úrovni poznania v danej oblasti formou vybraných 
príspevkov, prostredníctvom diskusií, vydaním zborníka a výmenou praktických a teoretických poznatkov 
v medzinárodnom kontexte. Výsledky projektu CDA boli už v prvom polroku prezentované aj na 
medzinárodnej konferencii Preservation and Archiving Special Interest Group (PASIG) v Prahe, tiež v rámci 
Týždňa slovenských knižníc 2016, zároveň pre 6. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4 v 
spolupráci s pracovníkmi Depozitu digitálnych prameňov UKB a kolegami z Národní knihovny ČR a v závere 
roka na konferencii Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete 2016. 
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Celkový stav uložených dát v CDA: 

 

Pamäťová  
a fondová inštitúcia 

Počet vložených SIP  
balíkov v CDA 

Objem v TB 

Slovenský národný archív 1 265 253 724, 61 

Slovenská národná galéria 5 558 9, 80 

Múzeum SNP 138 649 2 594, 09 

Slovenský filmový ústav 965 288, 72 

Vojenský historický ústav 12 449 0, 19 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 8 489 0, 71 

Slovenská národná knižnica 90 915 32, 36 

Univerzitná knižnica v BA 53 1, 7 

Pamiatkový úrad 0 0 

ŠVK Prešov 0 9 

Spolu 1 522 331 3 652, 18 TB = 3, 56 PB 

 

Počas roka 2016 sa uskutočnilo množstvo pracovných porád s dodávateľom, so spolupracujúcimi 
inštitúciami, konzultácií s medzinárodnými producentmi informačných komunikačných technológií. 
Na odborných workshopoch sa zamestnanci CDA školili a riešili odborné otázky a problémy prevádzky 
systému CDA s ohľadom na bezpečnosť v súlade s ISO IEC 27001 a certifikáciu CDA podľa ISO 16363 LTP. 
Centrálny dátový archív sa stal miestom niekoľkých exkurzií odbornej verejnosti. Na dennej báze 
sú aktualizované štatistiky a informácie na webe http://cda.kultury.sk/sk. Centrálny dátový archív splnil 
všetky úlohy a činnosti uvedené v kontrakte č. MK-1895/2015-340/16835 na rok 2016 uzatvorený medzi MK 
SR a UKB. Zároveň splnil všetky merateľné dopadové ukazovatele v rámci udržateľnosti projektu 
v  operačnom programe OPIS PO2.  

Odbor projektového riadenia 

V roku 2016 odbor projektového riadenia (OPR) pracoval predovšetkým na projekte Profil slovenskej 
kultúry – http://profil.kultury.sk. Ministerstvo kultúry SR poskytlo v rámci prioritného projektu na webový 
portál sumu 10 000 eur. 

Pod patronátom UKB bol v roku 2015 sprístupnený jedinečný slovensko-anglický online sprievodca 
slovenskou kultúrou – Profil slovenskej kultúry. Tento portál voľne nadväzuje na projekt Kultúrny profil 
Slovenska, ktorý bol verejnosti k dispozícii od roku 2009, ako spoločný projekt  MK SR, Univerzitnej 
knižnice v Bratislave a britskej spoločnosti Visiting Arts. 

Redizajnovaný portál Profil slovenskej kultúry ponúka zosumarizované informácie o všetkých oblastiach 
kultúry a umenia, prehľad o jej histórii i súčasnosti, predstavuje bohaté kultúrne dedičstvo Slovenska, 
prírodné krásy či turistické atrakcie a taktiež  dôležité inštitúcie, organizácie, subjekty. Jeho výnimočnosť 
spočíva v jeho dvojjazyčnosti (slovenčina, angličtina), a tým aj v prístupnosti pre zahraničných návštev-
níkov Slovenska, či záujemcov o informácie o Slovensku a jeho kultúre. 
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Projektový tím UKB v roku 2016 aktívne rozvíjal obsah a funkcionalitu portálu s cieľom zvýšenia jeho kvality 
a atraktivity. Zabezpečil skompletizovanie informácií o národných kultúrnych pamiatkach, o slovenskom 
filme a zároveň rozšírenie o nové texty/eseje a tematické okruhy: o vydavateľskej činnosti, klasickej hudbe, 
o histórii a súčasnosti slovenskej gastronómie, o vinohradníctve a vinárstve, športe a o kreatívnom 
priemysle. Eseje pre portál spracovali renomovaní autori – prof. PhDr. Martin Šmatlák, Mgr. art. Irena 
Michalicová, Mgr. Zuzana Bukovenová, Mgr. Marián Grupač, PhD., Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., 
Vladimír Tomčík, Ladislav Harsányi, Ing. Dušan Hažír, Viktor Klimo, Mgr. art. Zora Jaurová. Projektový tím 
súčasne zabezpečil preklady textov do anglického jazyka. Portál bol doplnený množstvom atraktívneho 
obrazového a grafického materiálu – fotografiami od profesionálnych fotografov, v prípadoch, keď 
to umožňovala legislatíva, boli použité fotografie vyňaté spod autorskej ochrany, ďalej obrazové materiály 
z archívov rôznych kultúrnych inštitúcií, ako aj fotografie z vlastných zdrojov UKB. Fotografie na portál v 
roku 2016 poskytli: doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD., Daniel Veselský, Ing. Peter Straka, PhDr. Ján Súkup, 
Alena Andriková, Ing. Dušan Hažír, Mgr. Mária Laurincová, Peter Procházka, Viktor Klimo, Simona 
Janišová, Anton Cepka, Peter Machata, Bábkové divadlo na Rázcestí, ÚĽUV, SNG. 

Projektový tím taktiež intenzívne pracoval na odstránení chýb, ktoré sa vyskytli pri migrácii textov 
a fotografií na server UKB,  riešil optimalizáciu webu a doplnenie jeho ďalších funkcionalít, predovšetkým 
analytických a štatistických nástrojov. Zároveň pracoval na priebežnom linkovaní napísaných textov (linky 
na webové stránky uvádzaných kultúrnych. inštitúcií, pamiatok, nálezísk... ), editovaní textov, základnej 
redakčnej (jazykovej a typologickej) kontrole anglickej verzie stránky, administratívnom a zmluvnom 
zabezpečení projektu. Doriešil niektoré technické nedostatky a realizoval aj redizajn loga portálu. 

Podľa údajov z Google Analytics za obdobie 6 mesiacov (júl – december 2016, obdobie implementácie 
štatistického nástroja) 6 077 používateľov navštívilo 6 964 stránok/relácií (23 193 zobrazení). Najnavšte-
vovanejšie boli stránky: Národné kultúrne pamiatky, Maliarstvo 19. storočia, Kultúrne dedičstvo, National 
cultural monuments (angl.), Slovensko a Výtvarné umenie.   

Prehľad návštev používateľov Profilu slovenskej kultúry od 1. júla do 31. decembra 2016: 
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Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2016 v porovnaní s rokmi 2014 a 2015 

 

 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 

Stav knižničného fondu 2 755 839 2 729 850 2 700 819 

Prírastok knižničného fondu spolu 26 049 29 127 25 738 

Z toho:    

Knihy 16 518 20 193 17 611 

Periodiká 6 251 6 781 5 677 

Zvukové dokumenty 240 183 410 

Hudobniny 62 126 109 

Audiovizuálne dokumenty 878 106 146 

Mikrografické dokumenty 0 0 0 

Elektronické dokumenty 1 689 1 500 1 501 

Špeciálne dokumenty 127 238 287 

Z toho sa kúpou nadobudlo 2 760 4 321 3 417 

Náhrady kníh, periodík a hudobnín 284 125 80 

Úbytky knižničného fondu 60 96 130 

Počet dochádzajúcich titulov periodík 2 907 2 884 2 928 

Počet dochádzajúcich exemplárov periodík 4 750 4 623 4 712 

Aktívni čitatelia 19 854 20 917 23 138 

Počet návštevníkov spolu 204 817 198 095 203 345 

Výpožičky spolu 637 081 713 414 686 995 

Absenčné výpožičky 156 052 146 417 145 200 

Prezenčné výpožičky 481 029 560 042 534 507 

Výpožičky MVS celkom  6 503 6 955 7 288 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia 331 386 336 

Počet návšt. kultúrno-vzdelávacích podujatí 11 796 13 503 12 318 

Poskytnuté bibliogr. a faktogr. Informácie 33 324 31 759 17 038 

Počet exkurzií 78 77 90 

Edičná činnosť 4 8 6 

Počet počítačov pre používateľov 52 52 52 

Z toho PC s pripojením na internet 42 42 42 

Počet študijných miest 511 511 511 

Počet návštevníkov online služieb 1 103 054 6 849 313 969 480 

Vstupy cez turnikety 181 632 182 236 188 942 

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov 230,25 231,95 230,13 
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3 Kontrakt organizácie so zriaďovateľom 
a jeho plnenie za rok 2016 

 

Kontrakt č. MK-1895/2015-340/16835 na rok 2016 uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky a Univerzitnou knižnicou v Bratislave je interným plánovacím a organizačným dokumentom, 
ktorého cieľom je sprehľadniť vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a organizáciami v jeho 
pôsobnosti, v oblasti realizácie činností a ich financovania pri plnení verejných funkcií a verejno-
prospešných činností. 

Uzatvorený bol v súlade so zriaďovacou listinou prijímateľa na poskytovanie verejných služieb a realizáciu 
nasledovných činností 

a)  výkon odborných knižničných činností podľa zákona 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 neskorších predpisov v znení 
zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „knižničný zákon“); 

b)  vedeckovýskumnú činnosť; 

c)  expozičnú, výstavnú a prezentačnú činnosť; 

d)  zabezpečenie financovania udržateľnosti projektov implementovaných v Operačnom programe 
Informatizácia spoločnosti – PO2 

e)  sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov. 

 

Činnosti boli naplnené v zmysle nasledovných cieľov a ich ukazovateľov: 

 

a)  Výkon odborných knižničných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach 
V rámci výkonu odborných knižničných činností: 

 zabezpečiť každoročné rozšírenie knižničného fondu kúpou v počte minimálne 2 300 knižničných 
jednotiek (knihy a iné druhy dokumentov): 

 

 

 
 

 každoročne zabezpečiť spolu minimálne 750 000 absenčných a prezenčných výpožičiek 

 
 
 
 
 
 
 

Kúpa knihy a iné druhy dokumentov  2 300 knižničných jednotiek 
PLNENIE V ROKU 2016: 2 760 knižničných jednotiek 
 120 % 

Zabezpečiť spolu   750 000 výpožičiek 
PLNENIE V ROKU 2016: 637 081 výpožičiek 
 85 % 

 

 

#3 
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 každoročne zabezpečiť minimálne 19 000 aktívnych používateľov a 190 000 návštevníkov knižnice 

 
 

 

 

 

 

* V tom počet evidovaných návštevníkov prostredníctvom vstupov cez turnikety = 181 632 a počet 
evidovaných návštevníkov podujatí = 11 796 

b)  V rámci vedeckovýskumnej činnosti: 

 zabezpečiť práce na 3 dlhodobých vedeckovýskumných úlohách,  

 bolo zabezpečené kontinuálne plnenie 3 dlhodobých výskumných úloh (s podrobnou 
špecifikáciou v kapitole: Zhodnotenie činnosti organizácie / Bibliografická a výskumná 
činnosť a Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí); 
 PLNENIE V ROKU 2016: 100 % 

 spolupracovať na 1 vedeckovýskumnom projekte alebo projekte v kooperácii s inou knižnicou 
alebo pamäťovou a fondovou inštitúciou, 

 v rámci projektu Centrálny dátový archív prebieha spolupráca s 15 pamäťovými 
a fondovými inštitúciami; 

 v roku 2016 bola nadviazaná priama spolupráca s medzinárodným konzorciom 
PREFORMA, ktoré sa zameriava na otázky dlhodobej archivácie. Konzorcium tvoria 
pamäťové a fondové inštitúcie, IT firmy, vývojárske spoločnosti, národné archívy 
a inštitúcie.  

 v roku 2016 sa vytvoril zámer na dlhodobú spoluprácu odborných pracovísk knižníc krajín 
V4 (Slovensko, Čechy, Maďarsko, Poľsko) v oblasti dlhodobého uchovávania dokumentov 
v rámci štyroch základných platforiem: 
 Know-how  Platform,   
 Synergy Platform,   
 Methodology Platform,  
 Usage Platform. 

 

Cieľom výskumu v roku 2016 bola realizácia 1. etapy projektu UEI-CDA-01 Rozvoj metód dlhodobej 
ochrany digitálnych prameňov: Dlhodobá správa digitálnych formátov v prostredí dôveryhodných LTP 
(Long Time Preservation) systémov. Ako predmet výskumu, prieskumu a metodologických výstupov boli 
stanovené digitálne formáty z hľadiska ich formálnych charakteristík a praktických vlastností v kontexte 
životného cyklu dát v prostredí rozsiahlych i lokálnych informačných systémov. Realizačné výstupy 
v 1. etape projektu (2016) sa zamerali najmä na rozvoj odborného a kooperačného potenciálu rieši-
teľského tímu formami otvorenej vedeckej komunikácie (odborný seminár, publikačná činnosť, účasť 
na odborných podujatiach) a na vedeckú analýzu a rozvoj metodík a nástrojov na riešenie problémov 
Dlhodobej správy digitálnych formátov v prostredí dôveryhodných LTP.  

 

Používatelia  19 000 aktívnych používateľov 
PLNENIE V ROKU 2016 : 19 854 aktívnych používateľov 
 104 % 

Návštevníci  190 000 návštevníkov 
PLNENIE V ROKU 2016: 204 817 návštevníkov* 
 108 % 
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PLNENIE V ROKU 2016: 300 % 

 autorsky zabezpečiť 3 diela najmä z oblasti knižničného výskumu, vednoodborovej, personálnej 
a regionálnej bibliografie a biografistiky; 
 vydané 3 diela z oblasti knižničného výskumu, vednoodborovej, personálnej a regionálnej 

bibliografie; zoznam je dostupný v kapitole 2.2 Zhodnotenie činnosti organizácie v časti 
Edičná a vydavateľská činnosť; 
PLNENIE V ROKU 2016: 100 % 
 

 pri budovaní vlastných elektronických databáz bibliografických a biografických informácií 
spracovať 850 dokumentov,  
 v roku 2016 bolo pri budovaní vlastných databáz spracovaných 1 808 nových záznamov 

dokumentov  
PLNENIE V ROKU 2016: 213 % 
 

UKB tvorí a sprístupňuje bibliografické online databázy, na tvorbe ktorých sa podieľajú Kabinet retro-
spektívnej bibliografie a Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí (330 nových záznamov) a oddelenie 
metodiky (1 478  nových záznamov v rámci sprístupneného Digitálneho repozitára UKB).   

 
 zorganizovať vedecké podujatia v počte 3 za rok, 

V máji 2016 zorganizovala panelovú diskusiu spoločne s otvorením výstavy „Alexander Dubček – 
významná osobnosť moderných dejín Slovenska a európskej politiky”. Súčasťou bola prezentácia 
publikácie historika Ivana Laluhu „O ceste k slovenskej štátnosti v rokoch 1990 - 1992“. Podujatie bolo 
výsledkom spolupráce UKB – Depozitnej knižnice NATO s Ústavom politických vied SAV, MZVaEZ SR, 
obcou Uhrovec a Klubom Nového slova. 26. – 27. 10. 2016 sa uskutočnila konferencia a metodologický 
seminár Informačné interakcie 4 v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiF UK s aktívnou 
účasťou pracovníkov UKB. Konferencia bola venovaná prezentácii výsledkov výskumu, projektov dokto-
randov a metodologickým problémom informačnej vedy. 10. 11. 2016 UKB zorganizovala medzinárodnú 
konferenciu CDA 2016: Formátové výzvy LTP, zameranú na formátové stratégie archívov a dlhodobé 
uchovávanie. Cieľom konferencie bolo prispieť k úrovni poznania v danej oblasti formou vybraných 
príspevkov, prostredníctvom diskusií, vydaním zborníka a výmenou praktických a teoretických poznatkov 
v medzinárodnom kontexte.  

PLNENIE V ROKU 2016: 100 % 

 

c) 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, 

 

 

 

 

 

 

Plánovaný počet návštevníkov podujatí 8 000 návštevníkov podujatí 
PLNENIE V ROKU 2016 11 796 návštevníkov podujatí 
 147 % 



Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016  
 

71 
 

 realizovať 146 odborných a výchovno-vzdelávacích podujatí: konferencií, prednášok, seminárov, 
kolokvií a výstav, 

 

 

 

 

Prehľad podujatí za rok 2016 sa nachádza v prílohe č. 4 tejto správy. 

d) V rámci udržateľnosti projektu v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti: 

 zabezpečiť po personálnej, organizačnej, finančnej a technickej stránke spoľahlivú a nepretržitú 
prevádzku, priebežnú optimalizáciu a obnovu troch archívnych lokalít Centrálneho dátového 
archívu (CDA),  

 realizovať v systéme Centrálneho dátového archívu trvalú dôveryhodnú dlhodobú archiváciu 
3 overených kópií vložených digitalizovaných objektov, 

 realizovať 1x ročne certifikáciu CDA podľa medzinárodnej normy ISO 27001:2013 a zabezpečiť 
kooperatívnu participáciu vrátane metodickej podpory pre 12 pamäťových a fondových inštitúcií 
(PFI), 
 
 V roku 2016 boli zabezpečené všetky ukazovatele nevyhnutné na spoľahlivú a nepretržitú 

prevádzku troch archívnych lokalít CDA a na dôveryhodnú dlhodobú archiváciu kópií 
digitalizovaných objektov. Úspešne prebehla certifikácia CDA externým certifikačným 
orgánom podľa normy ISO 27001:2013. Spolupráca a metodická podpora bola zmluvne 
zabezpečená a priebežne poskytovaná pre 13 slovenských PFI. 
 

e) sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov 

 V roku 2016 UKB prijala na úhradu registračných poplatkov 40  kultúrnych poukazov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánovaný počet podujatí 146 podujatí 
PLNENIE V ROKU 2016 331 podujatí 
 227 % 
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4 Rozpočet organizácie 
 

Celkové príjmy a výdavky UKB v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 boli nasledovné: 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 
Rok 

2015 

Schválený 
rozpočet 2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutočnosť 
Rok 2016 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
16/15x10

0 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Príjmy celkom, z toho 131 329 138 300 119 950 130 877 109,11 99,66 

200 Nedaňové príjmy, z toho 121 554 138 300 119 950 127 289 106,12 104,72 

210 Príjmy z vlastníctva majetku 7 274 8 000 6 820 6 818 99,97 93,73 

220 Administratívne poplatky 99 159 128 300 96 140 96 127 99,99 96,94 

290 Iné nedaňové príjmy 15 121 2000 16 990 24 344 143,28 161,00 

300 Granty a transfery 9 775 0 0 3 588 0 36,71 

600 Bežné výdavky, z toho 5 266 675 7 076 119 7 070 128 7 073 705 100,05 134,31 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné os. vyrovnania 

1 944 636 1 858 932 1 964 429 1 964 429 100,00 101,02 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 782 137 635 662 735 948 735 948 100,00 94,10 

630 Tovary a služby z toho 2 512 979 4 552 083 4 305 999 4 309 576 100,08 171,49 

631 Cestovné náhrady 15 616 16 000 24 642 24 642 100,00 157,70 

632 Energie, voda a komunikácie 561 419 206 883 243 407 243 407 100,00 43,36 

633 Materiál 271 214 120 200 441 206 443 590 100,54 163,56 

634 Dopravné 10 724 10 300 6 959 6 959 100,00 64,89 

635 Rutinná a štandardná údržba 266 064 265 500 2 643 057 2 643 057 100,00 993,39 

636 Nájomné za nájom 73 211 135 000 83 829 83 829 100,00 114,50 

637 Služby 1 314 731 3 798 200 862 899 864 092 100,14 65,72 

640 Bežné transfery, z toho 26 923 29 442 63 752 63 752 100,00 236,79 

642 Jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

24 702 27 442 59 511 59 511 100,00 240,92 

649 Transfery do zahraničia 2 221 2 000 4 241 4 241 100,00 190,95 

700 Kapitálové výdavky aktív z 
toho 

6 394 064 2 500 000 3 230 205 3 230 205 100,00 50,52 

710 Obstaranie kapitálových aktív 6 394 064 2 500 000 3 230 205 3 230 205 100,04 50,52 

Výdavky celkom (BV + KV) 11 660 739 9 576 119 10 300 333 10 303 910 100,04 88,36 

 

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

BV – bežné výdavky 
KV – kapitálové výdavky 

 

 

#4 
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4.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu 
organizácie za rok 2016 

 

Ministerstvo kultúry SR schválilo a rozpísalo pre UKB záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2016 
nasledovne:  

 

 

 

 

 

 

 

Ukazovateľ Ekonomická 
klasifikácia 

Schválený  
rozpočet (€) 

1. Príjmy ŠR (zdroj 111) 200 138 300 

2. Bežné výdavky spolu, z toho 600 7 076 119 

Mzdy, platy služobné príjmy a OOV 610 1 858 932 

Limit počtu zamestnancov (prepočítaný) - 237 

 
 

  

4.1.1 Rozpočtové opatrenia 
 

MK SR vykonalo v rozpočte našej organizácie k 31. 12. 2016  16 rozpočtových opatrení: 

Rozpočtové opatrenie č. 1 

Na základe súhlasu ministra kultúry SR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-598/2016-340/295 zo dňa 
12. 1. 2016 rozpočet bežných výdavkov v hl. kategórii 600 na rok 2016 celkom o 10 000 €, ktoré boli účelovo 
určené na financovanie prioritného projektu v prvku 08T0104 Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí, v tom: 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2 

Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 1/2016 upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-598/2016-
340/530 zo dňa 15. 1. 2016 rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 v podprograme 0A906 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 €, z toho: 

 

 

Programová štruktúra: 
O8S 

Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 

O8S 01 6 300 knižničných jednotiek 
O8S 0105 Knižnice a knižničná činnosť 
Funkčná klasifikácia:  
O8.2.0 

 
Kultúrne služby 

08.5 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva 

Profil kultúry SK 2016 10 000 € 
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Európsky fond regionálneho rozvoja: 

 

 

 

Rozpočtovým opatrením sa realizovalo povolené prekročenie rozpočtových prostriedkov – prostriedky EÚ 
a prostriedky ŠR určené na financovanie spoločných programov EÚ. 

Rozpočtové opatrenie č. 3 

Na základe ŽoP:21120120021507 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-598/2016-340/1071 zo dňa 
25. 1.2016 rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR 
– MK SR, prvok 0A9060B – Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu, priebežná 
platba, celkom v sume + 14 444,27 €.  

Menovite:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 4 

V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č. 4/2016 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo 
kultúry SR rozpočet kapitálových výdavkov  na rok 2016 o 15 000 €, ktoré sú určené na prioritný projekt 
a príslušnú investičnú akciu zaregistrovanú v Registri investícií MF SR pod číslom a názvom: Kúpa čítacích 
prístrojov mikrofilmov 

 

 

Úprava sa vykonala v prvku programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva. 

