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ÚVOD

Predkladaná Výročná správa Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
(ďalej len UK UMB) za rok 2008 poskytuje prehľad odborných aktivít UK UMB, ktoré boli vo
vykazovanom roku spojené aj s organizačnými a prevádzkovými zmenami.
UK UMB sa stala od 1. 9. 2008 samostatnou organizačnou súčasťou UMB. So zmenou jej
postavenia v rámci univerzity súviseli aj organizačné zmeny v usporiadaní jej pracovísk. Organizačne
sa UK UMB od septembra 2008 člení na dva odbory: Odbor budovania fondov a databáz a Odbor
služieb. Odbory sa ďalej členia na oddelenia a referáty. K zmenám došlo aj v poskytovaní služieb
študovní. Zrekonštruovaním Študentského domova 5 získala UK UMB optimálnejšie priestory pre
Pedagogickú študovňu. Do jej fondu bol začlenený aj fond bývalej Filologickej študovne. Stavebnými
úpravami sa zväčšili priestory Univerzálnej študovne, čo umožnilo doplniť jej fond o hodnotné
odborné publikácie a encyklopédie, ako aj vytvoriť viac študijných miest pre používateľov. Po dohode
s vedením a študentmi Právnickej fakulty sa presťahoval fond Právnickej študovne do Politologickej
študovne, ktorá od septembra 2008 poskytuje služby aj pracovníkom a študentom Právnickej fakulty.
Do činnosti UK UMB v roku 2008 sa premietli aj organizačné zmeny na Fakulte humanitných
vied a Pedagogickej fakulte. Pri zlučovaní katedier týchto dvoch fakúlt sa operatívne vykonávali
revízie fondu čiastkových knižníc a zmeny dislokácií dokumentov týchto čiastkových knižníc.
Potešiteľné je, že pracovníci knižnice zrealizovali tieto úlohy bez obmedzenia poskytovaných
služieb, ktoré využíva neustále sa zvyšujúci počet používateľov.
Naďalej bol zabezpečený prístup používateľov k zahraničným databázam. Aj spolupráca s
riešiteľmi národného projektu „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku
– prístup k elektronickým informačným zdrojom“ bola zameraná na udržanie prístupu k súčasnej
kolekcii týchto zdrojov a rozšírenie ich portfólia.
Priebežne mesačne sa exportovali údaje do Centrálneho registra publikačnej činnosti. Aj
napriek tejto povinnosti, najväčšiu časť podkladov nám poskytli pracoviská UMB v októbri – kedy sa
exportuje konečný súbor za rok vykazovania. Ich urýchlené spracovanie preverilo flexibilitu a odborné
schopnosti pracovníkov Oddelenia spracovania UK UMB.
Z dôvodu stagnácie v riešení celoslovenského projektu ETD a chýbajúcej interoperability
informačných systémov na univerzite sa nám nepodarilo v roku 2008 doriešiť technické zabezpečenie
zberu a spracovania elektronických záverečných prác. Vyriešenie tohto problému bude
v nasledujúcom roku pre knižnicu prioritnou úlohou, a to aj z dôvodu realizácie rozvojového projektu
MŠ SR „Plagiátorstvo“.
Popri uskutočňovaní náročných organizačných zmien a vykonávaní odborných činností
organizovali pracovníci UK UMB vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, zvyšovali si
kvalifikáciu v rôznych formách štúdia, kurzami, účasťou na odborných seminároch a prednáškach a
aktívne pracovali v odborných pracovných skupinách. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov UK UMB si
vyžadujú stále náročnejšie pracovné úlohy, rozvoj informačných technológií, ako aj zvýšený záujem
o služby knižnice zo strany vedeckých, pedagogických zamestnancov a študentov univerzity.
Pri bilancovaní roku 2008 môžeme konštatovať, že pracovníci Univerzitnej knižnice
zodpovedne splnili úlohy, ktoré si predsavzali a ktorými ich poverilo vedenie univerzity a prispeli tým
k ďalšiemu rozvoju univerzity, skvalitneniu jej pedagogického procesu a vedecko-výskumnej činnosti.