 

Prostriedky EÚ (zdroj 13S1) + 12 163, 28 € 
Spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 13S2) + 2 146,46 € 
Pro rata (zdroj 13S3) + 1 841,22 € 

Európsky fond regionálneho rozvoja,  
prostriedky EÚ (zdroj 11S1) a v tom: 

10 877,98 € 

  
kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                      6 527,98 € 
kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní 2 256,38 € 
kat. 630 tovary a služby 2 093,62 € 

Spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 11S2) a v tom: 1 319,64 € 
  
kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                      1 152,01 € 
kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní 398,17 € 
kat. 630 tovary a služby 369,46 € 

pro rata (zdroj 11S3) 1 646,65 € 
  
kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                      988,17 € 
kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní 341,56 € 
kat. 630 tovary a služby 316,92 € 

IA – UKB - Rozvoj e-služieb v oblasti kultúry 24 085 15 000 € 
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Rozpočtové opatrenie č. 5 

Na základe ŽoP:21120120021508 KPR a ŽoP:21120120021511 KPR  upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. 
MK- 957/2016-340/2670 zo dňa 23. 2. 2016 rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR 
– MK SR, prvok 0A9060B – Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu, priebežná 
platba, celkom v sume + 29 445,99 €.  

 

Menovite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 6 

Na základe súhlasu ministra kultúry SR vykonalo MK SR listom č. MK-957/2016-341/4550 zo dňa 7. 4. 2016 
viazanie rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 v kategórii 630 Tovary a služby v prvku 08S0105 Knižnice 
a knižničná činnosť (zdroj 111) o sumu 352 600 €. 

Rozpočtovým opatrením sa znížili finančné prostriedky z dôvodu ukončenia projektu financovaného 
v rámci podprogramu 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infra-
štruktúry MF SR - MK SR, prvok 0A9060B – Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu. 

Rozpočtové opatrenie č. 7 

Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 20 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR  
listom č. MK-957/2016-341/7009 zo dňa 24. 5. 2016 rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 v prvku 
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť o sumu 105 936 €, v tom: 

 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja,  
prostriedky EÚ (zdroj 13S1) a v tom: 

22 175,80 € 

  
kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                      13 803,48 € 
kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní 4 772 € 
kat. 630 tovary a služby 3 599,83 € 

Spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 13S2) a v tom: 3 913,36 € 
  
kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                      2 435,90 € 
kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní 842,21 € 
kat. 630 tovary a služby 635,25 € 

pro rata (zdroj 13S3) 3 356,83 € 
  
kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                      2 089,50 € 
kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní 722,41 € 
kat. 630 tovary a služby 544,92 € 

Kategória  610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 78 500,00 € 
Kategória: 620 poistné a príspevok do poisťovní 27 436,00 € 
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Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili finančné prostriedky na zvýšenie stupníc platových taríf 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle nariadenia vlády SR č. 432/2015 Z. z. Súčasne 
sa rozpočtovým opatrením zabezpečili finančné prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní. 

Rozpočtové opatrenie č. 8  

Na základe ŽoP:21120120008688 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-924/2016-341/8835 zo dňa 
8. 7. 2016 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016 celkom o sumu 430 947,31 €. 

Úprava sa realizovala v prvku 0A90604 – Centrálny dátový archív, investičná akcia č. 27 930 – Centrálny 
dátový archív, z toho: Európsky fond regionálneho rozvoja: 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 9 

Na základe ŽoP:21120120008688 KPR upravilo (zvýšilo) MK SR listom č. MK-957/2016-341/8833 zo dňa 
12. 7. 2016 rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 (kategória 630) nasledovne: 

Podprogram 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR 
– MK SR, prvok 0A90604 – Centrálny dátový archív, priebežná platba, celkom v sume + 2 475 €.  

Menovite: 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 10 

Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 50 zo dňa 12. 7. 2016 upravilo (zvýšilo) 
Ministerstvo kultúry SR  listom č. MK-957/2016-341/8999 zo dňa 13.7.2016 záväzné ukazovatele štátneho 
rozpočtu  na rok 2016 hl. kategória 600 v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) o sumu 
601 539 €. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo financovanie udržateľnosti projektu DIP. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 11 

Na základe listu Ministerstva financií SR č. MF/016532/2016-441 zo dňa 13. 7. 2016 o viazaní rozpočtových 
prostriedkov rezortu kultúry a rozhodnutia ministra kultúry SR dňa 14. 7. 2016 upravilo (viazalo) 
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-957/2016-341/9151 zo dňa 15. 7. 2016 záväzné ukazovatele štátneho 
rozpočtu na rok 2016 (hl. kat. 600) nasledovne: 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 12 

Na základe ŽoP č. 211201200021512 KPR a č. 211201200021513 KPR upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry 
SR listom č. MK-3136/2016-341/14094 zo dňa 11. 11. 2016 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016 
o 363 927,52 €. Úprava bola realizovaná v prvku programovej štruktúry 0A9060B – Digitálne prame-

Prostriedky EÚ (zdroj 13S1) + 324 546,42 € 
Spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 13S2) + 57 272,91 € 
Pro rata (zdroj 13S3) + 49 127,98 € 

Prostriedky EÚ (zdroj 13S1) + 1 863,92 € 
Spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 13S2) +    328,93 € 
Pro rata (zdroj 13S3) +    282,15 € 

Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) 601 539 € 

Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) - 433 422,31 € 
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ne – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu a investičnej akcie v RI MF SR pod číslom 32 908 
na zdrojoch: Európsky fond regionálneho rozvoja 

 

 

   
    

Rozpočtové opatrenie č. 13 

Na základe súhlasu ministra kultúry SR upravilo (znížilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-
957/2016- 341/14840 záväzné ukazovatele na rok 2016 nasledovne: 

 

 

Rozpočtovým opatrením sa riešilo jednorazové zníženie počtu zamestnancov v roku 2016 na základe 
oznámenia UKB o ich neplnení. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 14 

Na základe oznámenia UKB o očakávanom čerpaní výdavkov v hlavnej kategórii 700 upravilo (znížilo) 
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-3136/2016341/15113 rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016 
celkom v sume 79 670 €, ktoré boli určené na investičné akcie registrované v Registri investícií MF SR pod 
názvom a číslom: 

 

 

Úprava sa vykonala v prvku programovej štruktúry 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť na zdroji 111 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 15 

Na základe žiadosti UKB upravilo (znížilo) Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-957/20163341/15356 zo dňa 
6. 12 .2016 záväzný ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu na rok 2016 (zdroj 111) o 18 350 € na sumu 
119 950 €.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 16 

Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 71 upravilo (zvýšilo) Ministerstvo kultúry SR 
listom č. MK-957/2016-341/15 950 záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2016 (hl. kategória 600) 
nasledovne: 

 

 

Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo vybilancovanie kultúrnych poukazov na rok 2016. 

 

Prostriedky EÚ (zdroj 13S1) 274 073,91 € 
Spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 13S2) 48 365,97 € 
Pro rata (zdroj 13S3) 41 487,74 € 

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov: - 4 osoby 

UKB - Udržateľnosť projektu CDA“ , č. IA 32 651 - 64 670 € 

UKB – Rozvoj e-služieb v oblasti kultúry“, č. IA 24 085 - 15 000 € 

Prvok 08S 0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) + 40, 00 € 
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4.2 Príjmy organizácie 
 

Príjmy UKB boli na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 určené sumou 
138 300 €, rozpočtovým opatrením boli znížené na 119 950 €.  

Celkové príjmy boli k 31. 12. 2016 splnené sumou 130 877 € na 94,63 % oproti schválenému a na 109,11 % 
oproti upravenému rozpočtu nasledovne: 

 
Ukazovateľ 

 
Schválený 

rozpočet 
2016 

 
Upravený 
rozpočet 

2016 

 
Plnenie k   

31.12.2016 

 
% plnenia 

 1 2 3 3:1 3:2 
Príjmy celkom z toho 138 300 119 950 130 877 94,63 109,11 

Príjmy z rozpočtu 
organizácie 

138 300 119 950 127 289 92,04 106,12 

Príjmy z podnikania 
a z vlast. majetku 

8 000 6 820 6 818 85,23 99,97 

Administr. a iné 
poplatky a platby 

128 300 96 140 96 127 74,92 99,99 

Iné nedaňové príjmy 2 000 16 990 24 344 1 217,20 143,28 

Príjmy z grantov 0 0 0 0 0 

Príjmy z tuzem. 
transferov 

0 0 0 0 0 

Príjmy zo zahr. grantov 0 0 3 588 0 0 

 

 

4.2.1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 
 

Príjmy z  vlastníctva majetku na rozpočtovej položke 210 na podpoložke 212003 -  Príjmy z prenajatých 
priestorov boli v sume 6 818 €: 

 z prenajatých bytov v sume 2 201 €, z toho od nájomcu na Pionierskej ul. v sume 714 € 
a na Michalskej ul. v sume 1 487 €.  

 z prenajatých nebytových priestorov v sume 4 617 € a to: 
 z prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie bankomatu VÚB a veľkoplošnej 

obrazovky 2 257 € 
 z prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie nápojových a predajných 

automatov 625 €  
 na základe zásad krátkodobého prenájmu priestorov zinkasovalo špecializované 

pracovisko Multifunkčné kultúrne centrum, ktoré organizuje vzdelávacie, vedecké, 
kultúrno-výchovné a spoločenské podujatia sumu 1 735 €   
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z toho: 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Príjmy  z  titulu  administratívnych  poplatkov  na  rozpočtovej  položke 220 sumou 96 127 € boli evido-
vané 

 na položke 222 – Pokuty, penále a iné sankcie na podpoložke 222003 – boli prijaté príjmy 
za porušenie predpisov v sume 28 139 € – príjmy finančných prostriedkov z centrálnej pokladne 
boli v sume 17 550 €, za prekročenie výpožičnej lehoty v sume 687 €, za stratené diela v sume 410 €, 
za digitalizáciu, mikro, tlač, MVS v sume 27 €. Platby čitateľov platobnými kartami cez bankový  
terminál činili 6 859 €, platby na základe pokusu o zmier 807 €, na základe riaditeľskej upomienky 
460 €, na základe advokátskej upomienky 60 €, za neskoré predĺženie výpožičnej lehoty 162 €, na 
základe platobných rozkazov príslušných súdov a po začatí exekučného  konania bolo zaplatených 
1 117 €. 

 na položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb na pod-
položke 223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb boli prijaté príjmy v sume 67 988 € – príjmy 
za registráciu čitateľov 39 303 €, za reprografické služby (tlač dokumentov) 7 619 €, z platieb 
platobnými kartami cez bankový terminál 10 195 €, za poskytovanie medzinárodnej 
medziknižničnej výpožičnej služby v súvislosti so sprostredkovaním výpožičiek kníh, dodávky 
xerokópií dokumentov a naskenovaných dokumentov 9 542 € a za platby cez platobné karty  616 €. 
Za službu EoD – Elektronická kniha na objednávku evidujeme 98 € a za služby mikro 15 €. 
Za vstupné poplatky na vstup do Univerzitnej knižnice pre vstup študentov vysokých škôl sme 
získali 600 €. 

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 vyúčtovania 
prevádzkových nákladov za rok 2014 (za vykurovanie) 11 509 €, za predplatné časopisov 139 €, vrátenie 
časti platby za prevádzku služby NAJ.sk z dôvodu ukončenia činnosti spoločnosti v sume 16 €, vyúčtovanie 
služieb nájomcov nebytových priestorov v sume 2 461 €, bytových priestorov 19 €, za nevy-čerpané poistné  
za predané motorové vozidlo 85 €, za prenájom prednáškovej sály z roka 2013  70 €.  

 na podpoložke 292012 – Príjmy z dobropisov v sume 23 694 €, z titulu vyúčtovania prevádzkových 
nákladov za rok 2015 (za vykurovanie) 3 610 €,  za vyúčtovanie predplatného časopisov 228 €, 
za vrátenie duplicitnej platby z roka 2015 1 200 €, za vrátenie platby na základe nesprávne 

Výstavná sála, Michalská ul. č. 1 520 € 
  
Matica osvety – výstava Ján Turinič „Galéria ulice“ 110 € 
Uľjana Zmetáková – jubilejná výstava kvetov a obrazov 340 € 
Výstava - Katarína Lišková – „Con permiso-s dovolením“ 70 € 

Prednášková sála, Ventúrska ul. č. 11 315 € 
  
Španielske veľvyslanectvo – „Deň knihy: Cervantes na Slovensku“ 105 € 
Slovenská  pedagogická knižnica – medzinárodná konferencia 
 „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“ 

210 € 

Seminárna sála, Klariská ul. č. 5 400 € 
  
Absolventský koncert žiačky 50 € 
Medzinárodný seminár 350 € 
  
Nádvorie kostola Klarisiek- Bratislavské módne dni Jeseň/ Zima 500 € 
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uvedených údajov v zmluve 170 €, preplatok za frankovací stroj z roka 2015 11 € a za vyúčtovanie 
projektov, na ktoré boli poskytnuté zahraničné granty 18 475 € na podpoložke 292027 – Iné príjmy 
v sume 805 € boli prijaté príjmy z vymáhania pohľadávok exekútorom voči čitateľom UKB 
z minulých rokov.   

 na podpoložke 292017 – Vratky – suma 111 € vznikla z preplatku tvorby sociálneho fondu 
za december 2015 v sume 8 € a z vyúčtovania depozitného účtu v sume 103 €. 

 na podpoložke 292027 – Iné príjmy v sume 539 € boli prijaté príjmy z vymáhania pohľadávok 
exekútorom voči čitateľom UKB z minulých rokov v sume 389 € a náhrada za škodu z minulého roka 
od zamestnanca v sume 150 €.   

 

4.2.2 Mimorozpočtové prostriedky 
 

Zahraničné granty 

Sekcia verejnej diplomacie NATO v Bruseli poskytla UKB finančný grant v sume  3 588 € na organizovanie 
10. ročníka konferencie Slovenské bezpečnostné fórum 2016. 

Konferencia sa uskutočnila dňa 3. októbra 2016 v UKB. Podujatie každoročne organizuje Univerzitná 
knižnica v Bratislave/ Depozitná knižnica NATO a Euroatlantické centrum s finančnou podporou 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Sekcie verejne diplomacie NATO. Z poskyt-
nutých finančných prostriedkov boli zakúpené propagačné predmety s inštaláciou v sume 697 €, knihy 
v sume 943 €, simultánne tlmočenie a tlmočnícka technika v sume 1 048 €, občerstvenie v sume 900 €. 

Podrobný prehľad čerpania výdavkov z grantov podľa rozpočtových položiek a podpoložiek je uvedený 
v tabuľke č. 5, ktorá tvorí prílohu č. 5 k tomuto hodnoteniu. 

 

4.3 Výdavky organizácie 
4.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 
 

A. Bežné výdavky  

Stanovený rozpočet bežných výdavkov vrátane bežných transferov na krytie prevádzkových potrieb UKB 
na rok 2016 v sume  7 076 119 € bol upravený na sumu 7 070 128 €, z toho v programe  08S0105 v sume 
6 997 612 €, v programe  08T v sume 10 000 € a v programe 0A9060 v sume 62 516 €. 

K 31. 12. 2016 bolo čerpanie sumou 7 073 705 € na 99,97 % oproti schválenému a na 100,05 % oproti 
upravenému rozpočtu. Čerpanie celkového rozpočtu zahŕňa bežné výdavky v programe 08S0105 v sume 
7 001 189 €, výdavky v programe 08T v sume 10 000 € a výdavky v programe 0A9060 v sume 62 516 €. 
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B. Kapitálové výdavky 

Kapitálové výdavky na rok 2016 boli pridelené v programe 08S0105 v sume 2 500 000 €, v programe 
08T0109 v sume 15 000 €, celkom v sume 2 515 000 €. Na základe rozpočtového opatrenia č. 14/KV bol 
rozpočet kapitálových výdavkov znížený celkom o sumu 79 670 €.  

Rozpočet bol znížený v programe 08S0105  na investičnú akciu registrovanú v Registri investícií MF SR pod 
názvom  „UKB – udržateľnosť projektu CDA“, číslo investičnej akcie 32651 o  64 670 € na sumu 2 435 330 € 
z dôvodu zaťaženia rozpočtu CDA platbami za rok 2015, čo nedovolilo realizovať plánovaný objem obnovy 
na rok 2016 v požadovanom rozsahu. UKB požadovalo presunúť finančné prostriedky do roku 2017. 

V programe 08T0109 bol rozpočet znížený o 15 000 € na 0 €. Finančné prostriedky na investičnú akciu 
registrovanú v Registri investícií MF SR pod názvom „UKB – Rozvoj e-služieb v oblasti kultúry, č. investičnej 
akcie 24 085 žiadalo UKB presunúť do roku 2017 z dôvodu časovej náročnosti verejného obstarávania a tiež 
z dôvodu, že UKB nedisponuje momentálne pracovníkom vyškoleným a zodpovedným za verejné 
obstarávanie.  

K 31. 12. 2016 bolo čerpanie len v programe 08S0105 v sume 2 435 330 € na 97,41 % oproti schválenému 
a na 100 % oproti upravenému rozpočtu. 

 

4.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 
 

Výdavky organizácie boli čerpané vo funkčnej klasifikácii 08 – Rekreácie, kultúra a náboženstvo: 

08.2. – Kultúrne služby, 08.2.0 – Kultúrne služby.  

Stanovený rozpočet bežných výdavkov vrátane bežných transferov na krytie prevádzkových potrieb UKB 
na rok 2016 v sume 6 176 119 €, upravený na sumu 7 055 128 € bol čerpaný v sume 7 058 712 € na 114,29 % 
oproti schválenému a na 100,05 % oproti upravenému rozpočtu.  

08.5 – Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva, 08.5.0 – Výskum a vývoj v oblasti 
rekreácie, kultúry a náboženstva.  

Stanovený rozpočet bežných výdavkov v sume 900 000 € bol  znížený na 15 000 € a bol čerpaný v sume 
14 993 € na 1,67 % oproti schválenému a na 99,95 % oproti upravenému rozpočtu. 

 

4.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie 
 

A. Bežné výdavky SR v programe O8S, zdroj 111 

Kód programu 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt                                              

Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť 

Funkčná klasifikácia 08 - Rekreácie, kultúra a náboženstvo, 08.2.0 – Kultúrne služby 

Stanovený limit bežných výdavkov vrátane bežných transferov na rok 2016 v sume 6 176 119 €, upravený 
na 6 982 611 € bol k 31. 12. 2016 čerpaný sumou 6 982 607 € na 113,06 % oproti schválenému 
a na 100,00 %  oproti upravenému rozpočtu.   

Čerpanie bežných výdavkov (zdroj 111) podľa jednotlivých rozpočtových položiek  bolo nasledovné: 



Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016  
 

82 
 

 

Rozpočtová 
položka 

Názov  
rozpočtovej  
položky 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Čerpanie 
rozpočtu 

k 31.12.2016 

 
% čerpania 

  1 2 3 3:1 3:2 
610 Mzdy, platy, 

služ. príjmy 
a OOV 

1 858 932 1 937 432 1 937 432 104,22 100,00 

620 Poistné a 
príspevok 
do poisťovní 

635 662 726 409 726 409 114,28 100,00 

630 Tovary a služby 3 652 083 4 255 018 4 255 014 116,51 100,00 

640 Bežné transfery 29 442 63 752 63 752 216,53 100,00 

Spolu  6 172 119 6 982 611 6 982 607 113,06 100,00 

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Mzdové prostriedky v roku 2016 boli čerpané nasledovne:  

 

 

 

 

 

Z celkovej sumy čerpaných mzdových prostriedkov bolo 195 857 € použitých na udržateľnosť projektu CDA 
a 36 143 € na udržateľnosť projektu DIP, spolu 232 000 €. 

V roku 2016 priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov vrátane zamestnancov UKB – CDA 
a DIP bol 230,3. Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca z čerpania zo záväzného ukazovateľa 
mzdových prostriedkov bola 701,05 €. Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca z celkového čerpania 
mzdových prostriedkov vrátane refundovaných finančných prostriedkov z projektov CDA a DIP bola 
775,01 €. 

Podrobný prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 2016 je uvedený v tabuľke 
č. 4, ktorá tvorí prílohu č. 4 k tomuto hodnotenie. 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 

Zo schváleného rozpočtu na rok 2016 na odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne v sume 
635 662 €, upraveného na 726 409 €  bolo čerpaných 726 409 € na 114,28 % oproti schválenému 
a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.  

Z celkovej sumy čerpaných prostriedkov na odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne bolo 
68 210 € použitých na udržateľnosť projektu CDA a 12 468 € na udržateľnosť projektu DIP, spolu 80 678 €. 

Tieto odvodové povinnosti boli uhradené v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

 

 

čerpanie záväzného ukazovateľa mzdových prostriedkov  
(zdroj 111)                                                                                           

1 937 432 € 

Refundované  finančné prostriedky z projektov EÚ: DIP  
(zdroje:13S1, 13S2, 13S3, 11S1, 11S2, 11S3)                                      

204 390 € 

Celkom  2 141 822 € 
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630 - Tovary a služby 

Rozpočet výdavkov na prevádzku knižnice na rok 2016 stanovený sumou 3 652 083 € upravený na sumu 
4 255 018 € bol k 31. 12. 2016 čerpaný sumou 4 255 014 € na 116,51 % oproti schválenému a na 100,00 % 
oproti upravenému rozpočtu. 

Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné: 

 

Rozpočtová 
položka 

Názov  
rozpočtovej  
položky 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 2016 

Čerpanie 
rozpočtu 

k 31.12.2016 

% čerpania 

  1 2 3 3:1 3:2 

631 Cestovné náhrady 16 000 21 925 21 925 137,03 100,00 

632 Energie, voda, 
komunik. 

206 883 243 407 243 407 117,65 100,00 

633 Materiál 120 200 435 141 435 141 362,01 100,00 

634 Dopravné 10 300 6 959 6 959 67,56 100,00 

635 Rutinná a štandardná 
údržba 

265 500 2 643 058 2 643 058 995,50 100,00 

636 Nájomné a prenájom  135 000 83 829 83 829 62,10 100,00 

637 Služby 2 898 200 820 699 820 695 28,32 100,00 

630 Tovary a služby 3 652 063 4 255 018 4 255 014 116,51 100,00 

 

Položka 631 - Cestovné náhrady 

Cestovné náhrady na pracovné cesty plánované sumou 16 000 €, upravené na 21 925 € boli čerpané 
k 31. 12. 2016 sumou 21 925 € na 137,03 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. 
Rozpočet na tuzemské pracovné cesty sumou 8 000 €, upravený na 3 767 € bol čerpaný sumou 3 767 € 
na 47,09 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.  

Na tuzemských pracovných cestách sa v roku 2016 zúčastnilo 99 zamestnancov. Pracovné cesty 
sa uskutočnili prevažne služobným osobným motorovým vozidlom UKB, vlakmi, autobusmi. Pracovné 
cesty boli realizované do knižníc v rámci Slovenskej republiky. V Slovenskej národnej knižnici v Martine 
bolo 29 zamestnancov, v Skalici bolo 7, vo Zvolene – 5, v Trnave – 7, v Banskej Bystrici – 16, v Nitre – 
9 v Ružomberku – 1, v Poprade – 1 a v Senci – 2 zamestnanci. V obci Nebojsa boli 2 a vo Vysokej na Morave 
4 zamestnanci. V rámci projektu CDA boli zamestnanci pracoviska CDA – lokalita B z Martina na pracovnej 
ceste v Bratislave 13-krát. Na konferencii „Digitálna knižnica 2015“ v Jasnej boli 2 zamestnanci. Na školení 
BOZP v Podbanskom bola 1 zamestnankyňa. 

Všetky pracovné cesty boli vopred plánované a zamestnanci sa ich zúčastňovali na pokyn a so súhlasom 
generálnej riaditeľky UKB. 

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 985 €. 

Rozpočet na zahraničné pracovné cesty stanovený sumou 8 000 € upravený na 18 158 € bol čerpaný sumou 
18 158 € na 226,98 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. Na zahraničných 
pracovných cestách sa zúčastnilo 78 zamestnancov s celkovým počtom 239 dní strávených v zahraničí. 
Na cestovanie sa využilo služobné osobné motorové vozidlo, použila sa letecká a železničná doprava. 
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Zahraničné pracovné cesty boli plánované, vopred odsúhlasené gremiálnou poradou a schválené 
generálnou riaditeľkou UKB: Česká republika – 52 ciest, Veľká Británia – 1 cesta, Maďarsko – 5 ciest, Island 
– 2 cesty, Rakúsko – 5 ciest, Švajčiarsko – 2 cesty, Panama – 1 cesta, USA – 2 cesty, Nemecko – 5 ciest, 
Taliansko – 1 cesta, Španielsko – 2 cesty. 

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 3 396 €. Na udržateľnosť projektu DIP bolo z 
celkovej sumy použitých 4 785 €. 

Podrobný prehľad výdavkov na zahraničné pracovné cesty je uvedený v tabuľke č. 7, ktorá tvorí prílohu 
č. 7 k tomuto hodnoteniu. 

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie 

Schválený rozpočet  na rok 2016 v  sume  206 883 €, upravený na 243 407 € bol  čerpaný  sumou 243 407 €  
na 117,65 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.  

Na podpoložke 632001 – Energie je čerpanie v sume 118 502 € + refundovaná platba v sume 203 428 € spolu 
321 930 €. 

Z tejto podpoložky boli uhradené všetky zálohové platby vrátane vyúčtovania za elektrickú energiu 
224  970 € a plyn 96 960 €. Platby za elektrickú energiu na Michalskej a Ventúrskej ul. boli v sume 127 677 € 
a za plyn v sume 64 572 €, na Klariskej ulici za elektrickú energiu v sume 71 234 € a za plyn v sume 25 729 €, 
na Pionierskej ul. za elektrickú energiu v sume 1 546 € a za plyn v sume 3 225 €, na Továrenskej za elektrickú 
energiu v sume 457 € a za plyn 3 434 €. Úhrada poplatkov za spotrebu elektrickej energie spojenej s 
prevádzkovaním zariadení CDA UKB umiestnených v DC SNK Martin za základe zmluvy bola 24 056 €.  

Na tejto rozpočtovej podpoložke boli zahrnuté aj refundované platby od nájomcov bytových a nebytových 
priestorov. 

Na základe ŽoP č. 21120120008688 a ŽoP č. 21120120008688 boli zvýšené ukazovatele štátneho rozpočtu 
na rok 2016 v prvku 0A90604 – Centrálny dátový archív v sume 203 428 €, ktoré boli refundované do prvku 
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť na uvedenú rozpočtovú podpoložku. 

Z toho dôvodu je rozpočet aj čerpanie na tejto podpoložke o sumu 203 428 € znížené. 

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 89 133 €.             

Na podpoložke 632002 – Vodné, stočné boli zahrnuté platby za vodné, stočné a vodu z povrchového  
odtoku v celkovej  sume 12 674 €, z  toho na Michalskej ul. v sume 3 699 €, Ventúrskej ul. 5 360 €, Klariskej 
ul. 2 191 €, Pionierskej ul. 279 € a Továrenskej ul. 199 €. Za zrážkovú vodu v objekte budúceho knižného 
skladu na Agátovej ul. sme zaplatili 946 €.  

Na podpoložke 632003 – Poštové a telekomunikačné služby boli zahrnuté platby v celkovej sume 52 231 €, 
z toho koncesionárske poplatky RTVS v sume 956  €, poplatky za služby UPC v sume 78 €, telefónne účty 
za pevné linky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v sume 5 742 €, telefónne účty mobilných telefónov 
spoločnosti Orange Slovensko, a.s. v sume 28 418 € (z toho pre zamestnancov CDA 4 523 €). Hovorné 
na základe Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN v súlade 
s prevádzkovým poriadkom SWAN VPN siete rezortu MK SR bolo v sume 2 189 €. Poplatky za poštové  
služby boli v sume 14 704 €. Aktualizácia poštových taríf pre frankovací stroj NEOPOST IS 350 na rok 2016 
činila sumu 144 €.  

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 4 523 €. 

Z  podpoložky 632004  –  Komunikačná   infraštruktúra čerpanie v sume 60 000 € predstavoval poplatok za 
využívanie služieb internetu prostredníctvom akademickej dátovej siete SANET realizovanej uzlom CVT 
STU na základe uzatvorenej zmluvy.  

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 48 000 €.             
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Položka 633 - Materiál    

Schválený rozpočet v  sume  120 200 €, upravený na 435 141 €  bol  čerpaný  sumou  435 141 € na 362,01 % 
oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. 

Z podpoložky 633001 – Interiérové vybavenie – 17 165 € – za 2 ks prenosných tabúľ na vybavenie kancelárie 
CDA pre účely porád, workshopov, školení bolo uhradených 146 €, za 2 ks kovových skríň a kartotéku pre 
dokumenty pre CDA sme zaplatili 1 058 €. 3 ks skríň s presklenými dverami boli v sume 903 €, 5 ks 
archivačných skríň v sume 1 285 €, kancelárska stolička 220 €, 2 ks konferenčných kresiel v sume 314 €, 
konferenčný stolík v sume 80 €. Archívne skrine boli v sume 903 €. Boli zakúpené 2 kancelárske stoličky 
v sume 467 €. Kancelársky nábytok pre CDA bol v sume 254 € a kreslá pre CDA v sume 782 €. Za koberec 
pre CDA sme zaplatili 122 € a za kuchynskú linku pre CDA 827 €. Za nákup koberca do kancelárií CDA 
v Martine sme zaplatili 648 €. Za nákup starožitného nábytku, presklenej knižnice, dreveného stolíka, 
šachového stolíka a dreveného podstavca do priestorov UKB sme zaplatili 4 220 €. Za nákup 
konferenčných stoličiek do priestorov UKB sme zaplatili 4 936 €.  

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 3 837 €.   

Z podpoložky 633002 -  Výpočtová technika – 79 546 € boli zakúpené 2 monitory na vybavenie kancelárie 
CDA v Martine v sume 622 € a výpočtová technika (notebooky, monitory, desktopy a multifunkčné 
zariadenia) v sume 35 407 €. Materiál pre výpočtovú techniku CDA bol v sume 66 €. Za rozšírenie 
infraštruktúry DIP sme zaplatili 14 716 €. Za externú Blu-Ray mechaniku sme zaplatili 91 €. 

Za nákup výpočtovej techniky pre CDA sme zaplatili 624 €. Za nákup príslušenstva k výpočtovej technike 
pre CDA sme zaplatili 4 470 €  a pre DIP 3 272 €. Za 1. časť faktúry pre bádateľňu DIP sme zaplatili 20 278 €. 

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 41 189 €.  
Na udržateľnosť projektu DIP bolo z celkovej sumy použitých 38 266 €.   
 
Z podpoložky 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika a náradie – 3 076 € boli kúpené 
elektrické ohrievače vody do sociálneho zariadenia v budove na Ventúrskej ul., do oddelenia periodík 
v budove na Michalskej ul. a do kuchynky GR v sume 432 €. Za elektrický kávovar na sekretariát GR sme 
zaplatili 369 €. Za 8 ks elektrických sušičov rúk Merida TOP do sociálnych zariadení UKB sme zaplatili 979 €. 
Za mikrovlnnú rúru sme zaplatili 66 €. Chladnička do skladov bola v sume 210 € a do oddelenia archív –  
elektronická podateľňa 219 €. Za skartovací stroj, 2 rezačky a tester bankoviek sme zaplatili spolu 564 €. 
Za kávovar pre potreby CDA v Martine sme zaplatili 118 €  a za konferenčný stolík 119 €.  
Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 237 €.   

Z podpoložky 633006 Všeobecný materiál – 68 848 € - bol zakúpený rôzny kancelársky a spotrebný 
materiál v sume 14 638 €, samonamáčacie pečiatky v sume 607 €, kopírovací papier v sume 2 151 €, 
tonerové náplne na prevádzku tlačiarní v sume 8 458 €, spotrebný materiál  pre výpočtovú techniku 
a do tlačiarní v sume 1 127 €, hygienické a toaletné potreby v sume 8 724 €, čistiace a dezinfekčné 
prostriedky v sume 2 747 €, vodoinštalačný materiál v sume 2 147 €, bezkontaktné čipové karty – knižničné 
pasy v sume 13 500 €, magnetické pásky do kníh v sume 5 688 €, samolepiace etikety v sume 347 €, materiál 
pre výpočtovú techniku a do tlačiarní v sume 854 €,  spotrebný materiál do frankovacieho stroja v sume  
416 €, klaprámy v sume 484 € a rôzne iné druhy spotrebného materiálu v menšom rozsahu. 

Z prostriedkov určených na udržateľnosť projektu CDA bolo hradených 4 227 € a na udržateľnosť projektu 
DIP bolo hradených 3 988 €, prevažne na nákup tonerov a kancelárskeho materiálu.   

Z podpoložky 633007 – Špeciálny materiál – 5 450 € bol zakúpený špeciálny materiál pre knihárske 
a reštaurátorské dielne – papier, debnové lepenky v sume 2 700 €, filmolux pre reštaurátorské dielne 
v sume 398 € a tavné lepidlo v sume 381 €. Materiál potrebný pre väzbu a preväzbu kníh bol v sume 1 428 €. 
Plátno pre knihárske dielne bolo v sume 384 €, lepidlo v sume 159 €. 
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Z podpoložky  633009  –  Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky – bolo čerpaných 231 712 € 
na nákup kníh, predplatné periodík a databáz, CD, DVD, hudobných a iných odborných dokumentov, 
online prístupov, ako jednej z hlavných činností a úloh našej knižnice.  

Z prostriedkov určených na udržateľnosť projektu CDA bolo hradených 38 €.   

Z podpoložky 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 060 € – boli zakúpené ochranné 
pracovné odevy (vesty, bundy, plášte) a  obuv pre zamestnancov UKB.     

Z podpoložky 633013 – Softvér –18 451 € - Za údržbu, podporu a predĺženie licencií softvérov spoločnosti 
Traventus sme uhradili 14 064 €. Za rozšírenie infraštruktúry CDA sme zaplatili 1 555 € a DIP 648 €. 
Za nákup kancelárskeho balíka MS Office prostredníctvom akademickej multilicenčnej zmluvy pre DIP sme 
zaplatili 2 184 €. 

Z prostriedkov určených na udržateľnosť projektu CDA bolo hradených 1 555 € a na udržateľnosť projektu 
DIP bolo hradených 2 832 €.   

Z podpoložky 633015 - Palivá ako zdroj energie – 676 € bola kúpená nafta do motorgenerátora 
(dieselagregátu) pre CDA v rámci udržateľnosti CDA. 

 Z podpoložky 633016 – Reprezentačné – 4 074 € finančné prostriedky boli použité podľa Smernice 
o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné účely pri kultúrnych podujatiach, výstavách, 
rokovaniach, poradách, konferenciách, seminároch, prijatí zahraničných návštev a veľvyslancov.  

Z najdôležitejších výdavkov: občerstvenie na výstave „Z oboch strán Dunaja“ bolo v sume 1 191 €, 
občerstvenie pre 55 českých knihovníkov v sume 508 €, nápoje na konferenciu SBF v sume 308 € 
a občerstvenie na konferencii CDA v sume 1 054 €.  

Z prostriedkov určených na udržateľnosť projektu CDA bolo hradených 1 054 €.   

Z podpoložky 633018 -  Licencie – 5 083 € bolo zaplatené predplatné k sieti prémiových webov Piano Media 
v sume 343 €, vernostná licencia ESET na 1 rok v sume 3 300 €, (z toho bolo pre CDA 284 € a pre DIP 238 €)  
a licencia Red Hat Enterprise v sume 1 440 €.  

Z prostriedkov určených na udržateľnosť projektu CDA bolo hradených 284 € a na udržateľnosť projektu 
DIP bolo hradených 238 €.   

Položka 634 – Dopravné 

Schválený rozpočet v sume 10 300 € upravený na 6 959 € bol čerpaný sumou 6 959 € na 67,56 % oproti 
schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu.  

Z podpoložky 634001 – Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny – 2 186 € boli hradené faktúry spoloč-
nosti Slovnaft, a. s. pre 3 služobné osobné motorové vozidlá.  

Z prostriedkov určených na udržateľnosť projektu CDA bolo hradených 371 € v súvislosti s prevozom pások 
– pracovisko Martin.   

Z podpoložky 634002 – Servis, údržba, opravy – 2 016 € boli čerpané finančné prostriedky na bežnú údržbu 
3 služobných osobných motorových vozidiel.  

Servisná garančná prehliadka ŠKODA  OCTAVIA bola v sume 819 €. Za výmenu filtra a motorového oleja 
na vozidle CHEVROLET sme zaplatili 149 €. Za servisnú prehliadku a vykonanie statickej regenerácie filtra 
na vozidle CHEVROLET sme zaplatili 216 €. Za sezónne prezutie pneumatík 3 služobných osobných 
motorových vozidiel sme zaplatili 143 €. Za umývanie a čistenie vozidiel sme zaplatili 65 €, drobný materiál 
bol v sume 12 €. Za opravu defektu sme zaplatili 3 €. Za premeranie spotreby paliva na vozidle CHEVROLET 
ORLANDO sme zaplatili 396 €. Za výmenu filtrov a motorového oleja na vozidle MERCEDES- BENZ VITO 
sme zaplatili 122 €. Ekologická a technická kontrola vozidla MERCEDES-BENZ VITO bola v sume 55 €, 
výmena žiaroviek v sume 36 €. 
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Z podpoložky 634003 – Poistné – 2 547 € - sme uhradili ročné havarijné poistenie vozidla ŠKODA OCTAVIA 
v sume 281 €, MERCEDES-BENZ VITO 1 161 a CHEVROLET ORLANDO 461 €. Poistenie zodpovednosti za 
škodu vozidla spôsobenú prevádzkou vozidla CHEVROLET ORLANDO bolo v sume 180 € a ŠKODA 
OCTAVIA v sume 215 €. Povinné zmluvné poistenie vozidla MERCEDES-BENZ VITO bolo v sume 249 €. 

 Z podpoložky 634004 – Prepravné – 46 € boli uhradené poplatky za taxi služby.    

Z podpoložky 634005 – Karty, známky, poplatky – 164 € - boli zakúpené diaľničné nálepky v sume 150 € na 
motorové vozidlá Octavia, Mercedes a Chevrolet, česká diaľničná nálepka a mýtne bolo v sume 14 €. 

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba     

Schválený rozpočet na tejto položke v sume 265 500 €, upravený na 2 643 058 € bol čerpaný sumou 
2 643 058 € na 995,50 % oproti schválenému a na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. 

Z podpoložky 635002 – 2 477 049 € - za opravu nefunkčného Bladeservera sme zaplatili 473 €. Za opravu 
PC sme zaplatili 275 €, za opravu nefunkčného zariadenia Access Pointu sme zaplatili 1 285 €. Oprava 
diskového poľa bola v sume 576 €. Za opravu switcha sme zaplatili 384 €. Za servisné a auditné zásahy pre 
skenery 40 489 €.  Za diagnostiku poruchy tlačiarne sme zaplatili 36 €. (spolu 43 518 €). 

V zmysle Zmluvy o poskytovaní servisných služieb Service Level Agreement (SLA) bol uhradený poplatok 
za servis Systému za rok 2016 v sume 1 528 458 €. Za oprávnené náklady poskytovateľa pri zaradení 
systému pod servis sme zaplatili 599 278 €. V zmysle Čiastkovej zmluvy na poskytovanie služieb podpory 
NON IKT CDA sme zaplatili 13 000 €.  

V zmysle Zmluvy o poskytovaní servisných služieb Service Level Agreement (SLA) bol poplatok za úvod-
nú profilaktickú prehliadku projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu 
666 000 €. V zmysle Dodatku č. 1 k  Zmluve o poskytovaní servisných služieb Service Level Agreement 
(SLA) bol poplatok za servis systému za 12/2016 v sume 60 217 €. 

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 2 140 737 €. 
Na udržateľnosť DIP bolo z celkovej sumy použitých 726 217 €. 
 
Na základe ŽoP č. 21120120008688 a ŽoP č. 21120120008688 boli zvýšené ukazovatele štátneho roz-počtu 
na rok 2016 v prvku 0A90604 – Centrálny dátový archív v sume 433 422 €, ktoré boli refundované do prvku 
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť na uvedenú rozpočtovú podpoložku a následne viazané 
Ministerstvom kultúry SR. 

Z toho dôvodu je rozpočet aj čerpanie na tejto podpoložke o túto sumu znížené. 

Z podpoložky 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – 21 067 € 
– sme zaplatili za výmenu a brúsenie nožov a za servisné práce na rezačke papiera 798 €, za opravu 
2 nefunkčných zariadení UPS sme zaplatili 3 122 €, za výmenu nefunkčného opticko-dymového hlásiča 
ARITECH v budove na Klariskej ul. sme zaplatili 178 €. Výmena nefunkčných 3 opticko-dymových hlásičov 
ARITECH v sklade na Továrenskej ul. bola v sume 750 €. Za výmenu stýkačov „invalidného výťa-
hu“ v budove na Ventúrskej sme zaplatili 352 €. Za opravu lepiaceho stroja sme zaplatili 135 €. Pravidelný 
servis vnútorných a vonkajších klimatizačných jednotiek DAIKIN na Michalskej ul. bol v sume 589 €, 
za vykonanie pravidelnej servisnej prehliadky chladiacich zariadení a kontrolu F-plynov sme zaplatili 420 €, 
za opravu zariadení AFICIO MP 161 sme zaplatili 248 €, za opravu dochádzkového terminálu 144 €. Zmluvný 
servis a údržba zariadení Konica Minolta bol v sume 2 934 €. Oprava multifunkčného zariadenia bola v sume 
40 €. Za opravu tlačiarne sme zaplatili 366 €. Za výmenu tesnení na klapkách a odstránenie havarijného 
stavu na Ventúrskej ul. sme zaplatili 884 €. Výmena nefunkčných snímačov v objekte na Pionierskej ul. bola 
v sume 370 €. Oprava chladiaceho klimatizačného zariadenia pre sálu IT pracoviska bola v sume 3 152 €, 
za servis vzduchotechniky – dodávku filtrov a klinových remeňov sme zaplatili 628 €. Za výmenu 
nefunkčného záznamníka PTV pre objekt Klariská sme zaplatili 904 €. Výmena kvapkajúceho guľového 
ventilu v systéme vykurovania v budove na Klariskej bola v sume 106 € a za výmenu 4 ks odkaľovacích 



Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016  
 

88 
 

uzáverov kotlov v plynovej kotolni na Klariskej sme zaplatili 465 €. Za opravu multifunkčného zariadenie 
xerox sme zaplatili 30 €. Za odstránenie závad zistených pri úradných skúškach výťahov sme zaplatili 238 €. 
Za servis frankovacieho stroja sme zaplatili 108 €. Za opravu personalizátora na vyčítanie údajov z čipových 
kariet sme zaplatili 47 €. Diagnostika poruchy MFP MP 161 bola v sume 32 €. Dodávka a výmena plynového 
ventila a ventilátora kotla K1 v kotolni bola v sume 1 903 €. Za odstránenie havárie – upgrade riadiaceho 
systému kotlov v kotolni UKB – Klariská 3 sme zaplatili 255 €. Oprava dverí osobného výťahu bola v sume 
348 €.  

Za výmenu akumulátorov v objekte Klariská 3-5 pre CDA sme zaplatili 699 €. Za výmenu štartovacích 
akumulátorov v objekte Klariská 3-5 pre CDA sme zaplatili 822 €. 

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 1 521 €. 

Z podpoložky 635005 – Oprava špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – 1 859 € - 
za opravu aktivátorov a deaktivátorov sme zaplatili 500 € a za opravu klimatizačnej jednotky DAIKIN 
na Michalskej ul. 240 €. Za opravu a výmenu nefunkčných požiarnych a akumulátorových hlásičov sme 
zaplatili 1 119 €. 

Z podpoložky 635006 – Údržba budov, objektov alebo ich častí – 11 705 € - za výmenu prasknutého 
nefunkčného komína na Pionierskej ul. sme zaplatili 356 €. Za výmenu nefunkčnej kamery v budove 
na Klariskej ul. sme zaplatili 333 €. Za zhotovenie kľúčov sme zaplatili 400 €. Prečistenie odpadovej 
kanalizácie na Pionierskej ul. bolo v sume 222 €. Za opravu omietky stropu a vymaľovanie na Pionierskej 
sme zaplatili 357 €. Za kontrolu a opravu striech objektov UKB sme zaplatili 7 446 €. Za opravu 
poškodených garážových dvier sme zaplatili 2 334 €. Za prehliadku, opravu a údržbu požiarnych dverí pre 
CDA sme zaplatili 257 €. 

Na udržateľnosť CDA bolo z celkovej sumy použitých 257 €. 

Z podpoložky 635009 – Údržba softvéru – 49 269 € - Za služby poskytované v súvislosti s prevádzkou 
informačného systému iCard sme zaplatili 311,40 štvrťročne, spolu 1 557 € (aj za 4/2015),  za predĺženie 
podpory SolarWinds Patch Manager na 1 rok sme zaplatili 636 €. Ročný poplatok (maintenance) 
za poskytovanie odborných služieb WebJet v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných služieb bol v sume 
790 €. Za úpravu aplikácie Ensamble- doplnenie nového údaju sme zaplatili 126 €. Za predĺženie podpory 
WMware na 1 rok sme zaplatili 1 839 €. Za predĺženie podpory WMware na 1 rok sme zaplatili 792 €. Ročný 
údržbový poplatok programov MetaLib a SFX bol v sume 7 091 €. Pravidelný štvrťročný poplatok v sume 
647,28 € za udržiavanie softvéru Ensamble bol spolu 2 589 €. Obnova elektronických licencií Red Hat 
Enterprise Linux Server, Standard na 1 rok bola v sume 1 483 €. Za údržbu, podporu a aktualizáciu 
serverového softvéru sme zaplatili 31 224 €. Aktualizácia a inštalácia redakčného systému WebJET bola 
v sume 1 142 €. 

Z podpoložky 635010 – Údržba komunikačnej infraštruktúry – 82 109 € - na základe zmluvy za služby 
podpory, prevádzky a riešenia porúch na IT infraštruktúre UKB v zmysle katalógu služieb v časti LAN, 
Servery platforma SUN Solaris a ostatné interné systémy bolo zaplatených 6 833,39 € mesačne, spolu 
82 000 €. Za predĺženie registrácie domény kniznica.info sme zaplatili 13 € a ISSN.sk a ULIB.sk 48 €. 
Za predĺženie registrácie domény webdepozit.sk pre DIP sme zaplatili 24 € a KULTURY.sk  24 €. 

Na udržateľnosť DIP bolo z celkovej sumy použitých 24 €. 

Položka 636 -  Nájomné za nájom 

Schválený rozpočet na tejto položke v sume 135 000 € upravený na 83 829 € bol čerpaný sumou 83 829 € 
na 62,10 % oproti schválenému a na 100 % oproti upravenému rozpočtu. 

Z podpoložky 636001 – Nájomné za prenájom budov, objektov alebo ich častí – 82 612 € - za prenájom 
priestorov na uskladnenie knižničného fondu sme zaplatili 82 076 € 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 536 €.  
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Z podpoložky 636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 
a náradia – 1 217 € -  za servisný  prenájom rohoží sme zaplatili 1 163 € a za prenájom poštového priečinka 
54 €.  

Položka 637 – Služby 

Schválený rozpočet v sume 2 898 200 €  upravený na 820 699 € bol čerpaný sumou 820 695 € na 28,32 % 
oproti schválenému a na 100,00% oproti upravenému rozpočtu.  

Z podpoložky 637001  –  Školenia, kurzy,  semináre,  konferencie,  sympóziá  – 16 459 € - za  zabezpečenie 
opakovaných oboznamovaní zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sme zaplatili 3 660 €. 
Školenie o poskytovaní prvej pomoci bolo v sume 960 €.  

Boli hradené účastnícke poplatky na odborných školeniach a seminároch: mzdovej účtovníčky a personál-
neho referátu v sume 462 €, finančnej účtovníčky v sume 111 €, o slobodnom prístupe k informáciám 
v sume 56 €, k novému registratúrnemu poriadku pre 2 osoby v sume 112 €, k zákonu o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v sume 69 €, školenie Access v sume 204 €, o DPH v sume 50 €. Seminár Prehľad 
novelizovaných predpisov z oblasti pracovného práva bol v sume 50 €, konferencia elektro-technikov 
Slovenska bola v sume 34 €, registračný poplatok na konferenciu ILIDE 2016 bol v sume 144 €, registračný 
poplatok na konferenciu PASIG 2016 bol v sume 600 € a pre 2 zamestnancov CDA 400 €. Seminár – Zákon 
o správe majetku štátu a centrálnej evidencii majetku bol v sume 194 €. Seminár „Ako vyplniť register 
centrálnej evidencie majetku“ a zákon o správe majetku štátu bol v sume 56 €. Zákon o finančnej kontrole 
bol 66 €, Overenie finančných operácií v praxi 136 €, O verejnom obstarávaní v sume 114 €, Nový zákon 
o verejnom obstarávaní 79 €. Seminár o pravidlách a postupoch podlimitného verejného obstarávania 
a zákaziek s nízkou hodnotou bol v sume 79 €. Účastnícky poplatok na konferenciu RLUK 2016 bol v sume 
660 €. Zaškolenie k softvéru k zakúpenému skeneru bolo v sume 288 €. Školenie „Manažérstvo rizík“ bolo 
v sume 296 €, počítačové školenie 186 €. Za celoslovenský seminár v oblasti BOZP sme zaplatili 180 €. 
Vzdelávacie podujatie „Správa registratúry“ bolo v sume 39 € a „Praktický výkon správy registratúry 
orgánov verejnej moci v roku 2016“ bolo v sume 56 €. Odborný seminár „Zákon o pohľadávkach štátu roku 
2016“ bol v sume 69 €. Seminár o ochrane osobných údajov bol v sume 59 €. Registračný poplatok na 
medzinárodnú konferenciu IFLA WLIC 2016 bol v sume 575 €. Uhradenie knihovníckeho minima pre 
4 zamestnancov bolo v sume 520 €. Školenie – vedenie pokladnice pre 2 osoby bolo v sume 138 €. Za 
školenie „Digitálny marketing a prezentácia organizácie na sociálnych sieťach“ sme zaplatili 126 €. Seminár 
“Správa registratúry, archív organizácie a registratúrny plán a poriadok“ pre 2 zamestnancov bol v sume 
136 €. Za školenie „Elektronické schránky...“ pre 2 zamestnancov sme zaplatili 114 €. Seminár o sociálnom 
fonde bol v sume 69 €. Za školenie o Digitálnom marketingu sme zaplatili 239 €. 

Za počítačové školenia pre zamestnancov CDA sme zaplatili 3 326 €. Školenie NON IKT CDA pre nových 
zamestnancov SBS a CDA bolo v sume 732 €. Za školenie Linux pre 2 zamestnancov DIP sme zaplatili 
1 015 €. 

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 4 458 €. 
Na udržateľnosť projektu DIP bolo z celkovej sumy použitých 1 015 €. 
 
Z podpoložky 637003 – Propagácia, reklama a inzercia – 4 091 € – za zakúpenie propagačných materiálov 
Britskej knižnice v Londýne ako vzoriek na prípravu prezentačných publikácií a propagačných materiálov 
k 100. Výročiu UKB sme zaplatili 218 €. Za inzerát na voľnú funkciu IT špecialistu CDA sme zaplatili 70 €. V 
rámci propagácie bolo zakúpených 60 ks USB Pamäťové Flash Disk v sume 3 672 €. 

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 71 €. 
Na udržateľnosť projektu DIP bolo z celkovej sumy použitých 3 672 €. 
 
Z podpoložky 637004 – Všeobecné služby – 573 423 € bolo čerpanie na základe zmluvy s dodávateľskou 
firmou ENGIE (COFELY), a. s. na zabezpečovanie nasledovných  činností: správa nehnuteľností, obsluha 
zariadení kotolní, strážna služba, upratovanie objektov, prevádzka šatní, deratizácia, havarijná služba, 
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CALL Centrum, servis zariadení vzduchotechniky a chladenia, údržba a odborné prehliadky technolo-
gických zariadení kotolní, údržba zariadení merania, regulácie a riadiaceho systému, servis a odborné 
prehliadky zdvíhacích zariadení, prevádzka, prehliadky a skúšky slaboprúdových a zabezpečovacích 
zariadení (PSN, EPS, DR, PTV, PS). Za tieto služby bolo uhradených spolu 479 202 €. 

Za zabezpečenie 2 manipulačných robotníkov–sťahovanie a prenášanie mobiliáru sme zaplatili 120 €. 
Za pranie rohoží sme uhradili spolu 1 375 €. Za úschovu papierového odpadu za účelom jeho zhodnotenia 
sme uhradili 207 €. Za správu prístupových komunikácií sme zaplatili 100 €. Za služby čistiarne (pranie 
obrusov, utierok, uterákov a pracovných odevov) sme zaplatili 591 €. Za vyhotovenie xerokópií článkov 
získaných prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej  výpožičnej  služby 4 741 €. Za digitálnu tlač 
sme zaplatili 37 €. Za tlač zborníka, plagátov a letákov v súlade s technickou špecifikáciou v zmluve sme 
zaplatili 1 369 €. Za vyhotovenie knižnej väzby periodík sme zaplatili 2 954 €. Za tlač pozvánok na Verejný 
odpočet sme zaplatili 65 €. Za grafickú úpravu pozvánok sme zaplatili 24 €. Za digitálnu tlač plagátov sme 
zaplatili 15 €. Za fóliovanie plagátov na výstavu sme zaplatili 152 €. Za tlačiarenské služby – vyhotovenie 
Roll-upu UKB sme zaplatili 168 €. Za tlač pozvánok na VIP obed pri príležitosti SBF 2016 sme zaplatili 113 €. 
Za preklad nominácie Bašagičovej zbierky na medzinárodnú cenu Nadácie Gulbenkiana a Výročnú správu 
za rok 2015 zo slovenského do anglického jazyka sme zaplatili 1 701 €. Za tlač plagátov na konferencii SBF 
2016 sme zaplatili 749 €. Vypracovanie nových grafických verzií požiarnych evakuačných plánov pre 
objekty UKB bolo v sume 4 470 €. Za preventívnu prehliadku a údržbu požiarnych uzáverov v zmysle 
vyhlášky sme zaplatili 969 €. Kontrola prenosných hasiacich prístrojov bola v sume 932 €. Za prehliadku 
a údržbu požiarnych uzáverov - klapiek v zmysle vyhlášky sme zaplatili 1 130 €. Za kontrolu zariadení na 
dodávku vody na hasenie požiarov sme zaplatili 1 179 €. Za kontrolné prehliadky regálov v zmysle vyhlášky 
sme zaplatili 1 278 €. Ročný reaudit pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona bol v sume 240 €. 
Za pravidelné meranie emisií v kotolni sme zaplatili 1 145 €. Ročná kontrola zariadení na odvod tepla 
a splodín horenia bola v sume 996 €. Za ročnú prehliadku – profylaktický servis 4 ks expanzných automatov 
REFLEXOMAT sme zaplatili 240 €. Odborné a tlakové skúšky vyhradených plynových a tlakových zariadení 
vo všetkých objektoch UKB boli v sume 295 €. Za revíziu elektro-inštalácie v budovách na Ventúrskej 
a Klariskej ul. sme zaplatili 480 €. Úradné odborné skúšky 6 výťahov boli v sume 2 352 €. Za prípravné práce 
a tlač zborníka z konferencie CDA 2016 sme zaplatili 4 975 €. Za diagnostiku domáceho rozhlasu sme 
zaplatili 1 920 €. Za tlač novoročeniek a samolepiek sme zaplatili 110 €. 

V oblasti činnosti Multifunkčného kultúrneho centra sme zaznamenali nasledovné výdavky: za grafickú 
úpravu a  tlač propagačných materiálov (plagátov a letákov) sme zaplatili 4 114 €, za poskytnutie 
umeleckých výkonov v oblasti kurátorsko – inštalačného a priestorovo-svetelného riešenia výstavníckych 
projektov sme zaplatili 1 100 €, za svetelný a zvukový design programových projektov sme zaplatili 4 770 €, 
za poskytnutie umeleckých výkonov na programových projektoch sme zaplatili 4 617 €. Za výtvarný návrh 
obrázkovej viacjazyčnej novoročenky UKB sme zaplatili 540 €. Za výtvarný koncept výstavy „Z oboch strán 
Dunaja“, prípravné práce, inštaláciu a demontáž výstavy sme zaplatili 1 660 €, za fotografické práce na 
výstave 300 € a za preklad plagátu k výstave 18 €. Za mimoriadne služby v šatni sme zaplatili 533 €. 

Za prevádzkové náklady spojené s prenájmom priestorov v budove SNK Martin sme zaplatili 1 482 € 
a na základe zmluvy s dodávateľskou firmou ENGIE (COFELY), a.s. na zabezpečovanie strážnej služby 
a upratovania objektov od 1.7.2016 sme zaplatili 36 179 €. Za preklad zmluvy o vytvorení autorského diela 
a licenčnej zmluvy na konferenciu CDA sme zaplatili 111 €. Za simultánne tlmočenie a techniku na kon-
ferencii CDA sme zaplatili 1 134 €. Za prípravu a tlač zborníka na konferenciu CDA sme zaplatili 4 975 €. 

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 43 881 €.             

Z podpoložky 637005 – Špeciálne služby –13 475 € sme uhradili v zmysle zmluvy odmenu za právne služby 
komerčnému právnikovi v sume 6 637 €, (z toho 1 368 € pre CDA a 384 € pre DIP). Mesačné úhrady za služby 
centralizovanej ochrany objektov za objekt UKB na Pionierskej ul. boli 141 € mesačne, spolu v sume 1 692 €. 
Štvrťročné úhrady za tieto služby boli na Továrenskej ul. v sume 418,25 €, spolu 1 673 €. Mesačné úhrady 
za monitorovanie objektu na Pionierskej a Továrenskej ul. v sume 173,87 € boli celkom 2 086 €. Ďalšie 
výdavky boli za mimoriadne posilnenie strážnej služby počas výstav a podujatí v sume 214 €. Konzultačno– 
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analytické a systémové práce v databáze Softip Profit Plus pre personálny referát a mzdovú učtáreň boli 
v sume 239 € a finančnú učtáreň v sume 637 €. Za vypracovanie zamerania a zdokumentovania stavby 
a následný zápis do katastra nehnuteľnosti sme zaplatili 297 €. 

Na udržateľnosť projektu CDA 1 368 €. 
Na udržateľnosť projektu DIP bolo z celkovej sumy použitých 384 €.             
 
Z podpoložky 637006 – Náhrady – 245 € - sme hradili vykonanie preventívnych lekárskych prehliadok 
nových zamestnancov pred nástupom do zamestnania za účelom posúdenie zdravotnej spôsobilosti 
na výkon konkrétnej funkcie. 
 
Z podpoložky 637011 – Štúdie, expertízy, posudky – 1 526 € za vypracovanie Pasportu tlakovej expanznej 
nádoby REFLEX sme zaplatili 36 € a za vypracovanie odborného posudku k akvizícii 8 kníh do historického 
knižničného fondu sme zaplatili 290 €. Za 2 znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty predmetu 
nájmu za účelom ponukového konania sme zaplatili 792 € a 408 €.          

Na podpoložke 637012 – Poplatky a odvody – 4 995 € boli evidované poplatky za výpožičky kníh 
prostredníctvom MVS a MMVS v sume 3 221 €, poplatky súvisiace s bankovými prevodmi (zahraničným 
platobným stykom) 173 €, provízie a poplatky na základe zmluvy EFT POS o akceptácii platobných kariet 
na platby za tovar a služby v sume 396 €. Ročná úhrada za zriadenie vecného bremena na pozemky – 
finančný záväzok voči hlavnému mestu SR Bratislava bol v sume 11 €. Odmena za poskytovanie 
rozmnožovacích služieb LITA - autorských odmien za licenciu na verejné použitie hudobných diel bola 
v sume 125 €. Za notárom overené dokumenty sme zaplatili 11 €, podpisové vzory 58 €.  

Odmena za prezentáciu prednášateľom na konferencii CDA 2016 bola v sume 1 000 € 

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 1 000 €.            

Na podpoložke 637014 – Stravovanie 113 105 € boli evidované úhrady faktúr spoločnosti DOXX, s.r.o. 
za stravovacie poukážky pre  zamestnancov UKB znížené o sumy príspevkov zo sociálneho fondu a úhrad 
od zamestnancov.  

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 5 079 €. 
Na udržateľnosť  projektu DIP bolo hradených  1 378 €.             
 
Z podpoložky 637016 – Prídel do sociálneho fondu – 27 936 € bola vykonaná tvorba sociálneho fondu 
organizácie v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov 
a Kolektívnej zmluvy UKB.  
 

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 2 612 €.  
Na udržateľnosť projektu DIP bolo z celkovej sumy použitých 490 €. 
 
 
Z  podpoložky  637027 –  Odmeny  zamestnancov  mimopracovného  pomeru –  
5 656 € boli vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd 
o vykonaní brigádnickej činnosti študenta.  

Na udržateľnosť projektu CDA bolo z celkovej sumy použitých 450 €. 

Z podpoložky 637031 – Pokuty a penále – 150 € Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva bola uhradená pokuta vo výške 150 € za správny delikt nezdržania sa vykonávania 
posudzovaných opatrení alebo činností. Prípad bude riešený v škodovej komisii.  

Z podpoložky 637035 – Dane – 59 634 € bol zaplatený miestny poplatok za komunálny odpad na Michalskej 
ul. v sume 5 226 €, na Klariskej ul. v sume 1 742 € a na Pionierskej ul. v sume 346 €. Odvod dane z pridanej 
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hodnoty za tovary a služby nadobudnuté z členských štátov EÚ bol v sume 16 081 €. Poplatky za povolenie 
vjazdu a zotrvanie 3 služobných osobných motorových vozidiel v historickej časti  mesta v roku 2016 boli 
v sume 30 €. Ďalšie poplatky za vjazd a zotrvanie vozidiel v historickej časti mesta boli v súvislosti 
s návštevou z MzV za prepravu dokumentov v sume 3 €. Dane z nehnuteľností za budovy v správe UKB boli 
zaplatené nasledovne: za objekt vo Vysokej pri Morave v sume 878 €, za objekty v správe Hlavného mesta 
SR v sume 35 157 € a za objekty v Nebojsi v sume 284 €. 

Na uvedenú podpoložku boli refundované úhrady za miestny poplatok za komunálny odpad od nájomcov 
na Michalskej ul. v sume 40 € a na Pionierskej ul. v sume 73 €. 

640 – Bežné transfery 

Zo schváleného rozpočtu bežných transferov v sume 29 442 € upraveného na 63 752 € bolo k 31.12.2016 
vyčerpaných 63 752 € na 216,53 % oproti schválenému a na 100,00 € oproti upravenému rozpočtu. 

Z  položky 642  –  Transfery  jednotlivcom  a  neziskovým právnickým osobám – 59 511 € čerpanie bolo 
nasledovné. Z podpoložky 642006 – Členské príspevky tuzemským organizáciám: 

 

 

 

 

 

Z podpoložky 642012 – Odstupné v sume 4 578 € bolo hradené odstupné 1 zamestnancovi v súvislosti 
so zrušením jeho funkcie. 

Z podpoložky 642013 – Odchodné v sume 36 537 € bolo zaplatené zamestnancom pri prvom skončení 
pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok.   

Z podpoložky 642015 – Nemocenské dávky platené zamestnávateľom pri dočasnej práceneschopnosti boli 
vyplatené sumou 17 954 €. 

Na udržateľnosť projektu CDA bolo použitých 634 €. 
Z položky 649 – Transfery do zahraničia 
 

 

Z podpoložky 649003 – Príspevky na členstvo medzinárodným organizáciám v sume 4 241 € bolo čerpanie 
nasledovné: 

 

 

 

 

 

Na udržateľnosť projektu DIP bolo z celkovej sumy použitých 2 000,00 €.             

Funkčná klasifikácia 08 - Rekreácie, kultúra a náboženstvo, 08.5.0 – Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, 
kultúry a náboženstva  

IAML – Slovenská národná skupina 93 € 
SANET – Združenie používateľov Slovenskej 
akademickej dátovej siete                                      

33 € 

SSK – Spolok slovenských knihovníkov 166 € 
Slovenská asociácia knižníc 150 € 
Spolu 442 € 

IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions 450 € 
CIEPS - ISSN - International Centre for the Registration of Serial  Publications 1 791 € 
Medzinárodné konzorcium pre archiváciu internetu IIPC 2 000 € 
Spolu 4 241 € 



Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016  
 

93 
 

Rozpočet výdavkov na rok 2016 stanovený sumou 900 000 €, upravený na 15 000 € bol k 31.12.2016 
čerpaný sumou 14 993 € na 1,67 % oproti schválenému a na 99,95 % oproti upravenému rozpočtu. 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 

Z upraveného rozpočtu na rok 2016 na odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne v sume 
205 €, bolo čerpaných 205 € na 100 %. Odvody boli zaplatené v súlade s príslušnými predpismi k odmenám 
za práce vykonané mimo pracovného pomeru. 

630 - Tovary a služby 

Rozpočet na rok 2016 stanovený sumou 900 000 €, upravený na 14 795 € bol k 31.12.2016 čerpaný sumou 
14 778 € na 1,64 % oproti schválenému a na 99,95 % oproti upravenému rozpočtu. 

Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových položiek bolo nasledovné: 

 

Rozpočtová 
položka 

Názov  
rozpočtovej  
položky 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Čerpanie 
rozpočtu 

K 31.12.2016 

% čerpania 

  1 2 3 3:1 3:2 
620 Poist. a prísp. do poisťovne 0 205 205 0 100,00 

631 Cestovné náhrady 0 2 716 2 716 0 100,00 

632 Energie, voda, komunik. 0 0 0 0 0 

633 Materiál 0 2 768 2 768 0 100,00 

634 Dopravné 0 0 0 0 0 

635 Rutinná a stand. údržba 0 0 0 0 0 

636 Nájomné a za prenájom 0 0 0 0 0 

637 Služby 900 000 9 311 9 304 1,03 99,94 

630 Tovary a služby 900 000 14 795 14 788 1,64 99,95 

600 Bežné výdavky  900 000 15 000 14 993 1,67 99,95 

 

 

Podpoložka 631 – Tuzemské cestovné náhrady – 189 € 

Na tuzemských pracovných cestách bola 1 zamestnankyňa na „6.konferencii hudobných knihovníkov, 
archivárov a muzejníkov“ v Nitre v priestoroch Pedagogickej fakulty UKF. V prvom bloku sa riešila 
problematika hudobnej pedagogiky, druhá časť bola zameraná na otázky hudobného knihovníctva. Boli 
predstavené projekty vytvárania digitálnych objektov živej rómskej hudby na Slovensku, ako aj projekt 
digitalizácie gramoplatní.   

2 zamestnankyne sa zúčastnili konferencie „Mladšia frankovská vetva Esterházyovcov“ v Senci, kde 
odznelo 13 prednášok, z nich viaceré obsahovali príspevky ku knižnej kultúre. Mimoriadne prínosná bola 
prednáška na tému Esterházyovskej seniokátnej knižnice v Bernolákove, ktorej rukopisné knižné katalógy 
sa nachádzajú vo fondoch UKB.  
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1 zamestnankyňa bola na Plenárnom zasadnutí Slovenskej národnej skupiny IAML v Nitre na Katedre 
hudby Pedagogickej fakulty UKF. UKB je medzinárodným kolektívnym členom Slovenskej národnej 
skupiny IAML (Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier). Podľa 
platných stanov zvoláva predsedníctvo každoročne plenárne zasadnutie. Tento rok sa konalo ako súčasť 6. 
ročníka konferencie „Pramene slovenskej hudby VI“. 

1 zamestnankyňa sa aktívne zúčastnila na 19. Kolokviu slovenských, moravských a českých bibliografov 
v Banskej Bystrici. Odznelo tam 20 referátov, za UKB  odznel príspevok pod názvom „Vkladná knižka hreje 
lepšie ako kožuch!“ alebo „Kto počtuje, ten gazduje“, v ktorom charakterizovala finančnú osvetu 
na stránkach kalendárov bankových inštitúcií v druhej polovici 19. a 1. polovici 20. storočia. Podujatie malo 
bohatý spoločenský a kultúrny sprievodný program. 

6 zamestnancov sa zúčastnilo v Slovenskej národnej knižnici v Martine 13. Slovenskej bibliografickej 
konferencie 2016, kde 2 zamestnanci UKB predniesli odborné príspevky a vymenili si informácie 
o výsledkoch činností za 5 rokov od poslednej bibliografickej konferencie a prerokovali plány na ďalšie 
obdobie.  

Zahraničné pracovné cesty – 2 527 €| 

V Budapešti v Széchenyho knižnici sa  zamestnankyňa Kabinetu retrospektívnej bibliografie zúčastnila 
na laudácii a slávnostnej prezentácii publikácie venovanej maďarskému bibliografovi pri príležitosti jeho 
90. narodenín. Do publikácie prispela príspevkom, v ktorom využila výskumy výročných školských správ.  

Zúčastnila sa tiež konferencie „Po stopách zdraví a němoci člověka a zvířat“ v Brne, ktorá bola venovaná 
dejinám medicíny, farmácie a veterinárneho lekárstva. Predniesla referát „Známi a neznámi školskí lekári 
na území dnešného Slovenska na prelome 19. a  20. storočia vo svetle výročných školských správ“. 

V Španielsku v Madride, hlavnom meste Španielskeho kráľovstva v rámci predsedníctva SR v Rade 
Európskej únie vedúca Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí úspešne prezentovala unikátnu 
Bašagičovu zbierku islamských rukopisov, zapísanú v zozname Pamäť sveta UNESCO. Unikátna zbierka 
bola prezentovaná na medzinárodnom okrúhlom stole s odbornou diskusiou k zbierkam islamských 
rukopisov v európskych knižniciach. Slávnostné otvorenie výstavy venovanej Bašagičovej zbierke 
sa konalo v Granade.  

Univerzitná knižnica v Bratislave zahraničným prezentovaním príkladnej starostlivosti o svetové kultúrnej 
dedičstvo aktívne prispela k zvýšeniu povedomia o kultúrnej politike v SR v oblasti starostlivosti o klenoty 
kultúrneho dedičstva na území SR v origináli aj v digitálnej forme. Zahraniční experti aj účastníci oboch 
podujatí vysoko hodnotili kultúrne bohatstvo ucelenej unikátnej zbierky a prejavili záujem o spoluprácu 
s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri ďalšom výskume zbierky.  

Vedúca oddelenia reštaurovania dokumentov sa v talianskom Terste zúčastnila konferencie 26. Medzi-
národné archívne dni a zasadnutie členov medzinárodného inštitútu pre archívnu vedu Terst – Maribor. 
Podujatia sa zúčastnilo viac ako 150 odborníkov z Európy, Ázie, Kanady, USA. Konferencia sa venovala 
2 témam: Ochrana údajov - odznelo 13 prednášok a Využívanie dokumentov – 29 prednášok. V rámci tejto 
sekcie odznela aj prednáška: „J. Hanus – E. Hanusová: Public use of rare archives and valuable library 
documents“. Príspevok predstavuje hlavné príčiny možného poškodenia a degradácie dokumentov, 
rovnako ako niektoré opatrenia preventívnej ochrany, aby sa minimalizovalo riziko ich poškodenia. 

 21. ročníka medzinárodného seminára „CASLIN 2016 – knihovny na hranici“ v Třešti v ČR sa zúčastnila 
p. generálna riaditeľka, riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie a vedúci odboru digitalizácie. Aktívne 
sa zapojili do práce expertných skupín, ktoré sa venovali otázkam stratégie rozvoja knižníc s dlhodobým 
výhľadom. Zdôraznený bol aspekt masívnej digitalizácie a elektronizácie v informačnej oblasti. Účasť UKB 
prispela výrazne ku „Kooperačnému potenciálu“ UKB najmä s českými knižnicami a k rozšíreniu 
komplexného pohľadu na výzvy spojené s nástupom nových technológií a médií.   
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Podpoložka 633  - Materiál 

Z podpoložky 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika a náradie – 190 € - bol zakúpený 
laserový merač. 

Z podpoložky 633007 – Špeciálny materiál –2 485 € boli zakúpené dezinfekčné a ochranné pomôcky 
potrebné na výskumný projekt „Dezinfekcia knižničného fondu, mobiliáru, stien a podláh  v depozitoch  
a vo vybraných pracoviskách“.  

Položka 637 - Služby 

Z podpoložky 637001 - Školenia,  kurzy,  semináre,  konferencie,  sympóziá  – 564 € bol zaplatený účastnícky 
poplatok na 21. ročník medzinárodného seminára CASLIN 2016, ktorého sa zúčastnili 3 zamestnanci. 

Z podpoložky 637003 – Propagácia, reklama a inzercia – 16 € sme zaplatili za vyhotovenie vizitiek 
k okrúhlemu stolu na konferencii v Madride. 

Z Podpoložky 637004 – Všeobecné služby - 7 732 € - za grafickú úpravu zborníka Studia Bibliografia 
Posoniensa 2016 sme zaplatili 890 €. Tlač zborníka Studia Bibliografia Posoniensa 2016 bola v sume 3 778 €. 
Za predtlačovú prípravu a farebnú tlač veľkoplošných výstavných panelov k Bašagičovej zbierke z fondov 
UKB v počte 11 kusov sme zaplatili 2 090 € a za predtlačovú prípravu a tlač propagačnej brožúry k propagácii 
Bašagičovej zbierky z fondov UKB v počte 1 000 kusov 960 €. Za úhradu archívnych kópií k projektu 
„Osvietenské periodiká v šľachtických knižničných zbierkach – rod Erdödy“ sme zaplatili 14 €. 

Z podpoložky 637012 – Poplatky a odvody – 20 € sme zaplatili bankové poplatky za účastnícke poplatky 
na 21. ročník medzinárodného seminára CASLIN 2016, ktorého sa zúčastnili 3 zamestnanci. 

Z podpoložky 637027 - Odmeny  zamestnancov  mimopracovného pomeru – 972 € boli vyplatené odmeny 
na základe dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce. 

MK SR poskytlo finančné prostriedky na kapitálové výdavky v roku 2016 nasledovne:  

Kód programu 08S – Tvorba a implementácia politík, Kód podprogramu 08S0105 – Knižnice a knižničná 
činnosť UKB –Udržateľnosť projektu CDA, Zdroj: 111 Číslo IA: 32 561 

 

 

 

Celkové čerpanie bolo realizované 3 faktúrami z prostriedkov na udržateľnosť CDA: 1. 618 646 € 

Obnova sa realizovala na základe štúdie realizovateľnosti vzhľadom na vytypované segmenty IKT. Obnova 
IKT slúži na zabezpečenie redundantnosti, zväčšenie kapacity operačnej pamäte na serveroch z dôvodu 
zrýchlenia výpočtových procesov na chod aplikácie a spracovanie dát od PFI. Rozšírenie konfigurácie LTO6 
drivy urýchli vklad dát od PFI, pretože niektoré PFI dodávajú dáta len na LTO6 médiách. 2. 359.342,40 € 

Obnova sa realizovala na základe štúdie realizovateľnosti vzhľadom na vytypované segmenty IKT. Lokálnu 
komunikačnú infraštruktúru LAN CDA bolo potrebné vzhľadom na veľkosť objemov dát doplniť 
a aktualizovať na vyšší prenosový výkon 10 Gbps. 

Video server je  určený primárne na dekódovanie a transkódovanie videa. Bez podobného video servera nie 
je možné v súčasnej dobe pre CDA vykonávať validáciu a  samotnú archiváciu videa z pamäťových 
a fondových inštitúcií. Validácia vstupného formátu video je nevyhnutnou prerekvizitou pre správnu 
archiváciu v LTP archíve. 3. 1.457.341,92 € 

Obnova sa realizovala na základe štúdie realizovateľnosti vzhľadom na vytypované segmenty IKT. 
Zvýšenie páskovej kapacity je nevyhnutné na zálohovanie systému CDA. Obnova switchov je nevyhnutná 
z dôvodu postupného prechodu z 8 Gbps technológie na 16 Gbps technológiu. Obnova diskových polí 

Schválený rozpočet 2 500 000 € 
Upravený rozpočet 2 435 330 € 
Čerpanie 2 435 330 € 
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a serverov je potrebná z dlhodobého hľadiska (postupná obnova z dôvodu starnutia HW, postupného 
prechodu z 8 Gbps technológie na 16 Gbps technológiu, resp. jeho opotrebovania, či teoretickej možnosti 
jeho zlyhania). 

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov je uvedený v tabuľke č. 3a, 3b, 3c, ktorá tvorí prílohu č. 3 k tomu-
to hodnoteniu. 

 

C. Bežné výdavky ŠR v programe O8T 

Kód programu 08T – Tvorba a implementácia politík, Kód podprogramu 08T0104 – Podpora kultúrnych 
aktivít v zahraničí, Profil kultúry SK 2016 

 

 

 

Z celkovej sumy 10 000 € autorské odmeny na základe uzatvorených licenčných zmlúv  činili sumu 4 682 €, 
zrážková daň bola v sume 371 €. Za preklad textov zo slovenského do anglického jazyka sme zaplatili 1 650 
€, za výpočtovú techniku – 2 ks desktopov a 2 ks monitorov sme zaplatili 3 103 € a za softvér 194 €.  

Nový slovensko-anglický internetový portál „Profil slovenskej kultúry“ spustila Univerzitná knižnica 
v Bratislave v roku 2015 ako jedinečného online sprievodcu po slovenskej kultúre. Tento portál voľne 
nadväzuje na projekt Kultúrny profil Slovenska, ktorý fungoval od roku 2009, ako spoločný projekt  MK SR, 
UKB a britskej spoločnosti Visiting Arts.  

Projektový tím UKB v roku 2016 aktívne rozvíjal obsah a funkcionalitu portálu s cieľom zvýšenia jeho kvality 
a atraktivity. Portál bol doplnený množstvom atraktívneho obrazového a grafického materiálu - 
fotografiami od profesionálnych fotografov, v prípadoch, keď to umožňovala legislatíva, sa použili 
fotografie vyňaté spod autorskej ochrany, ďalej boli použité obrazové materiály z archívov rôznych 
kultúrnych inštitúcií, ako aj fotografie z vlastných zdrojov Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

Na portáli bolo doteraz zverejnených 963 normostrán textu, ktorý napísal kolektív 43 autorov a bol 
ilustrovaný 607 fotografiami od 28 fotografov a 13 inštitúcií. Podrobný prehľad čerpania výdavkov 
na prioritné projekty podľa rozpočtových položiek a podpoložiek je uvedený v tabuľke č. 6, ktorá tvorí 
prílohu č. 6 k tomuto hodnoteniu. 

 

E. Bežné výdavky ŠR v programe OA906 

1. Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 
MF SR – MK SR, Kód podprogramu 0A9060B 

Digitálne pramene –Webharvesting a archivácia e-Born obsahu, Zdroj: 13S1- prostriedky EÚ 

 

 

Finančné prostriedky v sume 12 163,28 € boli refundované z prostriedkov EÚ +SF viazaných v kapitole 
RO MF SR č. 128/2015 na použitie v roku 2016 z titulu čerpania  z minulých rokov. Nečerpaná záloha v sume 
12 163,28 € bola v roku 2016 vrátená v súlade so zmluvou o NFP. 

Schválený rozpočet 0 € 
Upravený rozpočet 10 000 € 
Čerpanie 10 000 € 

Upravený rozpočet 12 163,28 € 
Čerpanie 12 163,28 € 
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Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 
MF SR – MK SR, Kód podprogramu 0A9060B, Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born 
obsahu, Zdroj: 13S2 - štátny rozpočet 

 

 

Finančné prostriedky v sume 2 146,46 € boli refundované z prostriedkov EÚ +SF viazaných v kapitole 
RO MF SR č. 128/2015 na použitie v roku 2016 z titulu čerpania  z minulých rokov. Nečerpaná záloha v sume 
2 146,46 € bola v roku 2016 vrátená v súlade so zmluvou o NFP.  

Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF 
SR – MK SR, Kód podprogramu 0A90604 

 

 

Finančné prostriedky v sume 1 841,22 € boli refundované z prostriedkov EÚ +SF viazaných v kapitole RO 
MF SR č. 128/2015 na použitie v roku 2016 z titulu čerpania  z minulých rokov. Nečerpaná záloha v sume 
1 841,22 € bola v roku 2016 vrátená v súlade so zmluvou o NFP. 

2. Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich, národnej infraštruktúry 
MF SR – MK SR, Kód podprogramu 0A9060B, Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born 
obsahu, Zdroj: 11S1 - prostriedky EÚ 

 

 

Finančné prostriedky v sume 10 877,98 € boli refundované v r.2016  z prostriedkov EÚ z titulu čerpania 
v r. 2015 na nasledovné účely: 

 

 

 

 

Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF 
SR – MK SR, Kód podprogramu 0A9060B, Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu, 
Zdroj: 11S2 - štátny rozpočet   

 

 

Finančné prostriedky v sume 1 919,64 € boli refundované v r.2016 z prostriedkov EÚ z titulu čerpania 
v r. 2015 na nasledovné účely: 

 

 

 

Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF 
SR – MK SR, Kód podprogramu 0A9060B, Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu, 
Zdroj: 11S3 - pro rata    

Upravený rozpočet 2 146,46 € 
Čerpanie 2 146,46 € 

Upravený rozpočet 1 841,22 € 
Čerpanie 1 841,22 € 

Upravený rozpočet 10 877,98 € 
Čerpanie 10 877,98 € 

Mzdové prostriedky 6 527,98 € 
Odvody do poisťovní 2 256,38 € 
Odmeny zamestnancom mimo 
pracovného pomeru 

2 093,62 € 

Upravený rozpočet 1 919,64 € 
Čerpanie 1 919,64 € 

Mzdové prostriedky 1 152,01 € 
Odvody do poisťovní 398,17 € 
Odmeny zamestnancom mimo 
pracovného pomeru 

369,46 € 
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Finančné prostriedky v sume 1 646,65 € boli refundované v r. 2016 z prostriedkov EÚ z titulu čerpania 
v r.2015 na nasledovné účely: 

 

 

 

Uvedené finančné prostriedky zo zdrojov 11S1, 11S2 a 11S3 v celkovej sume 14 444,27 € boli  v roku 2016 
použité na čerpanie mzdových prostriedkov pre zamestnancov UKB.   

3.Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 
MF SR – MK SR, Kód podprogramu 0A9060B, Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born 
obsahu, Zdroj: 13S1 - prostriedky EÚ 

 

 

Finančné prostriedky v sume 22 175,80 € boli refundované v r.2016 z prostriedkov EÚ z titulu čerpania  
v r.2015 na nasledovné účely: 

 

 

 

Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF 
SR – MK SR, Kód podprogramu 0A9060B, Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu, 
Zdroj: 13S2 – štátny rozpočet   

 

 

Finančné prostriedky v sume 3 913,36 € boli refundované v r.2016 z prostriedkov EÚ z titulu čerpania 
v r. 2015 na nasledovné účely:  

 

 

 

Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF 
SR – MK SR, Kód podprogramu 0A9060B, Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu, 
Zdroj: 13S3 - pro rata   

 

 

 

 

Upravený rozpočet 1 646,65 € 
Čerpanie 1 646,65 € 

Mzdové prostriedky 988,17 € 
Odvody do poisťovní 341,56 € 
Odmeny zamestnancom mimo 
pracovného pomeru 

316,92 € 

Upravený rozpočet 22 175,80 € 
Čerpanie 22 175,80 € 

Mzdové prostriedky 13 803,48 € 
Odvody do poisťovní 4 772,49 € 
Odmeny zamestnancom mimo 
pracovného pomeru 

3 599,83 € 

Upravený rozpočet 3 913,36 € 
Čerpanie 3 913,36 € 

Mzdové prostriedky 2 435,90 € 
Odvody do poisťovní 842,21 € 
Odmeny zamestnancom mimo 
pracovného pomeru 

635,25 € 

Upravený rozpočet 3 356,83 € 
Čerpanie 3 356,83 € 
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Finančné prostriedky v sume 3 356,83 € boli refundované v r.2016 z prostriedkov EÚ z titulu čerpania 
v r.2015 na nasledovné účely: 

 

 

 

Uvedené finančné prostriedky zo zdrojov 11S1, 11S2 a 11S3 v celkovej sume 29 445,99 € boli v roku 2016 
použité na čerpanie mzdových prostriedkov pre zamestnancov UKB.   

4. 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 

 

 

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 

 

 

Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich infraštruktúry MF SR – 
MK SR, Kód podprogramu 0A90604, Centrálny dátový archív, Zdroj: 13S3 pro rata 

 

 

Na základe Žop:21120120008688 KPR, ktorou sme si nárokovali refundáciu výdavkov za pôvodne 
stanovené korekcie oprávnených výdavkov, zvýšilo Ministerstvo kultúry SR záväzné ukazovatele štátneho 
rozpočtu na rok 2016 (kategória 630) v sume 2 475 €. Následne na základe listu Ministerstva financií SR 
o viazaní rozpočtových prostriedkov rezortu kultúry a rozhodnutia p. ministra kultúry SR viazalo 
Ministerstvo kultúry o -2 475 € záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2016 (kategória 600). 

 

 

F. Kapitálové výdavky ŠR v programe OA906 

1. 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 

 

 

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, 
Č. IA 27 930 

 

 

Mzdové prostriedky 2 089,50 € 
Odvody do poisťovní 722,41 € 
Odmeny zamestnancom mimo 
pracovného pomeru 

544,92 € 

Upravený rozpočet 1 863,92 € 
Čerpanie 1 863,92 € 

Upravený rozpočet 328,93 € 
Čerpanie 328,93 € 

Upravený rozpočet 282,15 € 
Čerpanie 282,15 € 

Upravený rozpočet 324 546,42 € 
Čerpanie 324 546,42 € 

Upravený rozpočet 57 272,91 € 
Čerpanie 57 272,91 € 
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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: 13S3 pro rata, Č. IA 27 930 

 

 

Na základe Žop:21120120008688 KPR, ktorou sme si nárokovali refundáciu výdavkov za pôvodne 
stanovené korekcie oprávnených výdavkov zvýšilo Ministerstvo kultúry SR rozpočet kapitálových 
výdavkov na rok 2016 (kategória 700) v sume 430 947,31 €. Následne na základe listu Ministerstva financií 
SR o viazaní rozpočtových prostriedkov rezortu kultúry a rozhodnutia p. ministra kultúry SR viazalo 
Ministerstvo kultúry o -430 947,31 €  záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2016 (kategória 600). 

2. Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 
MF SR – MK SR, Kód podprogramu 0A90604, Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born 
obsahu, Zdroj: 13S1 prostriedky EÚ, Č. IA 32 908 

 

 

Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF 
SR – MK SR, Kód podprogramu 0A90604, Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu, 
Zdroj: 13S2 štátny rozpočet, Č. IA 32 908 

 

 

Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF 
SR – MK SR, Kód podprogramu 0A90604, Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu, 
Zdroj: 13S3 pro rata, Č. IA 32 908 

 

 

Finančné prostriedky v celkovej sume 308 785,89 €  boli refundované z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja z výdavkov verejného obstarávania „Centrálny nákup IKT a SW pre potreby organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR“. 

Finančné prostriedky získané refundáciou boli použité na čerpanie mzdových prostriedkov pre zamest-
nancov UKB v sume 105 358,37 € a v kategórii 630 (Tovary a služby) v sume 203 427,52 €.   

3. Kód programu 0A906 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 
MF SR – MK SR, Kód podprogramu 0A9060B, Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born 
obsahu, Zdroj: 13S1 prostriedky EÚ, Č. IA 32 908 

 

 

Finančné prostriedky v sume 41 527,16 € boli refundované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
z výdavkov verejného obstarávania „Centrálny nákup IKT a SW pre potreby organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MK SR“ a boli po refundácii 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 0A90604, Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu, 
Zdroj: 13S2 štátny rozpočet, Č. IA 32 908 

Upravený rozpočet 49 127,98 € 
Čerpanie 49 127,98 € 

Upravený rozpočet 232 546,65 € 
Čerpanie 232 546,65 € 

Upravený rozpočet 41 037,65 € 
Čerpanie 41 037,65 € 

Upravený rozpočet 35 201,59 € 
Čerpanie 35 201,59 € 

Upravený rozpočet 41 527,16 € 
Čerpanie 41 527,16 € 
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Finančné prostriedky v sume 7 328,32 € boli refundované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
z výdavkov verejného obstarávania „Centrálny nákup IKT a SW pre potreby organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MK SR“ a boli po refundácii 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 0A90604, Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu, 
Zdroj: 13S3 pro rata, Č. IA 32 908 

 

 

Finančné prostriedky v sume 6 286,15 € boli refundované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
z výdavkov verejného obstarávania „Centrálny nákup IKT a SW pre potreby organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MK SR“ a boli po refundácii použité na čerpanie mzdových prostriedkov pre zamestnancov UKB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravený rozpočet 7 328,32 € 
Čerpanie 7 328,32 € 

Upravený rozpočet 6 286,15 € 
Čerpanie 6 286,15 € 
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4.4 Účty mimorozpočtových prostriedkov 
 

Účet 221  - Sociálny fond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účet 221 – Účet cudzích prostriedkov (depozitný účet)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba  
Zostatok SF z roku  5 401,15 € 
Tvorba v zmysle zákona a KZ 27 936,21 €   
Tvorba celkom 33 337,36 € 
Čerpanie  
Zúčtovanie SF za rok 2015 – preplatok 
odvedený do príjmov 

7,51 € 

Príspevok na stravovanie 25 844,00 € 
Príspevok na cestovné výdavky 1 309,58 € 
Sociálna výpomoc 300,00 € 

Čerpanie celkom  27 461,09 € 
Zostatok k 31.12.2016 5 876,27 € 

Strana MA DAT  
Zostatok z roku 2015 – mzdy a odvody 12/2015 315 719,38 € 
Mzdy a odvody za 12/2016 344 082,25 € 
Spolu 659 801,63 €                                                                           
Strana DAL  
Vyplatené mzdy a odvody 12/2014 315 616,42 € 
odvod nevyčerpaných miezd a odvodov za 12/2014 do 
príjmov ŠR                

102,96 € 

Spolu 315 719,38 € 
Zostatok k 31.12.2016 344 082,25 € 
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Účet 221  Dary a granty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 
 

Analýza výdavkov na prevádzku budov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana MA DAT  
Počiatočný stav k 1.1.2016 23 924,61 € 
Príjmy od Univerzity v Aténach 2 715,00 € 
Príjmy od sekcie verejnej diplomacie NATO v Bruseli 3 588,42 € 
Spolu 30 228,03 € 

Strana DAL  
Sekcia verejnej diplomacie NATO v Bruseli  
Slovenské bezpečnostné fórum 2016 3 588,42 € 
Odvod nepoužitých vyúčtovaných grantov do príjmov ŠR                           18 474,53 € 

Spolu 22 062,95 € 
Zostatok k 31.12.2016                                                                                   8 165,08 € 

Michalská, Ventúrska, UKB BA      619 523 € 
Klariská, UKB BA                              297 511 € 
Pionierska, UKB BA 11 063 € 
Továrenská, sklad kníh BA 8 521 €  
Nebojsa, sklad 1 482 € 
Vysoká pri Morave, sklad 1 482 € 
CDA – lokalita B Martin – dátové centrum 24 056 € 
CDA – lokalita B Martin – kancelárske priestory 1 482 €     
Agátová ulica, sklad 1 046 € 

Spolu  966 166 € 
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Významné položky súvahy v oblasti majetku a záväzkov 

K 31.12.2016 UKB eviduje hmotný a nehmotný majetok v obstarávacej cene v sume 66 631 365 € 
nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý hmotný majetok 

Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý hmotný majetok v UKB k 31.12.2016 bol v sume 38 807,46 € - 
výpočtová technika. 

 

Pohľadávky 

 

 

 

 

 

Záväzky 

Záväzky UKB k 31.12.2016 v UKB boli evidované voči tuzemskému dodávateľovi v sume 22 722 €. Záväzok 
bol v lehote splatnosti, so splatnosťou január 2017. 

 

 

 

 

 

 

Softvér     2 810 272 € 
Licencie                              74 865 €       
Pozemky 1 008 026 € 
Budovy a stavby – národné kultúrne pamiatky 1 778 684 € 
Budovy a stavby – ostatné  3 926 460 € 
Budovy a stavby – technické zhodnotenie 16 717 283 € 
Stroje, prístroje a zariadenia 30 246 425 € 
Dopravné prostriedky 77 712 € 
Drobný krátkodobý hmotný majetok 9 882 488 €                                  
Drobný krátkodobý nehmotný majetok 60 244 €                              
Umelecké diela 48 906 €     
 
 
 

 

Za služby MVS – 2 neuhradené faktúry   32 € 
Za nájomné -  3 neuhradené faktúry 492 € 
Za služby 9 162 € 
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5 Prostriedky z Európskej únie 
a na spolufinancovanie 

 

5.1 Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné 
prostriedky zo zahraničia poskytnuté UKB na základe 
medzinárodných zmlúv 

 

Vývoj dosiahnutých príjmov 

Príjmy UKB (zdroj 111) v jednotlivých mesiacoch 2016 boli nasledovné: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Výdavky organizácie hradené z európskych prostriedkov 
a na spolufinancovanie 

 

1. Národný projekt č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA) 

UKB predložila dňa 30. novembra 2011 na základe písomného vyzvania Ministerstva kultúry SR (OPIS-
2011/2.1/08-NP) z 1. júla 2011 „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ ako oprávnený žiadateľ 
na realizáciu investičného národného projektu č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA) v rámci Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova 
ich národnej infraštruktúry (OPIS PO2). Dňa 13. 3. 2012 bola schválená Zmluva o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. MK-40/2012-M s 3 dodatkami. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít 
projektu predstavujú sumu 32 925 680,96 €. (75,31 % zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja, 13,29 % 
zdroj štátny rozpočet, 11,40 % zdroj štátny rozpočet pre financovanie princípu pro-rata). 

Cieľom národného projektu "OPIS PO2 č. 8 – Centrálny dátový archív" bolo 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 oddele-
ných lokalitách vzdialených min. 50 km. Lokality sú: Univerzitná knižnica v Bratislave (primárna lokalita) 
a sekundárna lokalita, ktorá je zriadená v prenajatých priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. 

Január 11 667 € 
Február 11 503 € 
Marec 8 286 € 
Apríl 9 181 € 
Máj 8 831 € 
Júl 5 246 € 
August 6 786 € 
September 9 803 € 
Október 12 932 € 
November 
December 

5 534 € 
31 532 € 

 

 

#5 
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Lokality sú vybavené príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením a sú vzájomne prepojené 
prostredníctvom dátových telekomunikačných sietí. Súčasťou dátového archívu je aj pasívny sklad 
pamäťových médií (terciárna lokalita), ktorý je umiestnený v objekte UKB.  

Primárnym cieľom projektu je záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, 
realizovanie Webharvestingu a webarchivingu. Spomínané aktivity súčasne vytvárajú bázu pre syste-
matickú podporu fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého 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 “ sumárne: 

 

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 € 

Rok 2016 (zdroj S1, S2, S3) 433 422,31 € 

Spolu 32 633 181,96 € 

 

V roku 2016 boli čerpané prostriedky pre národný projekt „OPIS PO2 – Centrálny dátový archív“ formou  
refundácie výdavkov realizovaných v roku 2015. Prehľad čerpania národného projektu "OPIS PO2 – 
Centrálny dátový archív" po položkách v roku 2016 (výdavky realizované v r.2015): 

 

Systémový softvér 37 738,40 € 

Implementácia 388 396,41 € 

Trezorové hospodárstvo 4 812,50 € 

Metodika pre prevádzku a plán udržateľnosti rozvoja CDA 2 475,00 € 

Spolu 433 422,31 € 

 

V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-40/2012-M zo dňa 13. 3. 2012 
v roku 2016 z rozpočtu UKB bolo zabezpečené financovanie udržateľnosti projektu CDA v oblasti bežných 
výdavkov sumou 2 665 639 € (vrátane miezd a k nim prislúchajúcim odvodom do poisťovní) a v oblasti 
kapitálových výdavkov sumou 2 435 330 €. 

 

2. Národný projekt č. 8 „Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu“ (DIP) 

UKB predložila dňa 5. 6. 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 progra-
mu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 
národnej infraštruktúry (OPIS PO2). Dňa 6. 7. 2015 bola schválená Zmluva o poskytnutí nenávratného 
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finančného príspevku. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 
6 800 000 €. (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 osi 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 kultúrnych objektov 
vrátane zberu a analýzy a dlhodobého uchovávania webových prameňov (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. 

 

rok 2015 (zdroj S1,S2,S3 6 254 456,94 € 

rok 2016 (zdroj S1,S2,S3) 423 968,74 € 

rok 2016 (zdroj S1,S2,S3) - vrátená, nečerpaná záloha - 16 150,96  € 

Spolu 6 662 274,72 € 

 

V roku 2016 boli čerpané prostriedky pre národný projekt „OPIS PO2 – DIP“ formou  refundácie výdavkov 
realizovaných v roku 2015. Prehľad čerpania národného projektu "OPIS PO2 – DIP“ po položkách v roku 
2016 (výdavky realizované v roku 2015): 

 

personálne výdavky 43 890,26 € 

nákup licencií systémového softvéru 55 141,63 € 

nákup licencií systémového softvéru 308 785,89 € 

prijatá, ale nečerpaná záloha, vrátená v súlade so zmluvou o NFP 16 150,96 € 

Spolu 423 968,74 € 

 

V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 6. 7. 2015 v roku 2016 z rozpočtu 
UKB bolo zabezpečené financovanie udržateľnosti projektu DIP v oblasti bežných výdavkov sumou 
833 900 €. 
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6 Personálne otázky  
 

Počet zamestnancov 

Limit počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v Univerzitnej knižnici v Bratislave bol 
stanovený ako záväzný ukazovateľ počtom 237,00. Rozpočtovým opatrením č. 13 Ministerstva kultúry 
SR bol záväzný ukazovateľ na rok 2016 upravený o 4 osoby na priemerný evidenčný prepočítaný počet 
zamestnancov 233,00. Priemerný fyzický stav zamestnancov v roku 2016 bol 232,87 z toho 160,35 žien; 
priemerný prepočítaný stav bol 230,25. Určený limit počtu zamestnancov bol dodržaný. K 31. 12. 2016 mala 
UKB vo fyzickom stave 227 zamestnancov, z toho 68 mužov a 159 žien. V dvojzmennej prevádzke 
k 31. 12. 2016 pracovalo 22 zamestnancov. V rámci skráteného pracovného úväzku pracovalo 
9 zamestnankýň. Priemerný vek zamestnancov v roku 2016  bol 48,3 rokov. Priemerný vek žien bol 49,63 
rokov, mužov 45,19 rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V organizácii v roku 2016 pracovali 7 zamestnanci so zdravotným postihnutím I. do 70 % (ZPS), z toho 
4 vo funkcii knihovník. So zdravotným postihnutím II. nad 70% (ZPS –ŤZP) pracovali 4 zamestnanci, z toho 
3 pracovali vo funkcii knihovník a 1 zamestnankyňa vo funkcii reštaurátor. Ďalej sme zamestnávali 
47 starobných dôchodcov. K 31. 12. 2016 boli na rodičovskej dovolenke 2 zamestnanci (z toho 1 žena), 
na materskú dovolenku nastúpilo 5 zamestnankýň.  

V uplynulom roku došlo k významným zmenám na vedúcich pozíciách. K 29. februáru 2016 bol uvoľnený 
z funkcie a odišiel do starobného dôchodku riaditeľ úseku knižničných činností PhDr. Dušan Lechner. 
Za riaditeľku úseku knižničných činností bola vymenovaná Mgr. Monika Lopušanová. Námestníčka 
generálnej riaditeľky Ing. Mária Petrovičová rezignovala na svoju funkciu v januári 2016. Na základe platnej 
Organizačnej štruktúry UKB boli vymenované 2 nové vedúce odboru a 5 nových vedúcich oddelení (z toho 
4 ženy).  

UKB zabezpečovala obsadzovanie voľných miest výberom z radov uchádzačov v zmysle ustanovení zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, s dôrazom na splnenie požiadaviek na bezúhonnosť, 
plnenie kvalifikačných predpokladov, dosiahnutú odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť. V roku 2016 
sa v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I. podarilo získať kvalitných 
zamestnancov na voľne pracovné miesta. UKB uzatvorila pracovný pomer na dobu určitú 
so 17 zamestnancami. 

Vek Ženy Muži Spolu % 
0 – 17 rokov 0 0 0 0,0 
18 – 25 rokov 2 2 4 1,76 
26 – 30 rokov 16 13 29 12,78 
31 – 35 rokov 14 8 22 9,69 
36 – 40 rokov 9 7  16 7,05 
41 – 45 rokov 15  6 21 9,25 
46 – 50 rokov 15 6  21 9,25 
51 – 55 rokov 21 3 24 10,57 
56 – 59 rokov 26 5 31 13,66 
Nad 60 rokov 41  18 59 25,99 

Spolu 159 68 227 100,00 
% 70,04 29,96 100,00     100 

 

 

#6 



Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016  
 

109 
 

Pracovný pomer ukončilo 34 zamestnancov, z toho 19 dohodou podľa § 60 Zákonníka práce, z toho 
8 zamestnancov odišli na starobný dôchodok, 2 zamestnankyne  na predčasný dôchodok a 1 invalidný 
zamestnanec ukončil pracovný pomer z vážnych zdravotných dôvodov; 1 zamestnanec podľa § 71 ZP 
na základe uplynutia dohodnutej doby pracovného pomeru na dobu určitú; 4 zamestnanci podľa § 72 ZP 
v skúšobnej dobe, z toho s 3 zamestnancami ukončil pracovný pomer zamestnávateľ a 1 zamestnanec 
ukončil pracovný pomer bez udania výpovedného dôvodu; 1 zamestnankyňa odišla dohodou podľa § 60 ZP 
v zmysle ustanovení § 63 ods. 1 písm. b); 8 zamestnancov dalo výpoveď podľa § 67 Zákonníka práce, z toho 
3 odišli na starobný dôchodok; 1 zamestnanec zomrel. 

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 zvýšili stupnice platových taríf 
pre všetkých zamestnancov o 4 %. Na základe kolektívnej zmluvy bol príplatok za dvojzmennosť vo výške 
10 €. Priemerná mzda v roku 2016 dosiahla výšku 775,01 €. Priemerný plat zamestnancov UKB je dlhodobo 
nižší ako je  štatisticky uvádzaný priemerný plat v SR, aktuálne za rok 2016 je rozdiel až 100 €. 

Objem prác vykonávaných na základe dohôd sa v roku 2016 výrazne znížil. Personálny referát vypracoval 
a zaevidoval v uplynulom kalendárnom roku 12 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
z toho bolo 7 dohôd o vykonaní práce, 4 dohody o pracovnej činnosti a 1 dohoda o brigádnickej práci 
študentov. 

 

Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2016   Počet Muži Ženy 

Vedúci zamestnanci  45 13 32 

Odborní zamestnanci kultúry  
(knihovníci, manaž. kultúry, konzervátori, reštaurátori) 

140 32 108 

Iní odborní zamestnanci (THP) 31 18 13 

Ostatní (robotníci, manipulanti, remeselníci, prevádzka) 11 5 6 

Kvalifikačná štruktúra k 31. 12. 2016   Počet Kvalifikačné kategórie 

Vedúci zamestnanci  45 2 VED, 39 VŠ-II., 3 ÚSV, 1 SO 

Odborní zamestnanci kultúry (knihovníci, 
manaž. kultúry, konzervátori, reštaurátori) 

140 4 VED, 54 VŠ-II., 9 VŠ-I., 1 VO, 72 ÚSV 

Iní odborní zamestnanci (THP) 31 10 VŠ-II., 1 VO, 19 ÚSV, 1 SO 

Ostatní (robotníci, manipulanti,  
remeselníci, prevádzka) 

11 3 ÚSV, 7 SO, 1 Z 
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Organizačná štruktúra organizácie  

Činnosť knižnice bola zabezpečovaná 4 úsekmi, 11 odbormi a 42 oddeleniami. V priebehu roka 2016 
organizačnou vzniklo 1 nové oddelenie, zaniklo 1 oddelenie a 1 oddelenie prešlo z Úseku knižničných 
činností pod priame riadenie generálnou riaditeľkou na Úsek generálneho riaditeľstva. Na jednotlivé 
oddelenia v roku 2016 bolo pôvodne naplánovaných 237,00 zamestnancov, po znížení rozpočtovým 
opatrením  o 4,00  sa činnosti realizovali na úrovni 233,00.  

 

Knižnica sa organizačne člení na: 

10000 - Úsek generálneho riaditeľstva 

20000 - Úsek knižničných činností 

30000 - Úsek elektronizácie a integrácie 

40000 – Úsek techniky a ekonomiky  

 

10000 - Úsek generálneho riaditeľstva – 22,50 

 10001 – Riaditeľstvo – 11 pracovníkov 
 generálna riaditeľka – 1  
 riaditeľka úseku knižničnej činnosti – 1 
 riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie – 1 
 námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku – 1 
 sekretariát generálnej riaditeľky – 2 
 personálny referát –2 
 právny referát- 0  
 referát BOZP, PO, PZS – 1  
 US a CO – 0  
 referát vnútornej kontroly -1 
 odborná asistentka GR – 1  

 10004 – Oddelenie metodiky – 3 
 10005 – Multifunkčné kultúrne centrum – 5 
 10006 – Archív a správa registratúry UKB – 3,5 

 

20000 -  Úsek knižničných  činností – 123,50 

 Samostatné oddelenia priamo riadené riaditeľom úseku – 41,00  
 20001 – Oddelenie doplňovania kníh  - 7 
 20002 – Oddelenie periodík – 7 
 20003 – Oddelenie mennej katalogizácie – 5 
 20004 – Oddelenie vecnej katalogizácie – 7 
 20005 – Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí – 5 
 20006 – Kabinet retrospektívnej bibliografie – 8 
 20007 – Hudobný kabinet – 1 

 20100 – Odbor knižničných služieb – 56,50 
 20101 – Oddelenie absenčných výpožičiek – 12, (prevádzka do 21,15, sobota) 
 20102 – Oddelenie MVS – 6 
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 20103 – Oddelenie prezenčných služieb – 19,5  (prevádzka do 21,15, sobota) 
 20104 – Oddelenie konzultačných služieb – 13, (prevádzka do 21,15, sobota ) 
 20105 – Oddelenie multimediálnych dokumentov – 6, (prevádzka do 21,15, sobota) 

 20200 – Odbor knižničných fondov – 26,00 
 20201 - Oddelenie knižničných skladov – 17, (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 hod., sobota) 
 30902 – Laboratórium digitalizácie – 3  (prevádzka do 19,00 hod.) 

 31000 – Odbor centrálneho digitálneho archívu (CDA) – 12,00 
 31001 – Oddelenie informačných technológií CDA – 4 
 31002 – Oddelenie informačných systémov CDA – 4 
 31003 – Oddelenie informačných procesov CDA – 4 

 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 – 16,00 

 40001 – Oddelenie ekonomiky – 5  
 40900 – Odbor prevádzky  - 11,00  

 40901- Oddelenie správy budov – 8, z toho (3 dvojzmenná prevádzka, sobota),  
 40902- Oddelenie správy majetku – 3 
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Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov 

Vedenie organizácie venovalo osobitnú pozornosť vytváraniu podmienok na profesionálny rast zamest-
nancov formou organizovania vzdelávacích aktivít, alebo vyčlenenia finančných prostriedkov na úhradu 
nákladov na účasť vybraných zamestnancov na rôznych typoch odborných školení, seminárov a kurzov. 
V priebehu roka 2016 sa 289 zamestnancov  zúčastnilo 79 rôznych kurzov, školení, seminárov, z toho bolo 
47 platených a 32 bezplatných. Školenia absolvovalo 74 mužov a 215 žien. Finančné náklady predstavovali 
sumu 15 003,63 €. Z uvedeného množstva školení môžeme osobitne uviesť: odborný seminár „Ako 
pripraviť nový registratúrny poriadok v súlade s novou legislatívou“ ktorého sa zúčastnili 2 zamestnankyne, 
školenie k centrálnej elektronickej registratúre v rámci projektu Konsolidácia IKT nástrojov MK SR 
a podriadených inštitúcií, ktorého sa zúčastnili 3 vedúce zamestnankyne, akreditovaného rekvalifi-
kačného kurzu „Knihovnícke odborné minimum“ sa zúčastnili 4 zamestnanci, počítačového školenia „SQL 
server – práca s databázami“ sa zúčastnili tiež 4 zamestnanci, počítačové školenie „JAVA, J2EE základy 
programovania web aplikácií“ absolvovali 2 zamestnanci. 
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7 Zhodnotenie výsledkov kontrol v roku 2016 
 

Vonkajšie kontroly 

V roku  2016 boli v UKB vykonané nasledovné kontroly  vonkajšími kontrolnými orgánmi: 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

V apríli 2016 MK SR na základe predložených dokumentov zhodnotilo komplexnú revíziu knižničného 
fondu s vytknutím nedostatkov za obdobie od platnosti vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z. z., ktorou sa usta-
novujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu 
v knižniciach. 

V nadväznosti na zistené nedostatky UKB bolo uložené prijať opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov, vrátane určenia termínu ukončenia komplexnej revízie knižničného fondu UKB. 

Úloha bola splnená. V júni 2016 bol vypracovaný a schválený Príkaz generálnej riaditeľky č. 4/2016 
na vykonanie revízie knižničného fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava 

Dňa 20. 1. 2016 vykonal odborný pracovník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné 
mesto so sídlom v Bratislave, na základe podnetu zo dňa 29. 9. 2015, opakovaný štátny zdravotný dozor 
v prevádzke šatní Univerzitnej knižnici v Bratislave na Ventúrskej 11 v Bratislave zameraný na plnenie 
povinnosti vyplývajúcej z § 52 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. a to predkladať opatrenia 
a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejnému zdravotníctva a do času kladného 
posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností. 

Porušením vyššie uvedenej povinnosti sa UKB dopustila správneho deliktu podľa § 57 ods. 42 písm. b) zák. 
č. 355/2007 Z. z. a bola jej uložená sankcia vo výške 150,- EUR. 

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS Ministerstvo kultúry SR 

Dňa 16. 3. 2016 Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS vykonal v UKB kontrolu na mieste 
projektu „Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu.  

Predmetom kontroly na mieste bola kontrola skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo 
poskytnutia služieb deklarovaných na faktúrach, ktoré prijímateľ predložil ako súčasť žiadosti o platbu 
č. 513.  

Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky v kontrolovaných oblastiach. 

Úrad vládneho auditu – pracovisko Košice 

Dňa 14. 9. 2016 na základe poverenia na vykonanie vládneho auditu zo dňa 23. 9.2015, Úrad vládneho 
auditu (pracovisko Košice) vyžiadal od UKB príslušnú dokumentáciu, aby overili splnenie opatrení prijatých 
k nedostatkom z vládneho auditu VLA č. A513, č. K3318.  

Po dokumentárnom overení  materiálov, bol UKB zaslaný Zápis z overenia splnenia opatrení na nápravu 
nedostatkov zistených vládnymi auditmi a odstránení príčin ich vzniku a zohľadnenia odporúčaní zo dňa 
19. 9. 2016.  

V závere je konštatované, že prijaté opatrenie k nedostatkom z vládneho auditu boli splnené.   
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Činnosti referátu vnútornej kontroly 

V januári 2016 bola vykonaná kontrola pracovných výkazov členov projektového a implementačného tímu 
pre projekt „Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu“ ako podklad k predkladaniu 
žiadosti o refundáciu mzdových prostriedkov v zmysle metodického manuálu pre riadenie národných 
projektov a metodického usmernenia k predkladaniu žiadosti o platbu. 

V zmysle zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zo dňa 7. 10. 2015 bola vypracovaná 
Správa o plnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ktorá bola dňa 28. 1.2016 predložená 
predsedovi  Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky. 

Na základe odporúčaní Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v súčinnosti s kompetent-
nými útvarmi bola prehodnotená Čiastková zmluva na poskytnutie služieb uzatvorená s obchodnou 
spoločnosťou Cofely, a.s.. Závery sú uvedené v správe z analýzy. 

V súčinnosti s oddelením metodiky a kanceláriou generálnej riaditeľky bol pripravený list na MK SR sekciu 
kultúrneho dedičstva ako návrh na legislatívnu zmenu zákona o povinných výtlačkoch. Úloha vyplynula 
taktiež  z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.  

V nadväznosti na úlohu MK SR prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov z komplexnej revízie 
knižničného fondu  za obdobie od platnosti vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach 
generálna riaditeľka poverila touto úlohou referát  vnútornej kontroly v súčinnosti s vedúcimi pracovníkmi 
oddelenia metodiky, odboru knižničných fondov a oddelenia revízie fondov. Prijatím do pracovného 
pomeru bola úloha prenesená do kompetencie riaditeľky knižničných činností UKB a bol vypracovaný 
a schválený Príkaz generálnej riaditeľky č. 4/2016 na vykonanie revízie knižničného fondu Univerzitnej 
knižnice v Bratislave. 

Pre audítorov spoločnosti Deloitte Audit, s.r.o. boli pripravené a odoslané podklady v súvislosti s auditom 
konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy za finančný rok 2015 a Úradu vládneho auditu - 
pracovisku Košice bola odoslaná potrebná dokumentácia súvisiaca s overením splnenia opatrenia 
na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a odstránení príčin ich vzniku a zohľadnenia 
odporúčaní. 

Na základe poverenia generálnej riaditeľky referát vnútornej kontroly zabezpečil zasadnutie škodovej 
komisie a  prípravu  dokumentácie k škodovým prípadom, ktoré  bolo potrebné naliehavo vyriešiť. 

V druhej polovici roka bol pripravený návrh ponukového konania na dočasne prebytočný majetok štátu 
zverený do správy UKB. Návrhy boli vypracované na základe znaleckých posudkov na stanovenie 
všeobecnej hodnoty predmetu nájmu. 

V dňoch 26. 9. – 27. 9. 2016 prebehli interné audity v nasledovných organizačných útvaroch: odbor 
informačných technológii UKB, personálny referát, odbor prevádzky, oddelenie informačných procesov 
CDA, oddelenie informačných technológii CDA, oddelenie informačných systémov CDA za účasti dvoch 
audítorov zo spoločnosti TEMPEST, a. s. 

Druhý dozorný externý dohľadový audit podľa normy ISO/IEC 27001 - Systémy manažérstva informačnej 
bezpečnosti bol  vykonaný  dňa 15. 11. 2016 pod vedením audítora z TÜV SÜD Slovakia s. r. o.  

Na základe žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli vypracované odpovede žiadateľom. 

Počas roka 2016 boli referátom vnútornej kontroly UKB priebežne kontrolované všetky vyúčtovania 
zahraničných a tuzemských pracovných ciest vyslaných pracovníkov UKB, vybrané zmluvy pred uzatvore-
ním a bola overovaná  správnosť fakturácie podľa zmluvných podmienok. 
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Sťažnosti 

V roku 2016 z podaní, ktoré boli doručené do UKB, bola v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 
prešetrená jedna sťažnosť, ktorá bola vyhodnotená ako neopodstatnená. Podnety, ktoré nemali charakter 
sťažnosti v zmysle citovaného zákona boli riešené v spolupráci s príslušným vedúcimi zamestnancami. 

 

Činnosti referátu BOZP 

Protipožiarna ochrana 

V oblasti požiarnej ochrany boli počas celého roka vykonávané  pravidelné kontroly v zmysle zákona 
č. 314/ 2001 Z. z. v znení neskorších predpisov  „O ochrane pred požiarmi“ a v zmysle vyhl. č. 121/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov „O požiarnej prevencii. V roku 2016 boli v oblasti požiarnej ochrany 
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zaškoľovaní všetci novoprijatí zamestnanci, zamestnanci 
prevedení na inú pracovnú pozíciu, zamestnanci ktorí pracujú v UKB na dohodu ako aj zamestnanci 
bezpečnostnej strážnej služby, ktorí zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnej dobe. 

Technička požiarnej ochrany pravidelne v trojmesačných intervaloch vykonávala preventívne proti-
požiarne prehliadky so zameraním na zisťovanie nedostatkov, ktoré by mohli zapríčiniť vznik požiarov 
v objektoch UKB. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli zabezpečované tieto úlohy:  

 pravidelné kontroly pracovník v zmysle zákona, vyhlášok a nariadení vlády, ktoré zastrešujú 
bezpečnosť na pracoviskách  

 príprava interných riadiacich dokumentov a organizácia školení 

Boli vydané príkazy: 

Príkaz GR č. 2/2016 - na zriadenie hliadok prvej pomoci v objektoch UKB  

Príkaz GR č. 3/2016 - na vykonanie školenia (kurzu) prvej pomoci pre určených zamestnancov UKB, ktorí 
budú zaradení do hliadok prvej pomoci.  

V oblasti pracovnej zdravotnej služby bol Inštitútom bezpečnosti práce  v UKB vykonaný audit v zmysle 
vyhlášky MZ SR č. 488/2007 Z. z. V roku 2016 nevznikol v UKB žiaden pracovný úraz. 
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8 Záver 
 

K  31. 12. 2016 mala knižnica 19 854 aktívnych čitateľov, ktorí mali v roku 2016 platnú registráciu.  

Knižnicu navštívilo 204 817 používateľov a návštevníkov. Online služby UKB využilo 1 103 054 návštevníkov. 

Služby a výstupy UKB využíval široký okruh používateľov všetkých typov, vedecká, pedagogická, 
študentská, odborná a široká verejnosť ako aj  sieť domácich a zahraničných knižníc. 

Najpočetnejšiu skupinu registrovaných používateľov tvorili aj v roku 2016 študenti univerzít a vysokých škôl. 
Takmer 70 % používateľov tvorili vysokoškolskí študenti, ďalej to bola čoraz väčšia skupina stredo-
školských študentov a potom pedagogickí a výskumní pracovníci, odborná knihovnícka verejnosť 
a bádatelia, najmä z oblasti spoločenských 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 17. ročník prebiehal v dňoch 1. až 5. marca 2016 pod spoločným mottom 
„Knižnice pre všetkých“.  

Počas Týždňa slovenských knižníc sa ponúklo používateľom a návštevníkom knižnice viacero zaujímavých 
výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Verejnosti bola sprístupnená výstava zreštaurovaných tlačí 
sv. Tomáša Akvinského zo 16. storočia s fotografickou dokumentáciou pôvodného stavu tlačí, použitých 
technológií a techník pri reštaurovaní a konzervovaní špeciálneho kultúrneho artefaktu. Pútavé výklady pre 
verejnosť pripravili pracovníci oddelenia reštaurovania dokumentov a kabinetu rukopisov, starých 
a vzácnych tlačí. Súčasťou výstavy bol dokumentárny film, ktorý oboznámil návštevníkov výstavy 
s pracovnými postupmi reštaurátorov. 

 

 

Výstava “Znovuzrodený Tomáš Akvinský“ zreštaurovaných tlačí Tomáša Akvinského zo 16. storočia 
(Foto Ľ. Zupko) 
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Uskutočnila sa tiež diskusia pod názvom Jedna  krajina – dva príbehy ako súčasť multimediálnej výstavy 
Rozdelené spomienky.   

 

Fotografia- diskusia „Jedna krajina, dva príbehy“ k výstave Rozdelené spomienky (Foto Ľ. Zupko) 

UKB v kooperácii s Francúzskym inštitútom na Slovensku za účasti významných osobností z Francúzska, 
Kanady, Maroka a Slovenska usporiadalo Soirée pod názvom Slovensko vo Frankofónii, frankofónia 
na Slovensku. Odbornej knihovníckej verejnosti bola určená prezentácia národných projektov Digitálne 
pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu a Centrálny dátový archív.  

Počas Týždňa slovenských knižníc 2016 sa zaregistrovalo 125 nových používateľov a registráciu si predlžilo 
233 používateľov. Súčasne boli používateľom anulované sankčné poplatky za oneskorené vrátenie kníh 
v sume 739,80 €. Túto možnosť využilo 199  používateľov.  

UKB sa prihlásila do programu Kultúrne poukazy. Program umožňuje zaplatiť prostredníctvom kultúrneho 
poukazu v UKB registračné poplatky. V roku 2016 bolo použitých na úhradu registračného poplatku 
40 kultúrnych poukazov.  

Knižnica počas roku pripravila ako s domácimi, tak aj so zahraničnými kultúrnymi a vzdelávacími 
inštitúciami niekoľko odborne a návštevnícky atraktívnych výstav, prednášok, konferencií, seminárov 
a prezentácií. Používateľov a návštevníkov knižnice zaujali aj výstavy usporiadané na nádvorí knižnice 
alebo vo výstavnej miestnosti na Michalskej ul. Bola to napr. výstava Alexander Dubček – významná 
osobnosť moderných slovenských dejín a európskej politiky, výstava nových knižných prírastkov získa-
ných v rámci projektu Česká knižnica v UKB a Slovenská knižnica v NK ČR pod názvom Október – mesiac 
slovenskej a českej kultúrnej vzájomnosti 2016, alebo  výstava venovaná Móricovi Beňovskému. Práve 
nádvorie a priestor na 1. poschodí na Ventúrskej ul. pred všeobecnou študovňou vďaka pravidelným 
výstavám a novým architektonickým prvkom ožili a stali sa miestom stretávania sa a oddychu používa-
teľov knižnice. 

V spolupráci s Literárnym informačným centrom pripravila UKB pri príležitosti čestného hosťovania 
SR na 23. medzinárodnom knižnom veľtrhu v Budapešti výstavu v priestoroch Széchényiho národnej 
knižnice v Budapešti Z oboch strán Dunaja – slovensko-maďarské a maďarsko-slovenské dialógy v prekla-
dovej literatúre. Výstava pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča sa následne inštalovala 
v auguste 2016 v priestoroch výstavnej sály UKB na Michalskej ul.   

V októbri 2016 sa na pôde UKB uskutočnil jubilejný 10. ročník konferencie „Slovenské bezpečnostné fórum 
„za účasti viac ako 150 zástupcov diplomatického zboru, štátnej správy, akademickej obce, mimovládneho 
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sektora a médií. Podujatie tradične pripravuje Depozitná knižnica NATO v spolupráci s Euro-atlantickým 
centrom a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.  

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO sa aj v roku 2016 sa usilovalo reflektovať potreby doby, 
požiadavky a očakávania verejnosti, pre ktorú je jeho činnosť určená. Práca strediska sa sústredila 
predovšetkým sa podujatia, ktorých cieľom je podpora a propagácia jednak medzinárodných dní, rokov 
a dekád vyhlasovaných OSN a UNESCO a jednak kľúčových a prioritných tém týchto organizácií.  

V rámci úsilia o podporu a propagáciu vedy  pokračovalo stredisko v dvoch veľkých cykloch prednášok pre 
verejnosť. 

- Orient známy neznámy a Náboženstvá pod drobnohľadom. Významným podujatím bola aj organizácia 
výstavy Voda – prírodné dedičstvo Slovenska.  

Knižnica sa zameriavala v roku 2016 nielen na podujatia určené používateľom a verejnosti. Jej záber 
predstavuje aj organizácia, príprava alebo spoluúčasť na kvalitných odborných alebo vedeckých 
podujatiach pre knihovníkov. Bola to už spomínaná konferencia Digitálne pramene –Webharvesting 
a archivácia e-Born obsahu a  konferencia CDA´2016  Formátové výzvy LTP.   

V roku 2016 navštívili UKB významné osobnosti. V júli to bola návšteva ministra pre záležitosti EÚ Tureckej 
republiky pána Ömera Çelika s delegáciou veľvyslankyne Tureckej republiky J.E. Gülhan Ulutekin a 17. 6. 
návšteva premiéra Bosny a Herecegoviny Denisa Zvizdića za účelom prehliadky vzácnych exponátov 
z unikátnej Bašagićovej zbierky islamských rukopisov, ktorá je zapísaná na zozname Pamäť sveta UNESCO. 

 

 

Fotografia z návštevy premiéra Bosny a Herecegoviny Denisa Zvizdića (Foto Ľ Zupko) 

Významným nástrojom činnosti UKB  ako j propagácie SR v rámci predsedníctva SR v EÚ v roku 2016 
je aktualizovaný a redizajnovaný slovensko-anglický internetový portál „Profil slovenskej kultúry“, ktorého 
cieľom je vytvoriť online sprievodcu po slovenskej kultúre. Portál voľne nadväzuje na projekt Kultúrny profil 
Slovenska, ktorý sa počas svojej existencie veľmi dobre etabloval. Projektový tím v roku 2016 aktívne 
rozvíjal 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 kultúre či potenciálnych návštevníkov 
Slovenska.  

Najintenzívnejšiu spoluprácu mala knižnica s vysokými a strednými školami. Prostredníctvom infor-
matickej výchovy, exkurzií a úvodných prednášok  vychováva UKB potenciálnych používateľov knižnice 
a knižnično-informačných služieb. 
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Knižnica usporiadala v roku 2016 331 kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktoré navštívilo takmer 
11 800 návštevníkov.  

Mimoriadna pozornosť sa venovala novým používateľom. Formou vstupných prednášok získavali noví 
používatelia prehľad o knižničných službách, knižničných fondoch a lokácii 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 2016 sa uskutočnilo 78 exkurzií pre rôzne skupiny používateľov.  

Knižnica v roku 2016 poskytla 637 081 výpožičiek, z toho bolo 156 052 absenčných a 481 029 prezenčných. 
Prostredníctvom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby sa vybavilo 6 269 
výpožičiek. Pokračovalo sa v rozširovaní služieb v priestoroch študovní. Od roku 2016 sa objednávajú 
a požičiavajú dokumenty z fondu študovne elektronických dokumentov, študovne mikrografických 
dokumentov a študovne zvukovoobrazových dokumentov  elektronicky.  

Priestory sa postupne prispôsobujú súčasným potrebám používateľov knižnice. Veľmi populárne 
je nádvorie na Ventúrskej ul. Na mieste bývalých čitateľských lístkových katalógov sa do uvoľneného 
priestoru umiestnil  voľný výber kníh. Tu sú aj regály 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 ul. sa vďaka novému zariadeniu a organizovaniu rôznych výstav a prezentácií stalo  miestom 
stretávania sa, rozhovorov a oddychu.  

Knižnica tradične podporuje referenčné, poradenské služby  a informačné služby. UKB má nezastupiteľné 
miesto v úlohe spoľahlivého zdroja informácií, či už ide o primárne dokumenty alebo metadáta o týchto 
dokumentoch. UKB neposkytovala služby len používateľom, ktorí knižnicu navštívili osobne, ale sprístup-
ňovala informácie aj vzdialených používateľom. Ponúkala vlastné a externé online zdroje.  

V roku 2016 sa oficiálne spustila nová verzia Digitálnej knižnice http://digitalna.kniznica.info/, prostred-
níctvom ktorej sa sprístupňuje približne 1 100 000 strán z naskenovaných slovenských periodík a knižných 
dokumentov. Nová verzia podporuje všetky smartfóny a tablety. Umožňuje napr. preklad textu, meta-
dátový popis vo viacerých jazykoch, vyhľadávanie podľa dátumu vydania, a výskytu frázy v obsahu. 
Z hľadiska funkcií pre zaregistrovaných používateľov sú významné aj funkcie poznámok v texte, označenie 
obľúbeného obsahu a možnosti ich zdieľania s ostatnými používateľmi. 

Významné bolo aj využívanie súborného katalógu na internete. Počet návštev dosiahol v roku 2016 takmer 
931 tisíc s viac ako 2 miliónmi zobrazených stránok, čo sú najvyššie hodnoty za uplynulých 10 rokov.  

Pre používateľov je v UKB k dispozícii celkom 52 PC z toho 42 PC s pripojením na internet (študovňa 
elektronických dokumentov, PC študovňa, INFO USA, stredisko UNESCO, depozitná knižnica NATO, 
Rakúska knižnica - študovňa, hudobný kabinet). Možnosť pripojiť sa na internet je tiež na 8 termináloch 
v priestoroch čitateľských katalógov na prízemí. Okrem toho sa používatelia môžu na internet pripojiť 
vlastnými notebookmi. Signálom Wifi, vrátane akademickej siete Eduroam sú pokryté všetky priestory 
prístupné pre verejnosť. Eduroam umožňuje študentom a zamestnancom vysokých škôl  získať pripojenie 
na internet nielen vo svojej domovskej organizácii, ale aj na pôde všetkých participujúcich organizácií.  
V roku 2016 využilo 60 304 používateľov Wifi pripojenie, spolu to bolo 121 198 pripojení, z toho 63 157 
vo Wifi Eduroam. V študovni elektronických dokumentov uskutočnilo 2 432 používateľov celkom 19 732 
pripojení na internet. 

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 a v študovni mikrofilmov počítač na štúdium digitalizovaných periodík a 4 čítačky 
mikrofilmov a 1 čítačka na mikrofiše.  

Pre používateľov sú k dispozícii tiež tri samoobslužné skenery a šesť samoobslužných multifunkčných 
reprografických  zariadení.   
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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 má  aktívny profil 
na sociálnej sieti Facebook,. ktorý umožňuje priamu komunikáciu nielen s používateľmi knižnice, ale 
aj s verejnosťou. Okrem propagácie podujatí a prezentácie práce jednotlivých pracovísk UKB, zverejňujú 
sa tu aj zaujímavé informácie o domácich a zahraničných knižniciach. K 31. 12. 2016 mala stránka UKB 
na Facebook-u  viac ako 2 300 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 stránky, 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 jednotlivé 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 prostriedkov sa podujatia UKB prezentujú priamo na úvodnej webovej stránke knižnice. 
Zlepšila sa komunikácia medzi pracovníkmi knižnice a používateľmi prostredníctvom stránky Spýtajte 
sa knižnice. Na webovej stránke sa uverejňujú všetky informácie o zmenách a nových pracovných 
postupoch. Informovanie o činnosti knižnice, nových prírastkoch fondu, službách a propagácii podujatí 
sa realizuje tiež zasielaním Newslettra. Knižnica zabezpečuje aj osobné konzultácie. V roku 2016 to bolo 
napr. vyše 500 konzultácií pri riešení problémov s pripojením notebookov 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 MediaInfo, ale aj elektronické spracovanie periodík, sprístupnenie 
na internete naskenovaných lístkových katalógov – generálneho menného katalógu, predmetových  
katalógov a katalógu periodík. Používateľmi bola kladne hodnotená aj rutinná prevádzka Portálu UKB, 
ktorý slúži na elektronické objednávanie dokumentov v rámci medziknižničnej výpožičnej služby, 
elektronického objednávania kópií dokumentov a zisťovanie stavu finančného konta. 

Knižnica okrem svojich fondov a služieb, ponúkala v roku 2016 príjemné a kultivované prostredie, ktoré 
sa stalo pre mnohých používateľov knižnice miestom, kde môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Cieľom 
UKB je získať viacej používateľov a poskytnúť im lepšie, zaujímavé služby, ponúknuť skúsenosti 
a individuálny prístup. 

 

V Bratislave, 20. 2. 2017 

 

Podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

Pečiatka 
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GENERÁLNA 
RIADITEĽKA

ÚSEK KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ

Multifunkčné kultúrne centrum
Hudobný kabinet
Kabintet retrospektívnej bibliografie
Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí
Odbor knižničných fondov
 Oddelenie revízie fondov
 Oddelenie knižničných skladov
 Oddelenie preventívnej ochrany
Odbor knižničných služieb
 Oddelenie absenčných výpožičiek 
 Oddelenie MVS a MMVS
 Oddelenie konzultačných služieb
 Oddelenie prezenčných služieb
 Oddelenie multimediálnych dokumentov
Oddelenie vecnej katalogizácie
Oddelenie mennej katalogizácie
Oddelenie periodík
Oddelenie doplňovania kníh

ÚSEK GENERÁLNEHO 
RIADITEĽSTVA
 
Kancelária GR UKB (do 30.6.2017)/ 
Sekretariát GR UKB (od 1.7.2016)
Personálny referát
Právny referát
Oddelenie metodiky
Referát BOZP, OP, PZS
Referát US a CO
Referát vnútornej kontroly
Archív a správa registratúry (od 1.7.2016)

ÚSEK EKONOMIKY 
A PREVÁDZKY
 
Oddelenie ekonomiky
Odbor prevádzky
 Oddelenie správy majetku
 Oddelenie správy budov

ÚSEK ELEKTRONIZÁCIE 
A INTEGRÁCIE

Odbor porektového riadenia
 Oddelenie projektového riadenia
 Oddelenie integrácie systémov
Odbor centrálneho dátového archívu (CDA)
 Odbor informačných systémov CDA
 Odbor informačných technológií CDA
 Oddelenie informačných procesov CDA
Odbor digitalizácie
 Oddelenie digitalizačných služieb
 Laboratórium digitalizácie
Odbor ochrany dokumentov
 Oddelenie reštaurovania dokumentov
 Oddelenie reprografických služieb
 Oddelenie knižnej väzby
Depozitná knižnica NATO
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
NA ISSN a Depozit digit. prameňov
 NA ISSN a ref. elektr. inform. prameňov
 Depozit digitálnych prameňov
Odbor knižnično-informačných systémov
 Oddelenie knižničných systémov
 Oddelenie sieťových aplikácií
Odbor informačných technológií
 Oddelenie programových systémov
 Oddelenie výpočtovej techniky
Odbor súborných katalógov
 Oddelenie prieskumu súborných katalógov
 Oddelenie súborného katalógu periodík

Príloha č. 1
Organizačná štruktúra
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Príloha č. 2 
Prednášková činnosť zamestnancov Univerzitnej knižnice v Bratislave v roku 2016 
 

ANDROVIČ, A. 
4 Digital Heritage / Alojz Androvič, Andrea Hrčková, Jana Matúšková, Bibiána Žigová,  
Beáta Katrincová, Zuzana Kvašová, Jaroslav Kvasnica, Zdeněk Vašek,  Iveta Lodrová,  Ladislav Cubr 
(6. kolokvium knihovnicko-informačních expertů zemí V4+. Brno, Moravská zemská knihovna,  
ČR, 31. 5. – 1. 6. 2016) 
 
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 / Alojz Androvič, Andrej Bizík,  
Peter Hausleitner, Beáta Katrincová, Iveta Lacková, Jana Matúšková  
(17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světe 2016. Praha, Národní archiv,  
ČR, 29. 11. 2016) 
 
Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu / Alojz  Androvič, Jana Matúšková 
(Akademické knižnice a nové témy informačného vzdelávania. Bratislava, Slovenská pedagogická 
knižnica v Bratislave, 28. 4. 2016) 
 
Prezentácia národných projektov OPIS PO2 UKB. Digitálne pramene. Webharvesting a archivácia  
e-Born obsahu / Alojz  Androvič 
(Slávnostné ukončenie projektu DIP,  Bratislava, UKB, 3. 3. 2016) 
 
Digitálne pramene –  Webharvesting a archivácia e-Born obsahu / Alojz  Androvič,  Jana  Matúšková 
(Verejný odpočet činnosti a hospodárenia UKB za rok 2015. Bratislava, UKB, 30. 5. 2016)   
 
Digital resources – Webharvesting and e-Born Archiving / Alojz Androvič , Andrej Bizík, Peter Hausleitner, 
Beáta Katrincová, Iveta Lacková, Jana Matúšková 
(Prezentácia projektov CDA a DIP pre delegáciu  poradcu ministra kultúry v Kosove. Bratislava, UKB, 
28. 9.  2016) 
 

BIZÍK, A. 
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 / Alojz Androvič, Andrej Bizík,  
Peter Hausleitner, Beáta Katrincová, Iveta Lacková, Jana Matúšková  
(17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světe 2016. Praha, Národní archiv,  
ČR, 29. 11. 2016) 
 
Digital resources – Webharvesting and e-Born Archiving  /  Alojz Androvič, Andrej Bizík,  
Peter Hausleitner, Beáta Katrincová, Iveta Lacková, Jana Matúšková 
(Prezentácia projektov CDA a DIP pre delegáciu  poradcu ministra kultúry v Kosove. Bratislava, UKB, 
28.  9. 2016) 
 
Webový archívny formát WARC / Andrej Bizík 
(CDA 2016: Formátové výzvy LTP. Bratislava, UKB, 10. 11. 2016) 
 

FIALA, TOMÁŠ 
Manažment ľudských zdrojov v praxi / Tomáš Fiala 
(Téma Plánovanie rozvoja knižnice, motivovanie zamestnancov v rámci predmetu Manažment 
informačných inštitúcií, KKIV FiFUK v Bratislave,  3. 11 .2016 ). 
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IVLP visit presentation for librarians  – prednáška pre zamestnancov UKB o študijnej ceste po knižniciach 
USA, ktorá sa uskutočnila v rámci medzinárodného študijného programu International Visitor Leadership 
Program / Tomáš Fiala 
(Univerzitná knižnica v Bratislave, InfoUSA, 27. 6. 2016) 
 
"Univerzitná knižnica v čase" – príbeh Univerzitnej knižnice spracovaný na základe prieskumu 
digitalizovaných dokumentov v novej digitálnej knižnici UKB / Tomáš Fiala 
(Verejný odpočet činnosti a hospodárenia UKB za rok 2015. Bratislava, UKB, 30. 5. 2016)   
 

GÁBRIŠOVÁ, H. 
Naštartujte vedu vďaka repozitáru. Možnosti využitia inštitucionálnych repozitárov v pamäťových 
a fondových inštitúciách / Henrieta Gábrišová 
(Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti III. Katedra etnológie a muzeológie  FF UK, 
Bratislava, 12. 4. – 14. 4. 2016) 
 
Správa inštitucionálneho repozitára vedeckej knižnice – prekážky a výzvy / Henrieta Gábrišová  
(Informačné interakcie 2016: digitálna veda, informačná etika a informačná gramotnosť. Bratislava,  
KKIV FF UK, UKB 26.  – 27. 10. 2016) 
 
Správa o činnosti (služby) a základné ukazovatele plnenia kontraktu UKB  so zriaďovateľom za rok 2015 / 
Henrieta Gábrišová 
(Verejný odpočet činnosti a hospodárenia UKB za rok 2015. Bratislava, UKB, 30. 5. 2016) 
 

HANUSOVÁ, E. 
Public use of rare archives and valuable library documents / Jozef Hanus, Emília Hanusová 
(26th International Archival Day of the IIAS / 26. medzinárodné archívne dni a zasadnutie členov 
Medzinárodného inštitútu pre archívnu vedu. Terst, The International Institute for Archival Science 
of Trieste and Maribor, Taliansko, 24. – 25. 10. 2016) 
 

HAUSLEITNER, P. 
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 / Alojz Androvič, Andrej Bizík, Peter 
Hausleitner, Beáta Katrincová, Iveta Lacková, Jana Matúšková  
(17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světe 2016. Praha, Národní archiv, ČR,   
29. 11. 2016) 
 
Digital resources – Webharvesting and e-Born Archiving / Alojz Androvič, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, 
Beáta Katrincová, Iveta Lacková, Jana Matúšková 
(Prezentácia projektov CDA a DIP pre delegáciu  poradcu ministra kultúry v Kosove. Bratislava,  
UKB, 28. 9. 2016) 
 

KATRINCOVÁ, B.   
4 Digital Heritage / Alojz Androvič, Andrea Hrčková, Jana Matúšková, Bibiána Žigová, Beáta Katrincová, 
Zuzana Kvašová, Jaroslav Kvasnica, Zdeněk Vašek, Iveta Lodrová, Ladislav Cubr (6. kolokvium 
knihovnicko-informačních expertů zemí V4+. Brno, Moravská zemská knihovna, ČR, 31. 5. - 1. 6. 2016) 
 
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 / Alojz Androvič, Andrej Bizík,  
Peter Hausleitner, Beáta Katrincová, Iveta Lacková, Jana Matúšková  
(17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světe 2016. Praha, Národní archiv, ČR,  
29. 11. 2016) 
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Digital resources – Webharvesting and e-Born Archiving / Alojz Androvič, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, 
Beáta Katrincová, Iveta Lacková, Jana Matúšková 
(Prezentácia projektov CDA a DIP pre delegáciu  poradcu ministra kultúry v Kosove. Bratislava, UKB, 
28. 9. 2016) 
 

KURUCOVÁ, L. 
Obraz a problematika knižníc v knižných kalendároch / Bronislava Svobodová, Lívia Kurucová 
(Knižnica ako fenomén kultúry a vzdelanosti, medzinárodná konferencia. Martin, Literárne múzeum SNK, 
11. – 13. 5.  2016) 
 

LACKOVÁ, I. 
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 / Alojz Androvič, Andrej Bizík,  
Peter Hausleitner, Beáta Katrincová, Iveta Lacková, Jana Matúšková  
(17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světe 2016. Praha, Národní archiv, ČR,   
29. 11. 2016) 
 
Digital resources – Webharvesting and e-Born Archiving / Alojz Androvič , Andrej Bizík, Peter Hausleitner, 
Beáta Katrincová , Iveta Lacková, Jana Matúšková 
(Prezentácia projektov CDA a DIP pre delegáciu  poradcu ministra kultúry v Kosove. Bratislava, UKB, 
28. 9. 2016) 
 

MATÚŠKOVÁ, J. 
4 Digital Heritage / Alojz Androvič, Andrea Hrčková, Jana Matúšková, Bibiána Žigová, Beáta Katrincová, 
Zuzana Kvašová, Jaroslav Kvasnica, Zdeněk Vašek, Iveta Lodrová, Ladislav Cubr  
(6. kolokvium knihovnicko-informačních expertů zemí V4+. Brno, Moravská zemská knihovna,  
ČR, 31. 5. – 1. 6. 2016) 
 
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 / Alojz Androvič, Andrej Bizík,  
Peter Hausleitner, Beáta Katrincová, Iveta Lacková, Jana Matúšková  
(17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světe 2016. Praha, Národní archiv, ČR,  
29. 11. 2016) 
 
Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu / Alojz Androvič, Jana Matúšková 
(Akademické knižnice a nové témy informačného vzdelávania. Bratislava, Slovenská pedagogická 
knižnica v Bratislave, 28. 4. 2016) 
 
Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu / Alojz  Androvič, Jana Matúšková 
(Verejný odpočet činnosti a hospodárenia UKB za rok 2015. Bratislava, UKB, 30. 5. 2016)   
 
Digital resources – Webharvesting and e-Born Archiving / Alojz Androvič, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, 
Beáta Katrincová, Iveta Lacková, Jana Matúšková 
(Prezentácia projektov CDA a DIP pre delegáciu  poradcu ministra kultúry v Kosove. Bratislava, UKB, 
28. 9. 2016) 
 

MÉSZÁROSOVÁ, K. 
Knihy, život a dielo Tomáša Akvinského / Klára Mészárosová                                                         
(Znovuzrodený Tomáš Akvinský – Divi Thomae Aquinatis. Komentovaná výstava. Bratislava,  
UKB, 1. 3. ; 4. 3.;  5. 3. 2016) 
 
Retrospektívna bibliografia a digitalizácia historických fondov – prax a recepcia výsledkov /  
Klára Mészárosová                                                        .                                                                                           
(13. slovenská bibliografická konferencia. Martin, SNK  24.1 1. 2016) 
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Bašagić Collection in the holdings of the University Library in Bratislava / Klára Mészárosová                                                       
(Las colecciones de manuscritos ārabes en Europa – Collections of Islamic manuscripts in Europe, 
medzinárodná konferencia.  Mardid, Casa Ārabe, Španielsko, 31.11. 2016) 
 
Islamic manuscripts and prints of the Bašagić Collection / Klára Mészárosová                                                         
(Otvorenie výstavy Con el corazón en la manos – Exposición de los manuscritos islámicos de las 
Colecciones de la Bibliotheca Universitaria de Bratislava. Granada, En la Fundación Euroárabe, 
Španielsko,  1.12.2016) 
 

NÉMETHOVÁ, S. 
Evanjelický cintorín pri Kozej bráne vo svetle genealógie a heraldiky / Silvia Némethová 
(Maďarské národné múzeum, Budapešť, Maďarsko, 25. 2. 2016) 
 

PEKAŘOVÁ, K. 
Adalékok a felső-magyarországi iskolaorvosok működéséhez / Katarína Pekařová 
(Országos Széchenyi Könyvtár, Budapešť, Maďarsko, 15. 11. 2016) 
 
Korelácie medzi vedeckými spolkami a prešporskou meštianskou spoločnosťou (na príklade 
Prešporského prírodovedného a lekárskeho spolku) / Katarína Pekařová  
(Tivadar Ortvay – historik dejín mesta Prešporok, vedecká konferencia. Bratislava, Mestské múzeum  
21. 4. 2016) 
 
„Vkladná knižka hreje lepšie ako kožuch“ alebo „Kto počtuje ten gazduje“ / Katarína Pekařová 
( Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov. Banská Bystrica, ŠVK BB, 9. – 11. 10. 2016)  
 
Známi i neznámi školskí lekári na území dnešného Slovenska na prelome 19. a 20. storočia  
(vo svetle výročných školských správ) / Katarína Pekařová   
(Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VI. K historii a současnosti medicíny, farmacie 
a veterinárního lékařství . Brno, Technické muzeum , ČR, 6. – 7. 9. 2016)  
 

PERLECZKÁ, Z. 
E Bibliotheca Mandelliana / Zita Perleczká 
(Knižnica ako fenomén kultúry a vzdelanosti. Medzinárodná konferencia. Martin, Literárne múzeum SNK. 
11. – 13. 5. 2016) 
 

PYTLOVÁ, Z. 
Univerzitná knižnica na prahu storočnice / Zlatica Pytlová  
(Kultúrne inštitúcie v archívnych dokumentoch (Od mecenátu po štátnu podporu) 
Bratislava, Slovenský národný archív, 9. – 10. 11. 2016) 
 
Výsledky činnosti kabinetu retrospektívnej bibliografie v UKB od poslednej bibliografickej konferencie / 
Zlatica Pytlová 
(13. slovenská bibliografická konferencia.  Martin, SNK  24.1 1. 2016) 
 

RAKÚS, M. 
CDA a formátová stratégia CDA / Milan Rakús 
(CDA 2016: Formátové výzvy LTP. Bratislava, UKB, 10. 11. 2016) 
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SIBYLOVÁ, M. 
Knihy Leopolda Pálfiho (1716 – 1773) vo fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave / Michaela Sibylová 
(Knižnica ako fenomén kultúry a vzdelanosti, medzinárodná konferencia. Martin, Literárne múzeum SNK. 
11. – 13. 5. 2016) 
 

STASSELOVÁ, S. 
Architektúra knižníc na Slovensku / Silvia Stasselová 
(Architektura a výstavba knihoven, medzinárodná konferencia. Hradec Králové, ČR, 16. 6. 2016) 
 
Národní soustava povolání a knihovnické profese ve Slovenské republice / Silvia Stasselová 
(Profese knihovník, medzinárodná konferencia. Regionální knihovna Karviná, Karviná, ČR, 9. 6. 2016) 
 
University Library in Bratislava /  Silvia Stasselová                                                        
(Las colecciones de manuscritos ārabes en Europa – Collections of Islamic manuscripts in Europe, 
medzinárodná konferencia.  Mardid, Casa Ārabe, Španielsko, 30.11. 2016) 
 

SVOBODOVÁ, B. 
Obraz a problematika knižníc v knižných kalendároch / Bronislava Svobodová, Lívia Kurucová 
(Knižnica ako fenomén kultúry a vzdelanosti, medzinárodná konferencia. Martin, Literárne múzeum SNK. 
11. – 13. 5. 2016) 
 

ŠKOVIEROVÁ, A. 
Tlačené kázne ako súčasť vyučovania a fondov školských knižníc v 17. storočí / Angela Škovierová 
(Knižnica ako fenomén kultúry a vzdelanosti, medzinárodná konferencia. Martin, Literárne múzeum SNK. 
11. – 13. 5. 2016) 
 
Františkán  Dominik Mokoš a jeho polemika s Martinom Lutherom a Jánom Kalvínom / Angela 
Škovierová 
(Verbum – Liber – Oratio, vedecká konferencia. Prešov, Štátna vedecká knižnica v Prešove,  
9. – 10. 11. 2016) 
 

ŽIGOVÁ, B. 
4 Digital Heritage / Alojz Androvič, Andrea Hrčková, Jana Matúšková, Bibiána Žigová, Beáta Katrincová, 
Zuzana Kvašová, Jaroslav Kvasnica, Zdeněk Vašek, Iveta Lodrová, Ladislav Cubr  
(6. kolokvium knihovnicko-informačních expertů zemí V4+. Brno, Moravská zemská knihovna, ČR,  
31. 5. - 1. 6. 2016) 
 
Formáty a LTP v Európe / Bibiána Žigová  
(CDA 2016: Formátové výzvy LTP. Bratislava, UKB, 10. 11. 2016) 
 
Prezentácia CDA / Bibiána Žigová  
 (Verejný odpočet činnosti a hospodárenia UKB za rok 2015. Bratislava, UKB, 30. 5. 2016)   
 
Prezentácia národných projektov OPIS PO2 UKB. CDA / Bibiána Žigová  
(Slávnostné ukončenie projektu DIP, Bratislava UKB, 3. 3. 2016) 
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Príloha č. 3 
Publikačná činnosť zamestnancov Univerzitnej knižnice v Bratislave v roku 2016 

 
ANDROVIČ, A. 
4 Digital Heritage / Alojz Androvič, Andrea Hrčková, Jana Matúšková, Bibiána Žigová, Beáta Katrincová, 
Zuzana Kvašová, Jaroslav Kvasnica, Zdeněk Vašek, Iveta Lodrová, Ladislav Cubr 
In: Libraries V4 in the Decoy of Digital Age. – Brno : Moravská zemská knihovna v Brně,  
2016. – S. 119-138. – ISBN: 978-80-7051-216-6.  
 
Centrálny dátový archív v roku 1 / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena Boskovičová, Ivan Ciglan, 
Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav Lichý, Peter Lupták,  
Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: ITlib. – ISSN 1335-793X. – Roč. 20 (2016) č. 2, s. 37-52. 
 
Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu / Alojz Androvič, Ivan Ciglan,  
Jana Matúšková 
In: ITlib. – ISSN 1335-793X. – Roč. 20 (2016), č. 2, s. 5-12. 
 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Centrálny dátový archív / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena 
Boskovičová, Ivan Ciglan, Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav 
Lichý, Peter Lupták, Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 17, č, 2 (2016), s. 15-18. 
 
Úvod / Alojz Androvič - Silvia Stasselová 
In: CDA 2016 Formátové výzvy LTP .–  Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. –  
S. 5-6. – ISBN: 978-80-89303-53-3. 
 

BAZALOVÁ, L. 
Centrálny dátový archív v roku 1 / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena Boskovičová, Ivan Ciglan, 
Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav Lichý, Peter Lupták,  
Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: ITlib. – ISSN 1335-793X. – Roč. 20 (2016) č. 2, s. 37-52. 
 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Centrálny dátový archív / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena 
Boskovičová, Ivan Ciglan, Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav 
Lichý, Peter Lupták, Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 17, č, 2 (2016), s. 15-18. 
 

BIZÍK, A. 
Webový archívny formát WARC / Andrej Bizík 
In: CDA 2016 Formátové výzvy LTP . -- Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. – S. 81-92. – 
ISBN: 978-80-89303-53-3. 
 

BOSKOVIČOVÁ, H. 
Centrálny dátový archív v roku 1 / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena Boskovičová, Ivan Ciglan, 
Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav Lichý, Peter Lupták,  
Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: ITlib. – ISSN 1335-793X. – Roč. 20 (2016) č. 2, s. 37-52. 
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Univerzitná knižnica v Bratislave – Centrálny dátový archív / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena 
Boskovičová, Ivan Ciglan, Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav 
Lichý, Peter Lupták, Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 17, č, 2 (2016), s. 15-18. 
 

CIGLAN, I. 
Centrálny dátový archív v roku 1 / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena Boskovičová, Ivan Ciglan, 
Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav Lichý, Peter Lupták,  
Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: ITlib. – ISSN 1335-793X. – Roč. 20 (2016) č. 2, s. 37-52. 
 
Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu / Alojz Androvič, Ivan Ciglan,  
Jana Matúšková 
In: ITlib. – ISSN 1335-793X. – Roč. 20 (2016), č. 2, s. 5-12. 
 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Centrálny dátový archív / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena 
Boskovičová, Ivan Ciglan, Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav 
Lichý, Peter Lupták, Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 17, č, 2 (2016), s. 15-18. 
 

DRLIČKOVÁ, D.  
Kalendár výročí 2017. Hudba / zostavila Dana Drličková. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 
2016. – 87 s. –  ISBN: 978-80-89303-54-0. 
 
Úvod / Dana Drličková 
In: Kalendár výročí 2017. Hudba. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. – S. 3-4. –  
ISBN: 978-80-89303-54-0. 
 

GÁBRIŠOVÁ, H. 
Digitálny repozitár ako miesto dlhodobého uchovávania výstupov výskumu vo vedeckých knižniciach 
vo svete a na Slovensku / Henrieta Gábrišová 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 17, č. 3 (2016), s. 3-9.  
 
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015 / Spracovala Henrieta Gábrišová a zamestnanci Univerzitnej 
knižnice v Bratislave. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. –  
185 s. – ISBN: 978-80-89303-50-2. 
 

JANOVÍČEK, P. 
Des Doppeladlers wilder Osten : streifzüge durch Galizien und die Bukowina und der erste Traum von 
Europa / Robert Hofrichter , Peter Janovíček. – 1. vydanie. – Berndorf : Kral Verlag, 2016. –208 s. –  
ISBN: 978-3-99024-471-5. 
 

KÁDÁR, O. 
Centrálny dátový archív v roku 1 / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena Boskovičová, Ivan Ciglan, 
Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav Lichý, Peter Lupták,  
Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: ITlib. – ISSN 1335-793X. – Roč. 20 (2016) č. 2, s. 37-52. 
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Univerzitná knižnica v Bratislave – Centrálny dátový archív / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena 
Boskovičová, Ivan Ciglan, Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav 
Lichý, Peter Lupták, Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 17, č, 2 (2016), s. 15-18. 
 

KATRINCOVÁ, B.  
4 Digital Heritage / Alojz Androvič, Andrea Hrčková, Jana Matúšková, Bibiána Žigová, Beáta Katrincová, 
Zuzana Kvašová, Jaroslav Kvasnica, Zdeněk Vašek, Iveta Lodrová, Ladislav Cubr 
In: Libraries V4 in the Decoy of Digital Age. – Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. –S. 119-138. 
– ISBN: 978-80-7051-216-6. 
 
Činnosť Stáleho výboru IFLA : seriály a iné pokračujúce pramene (IFLA SOCR) 2015 - 2016 /  
Beáta Katrincová 
In: ITlib. – ISSN 1335-793X. – Roč. 20 (2016), č. 1, s. 58-59. 
 

KELEMENOVÁ, L.  
CDA 2016 Formátové výzvy LTP : zborník príspevkov z 1. medzinárodnej konferencie o dlhodobej 
archivácii / zostavovateľka Lucia Kelemenová. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave,  
2016. – 101 s. – ISBN : 978-80-89303-53-3. – ISSN : 2453-9406. 
 
Centrálny dátový archív v roku 1 / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena Boskovičová, Ivan Ciglan, 
Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav Lichý, Peter Lupták, Ivan 
Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: ITlib. – ISSN 1335-793X. – Roč. 20 (2016) č. 2, s. 37-52. 
 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Centrálny dátový archív / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena 
Boskovičová, Ivan Ciglan, Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav 
Lichý, Peter Lupták, Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 17, č, 2 (2016), s. 15-18. 
 

KRÁL, R. 
Centrálny dátový archív v roku 1 / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena Boskovičová, Ivan Ciglan, 
Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav Lichý, Peter Lupták,  
Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: ITlib. – ISSN 1335-793X. – Roč. 20 (2016) č. 2, s. 37-52. 
 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Centrálny dátový archív / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena 
Boskovičová, Ivan Ciglan, Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav 
Lichý, Peter Lupták, Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 17, č, 2 (2016), s. 15-18. 
 

KRALOVIČOVÁ, E. 
Centrálny dátový archív v roku 1 / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena Boskovičová, Ivan Ciglan, 
Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav Lichý, Peter Lupták,  
Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: ITlib. – ISSN 1335-793X. – Roč. 20 (2016) č. 2, s. 37-52. 
 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Centrálny dátový archív / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena 
Boskovičová, Ivan Ciglan, Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav 
Lichý, Peter Lupták, Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 17, č, 2 (2016), s. 15-18. 
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KRIŽANOVÁ, P.  
"Ani o grajciar viac..." : klientela bratislavských kníhkupcov v radoch uhorského evanjelického 
duchovenstva / Petronela Križanová 
In: Cornova. – ISSN 1804-6983. – Roč. 6, č. 1 (2016), s. 61-76. 
 
Books to collect and knowledge to Exchange: Communication channels between Halle and the Kingdom 
of Hungary in 18th century / Petronela Križanová 
In: Wolfenbütteler Notizen für Buchgeschichte. Roč. 39, č. 2 (2014), s. 165-183. [Vyšlo tlačou až v r. 2016] 
 
Úvod / Miriam Poriezová, Petronela Križanová 
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2016. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. – S. 9. – 
ISBN: 978-80-89303-52-6. 
 

LICHÝ, S. 
Centrálny dátový archív v roku 1 / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena Boskovičová, Ivan Ciglan, 
Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav Lichý, Peter Lupták,  
Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: ITlib. – ISSN 1335-793X. – Roč. 20 (2016) č. 2, s. 37-52. 
 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Centrálny dátový archív / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena 
Boskovičová, Ivan Ciglan, Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav 
Lichý, Peter Lupták, Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 17, č, 2 (2016), s. 15-18. 
 

LUPTÁK, P. 
 Centrálny dátový archív v roku 1 / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena Boskovičová, Ivan Ciglan, 
Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav Lichý, Peter Lupták,  
Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: ITlib. – ISSN 1335-793X. – Roč. 20 (2016) č. 2, s. 37-52. 
 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Centrálny dátový archív / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena 
Boskovičová, Ivan Ciglan, Ondrej Kádár, Lucia Kelemenová, Eva Kralovičová, Roman Král, Stanislav 
Lichý, Peter Lupták, Ivan Martynek, Milan Rakús, Juraj Strnisko, Alena Špániková, Bibiána Žigová 
In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 17, č, 2 (2016), s. 15-18. 
 

MARTYNEK, I. 
Centrálny dátový archív v roku 1 / Alojz Androvič, Lenka Bazalová, Helena Boskovičová, Ivan Ciglan, 
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