ORGANIZAČNÁ, RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ
V oblasti riadenia sme sa zamerali na zabezpečenie plnenia poslania a úloh UK UMB, realizáciu
organizačných zmien, riešenie personálnych zmien, skvalitnenie technického vybavenia, spoluprácu
s fakultami a propagáciu knižnično-informačných služieb.
Bolo vypracované nové znenie základných dokumentov knižnice: Štatútu UK UMB
a Organizačného poriadku UK UMB. Schválená bola aj nová Organizačná schéma UK UMB.
Z tohto dôvodu boli zamestnancom vypracované nové pracovné náplne. Aktualizoval sa Knižničný
poriadok UK UMB a z dôvodu duálneho zobrazovania cien v súvislosti s prechodom na euro Cenník
služieb UK UMB. K spracovaniu Dlhodobého zámeru UMB na roky 2008-2013 boli pripravené
podklady o zámeroch UK UMB a vypracovaná SWOT analýza postavenia a služieb UK UMB.
Pripomienkovali sme Smernicu MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii
a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov. Spolupracovali sme pri
spracovaní Smernice č. 7/2008 o úprave, registrácii, sprístupňovaní a uchovávaní záverečných
a rigoróznych prác na UMB.
Pre medzinárodnú evalvačnú komisu a akreditačnú komisiu pripravilo vedenie knižnice
pracovné materiály a prezentáciu činnosti UK UMB. Organizačne zabezpečilo odbornú stáž
pracovníkov Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ktorá sa uskutočnila v rámci programu
ERASMUS.
Úzko sme spolupracovali s prodekanmi pre vedu pri organizácií evidencie publikačnej činnosti,
zberu údajov o umeleckých aktivitách, s prodekanmi pre pedagogickú činnosť pri zabezpečovaní
informačného vzdelávania študentov a riešení požiadaviek na služby knižnice. Prvý krát v histórii sme
riešili prípad vážneho porušenia Knižničného poriadku a boli sme nútení zrušiť jednej používateľke
registráciu.
Pravidelne v dvojtýždňových intervaloch sa konali pracovné porady vedenia UK UMB, mesačne
porady oddelení a štvrťročne plenárne porady pracovníkov UK UMB. Konali sa zasadnutia redakčnej
rady časopisu Bibliotheca Universitatis, porady riešiteľov rozvojového projektu a pracovnej skupiny
projektu ETD.
Dvakrát ročne sa konalo zasadnutie Knižničnej rady UMB, ktorá prerokovávala aktuálne úlohy
a zámery UK UMB.
Kontrolná činnosť bola realizovaná v súlade so Smernicou č. 9/2003 o pravidlách výkonu
vnútornej kontroly UMB a Plánom funkčných kontrol UK UMB. Kontrolná činnosť bola zameraná na
kontrolu evidencie kopírovacích služieb a vyberania poplatkov za kopírovacie služby podľa Cenníka
poplatkov a služieb UK UMB, evidencie publikácií získaných darom a zakúpených z grantov,
dodržiavanie Zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov, kontrolu evidencie požiadaviek a
vybavovania medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.

ODBOR BUDOVANIA FONDOV A DATABÁZ
Oddelenie akvizície a ochrany fondov
Referát akvizície
Akvizičná činnosť bola zameraná na zabezpečenie študijnej literatúry na podporu výučby a
štúdia v novozriadených študijných programoch – európske kultúrne štúdiá, bezpečnostné štúdiá a
manažérske systémy a tiež na zabezpečenie študijnej literatúry pre druhý ročník bakalárskeho štúdia
na všetkých fakultách v zmysle uznesenia Knižničnej rady UMB. Požiadavky na skriptá a
vysokoškolské učebnice iných univerzít boli zrealizované nákupom v univerzitných predajniach
v Nitre a v Bratislave. Vedecké a odborné publikácie boli zakúpené z knižných výstav, ktoré
organizovala UK UMB, príp. ktoré jej pracovníci navštívili. Pre akademickú obec UMB sa dvakrát
zrealizovala predajná výstava vydavateľstva Portál s možnosťou dať návrhy na nákup dokumentov do
knižničného fondu. Zahraničné odborné publikácie boli predstavené na 4. ročníku výstavy Vedecká
kniha, ktorú s UK UMB zabezpečovalo kníhkupectvo Malé centrum Bratislava. Na knižnom veľtrhu
Bibliotéka boli zakúpené novinky slovenských vydavateľstiev.
Publikácie boli zakúpené z rozpočtových prostriedkov UK UMB, z grantov a projektov fakúlt
a pracovísk UMB a Občianskeho združenia Ekonómia. Z projektu „Podpora študijných programov
pre znalostnú spoločnosť“, ktorý riešila UK UMB v rámci grantového programu MK SR získala na
akvizíciu študijnej literatúry 90 000 Sk. Do knižničného fondu boli zaradené aj publikácie z edičnej
činnosti UMB, knižné dary inštitúcií a súkromných osôb a publikácie získané výmenou
s akademickými knižnicami. Hodnotný knižný dar do Ekonomickej študovne a knižnice Ústavu vedy
a výskumu získala UK UMB z pobočky Svetovej banky v Bratislave.
Referát akvizície zaevidoval všetky knižničné jednotky do knižničného fondu v zmysle
platných predpisov. Viedol agendu príjmových dokladov: dodacích listov, faktúr, pokladničných
blokov. Vykonával priebežnú kontrolu a opravu autorít dodávateľov v knižnično-informačnom
systéme ARL.
Z dôvodu organizačných zmien študovní realizoval v letných mesiacoch referát akvizície
prečíslovanie 4 858 knižničných jednotiek. Jednalo sa o dokumenty s duplicitnými prírastkovými
číslami z fondu Právnickej a Filologickej študovne, ktorí boli začlenené do fondu Politologickej
a Pedagogickej študovne.
Prírastok knižničného fondu podľa akvizičnej metódy

Dokumenty
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1125625,65
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557571,24

1535832

5 603 431,75

Celkový stav knižničného fondu k 31. 12. 2008: 198 662 kn. jednotiek

Prírastok na pracoviskách Univerzitnej knižnice
Knižničné jednotky

Pracovisko

Suma

Knihy

Kvalifikačné Spolu
práce
902
722
1 624

Univerzálna
študovňa
Ekonomická
študovňa
Pedagogická
študovňa
Politologická
študovňa
Európske
dokumentačné
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Sklad UK UMB
Študovňa MBA
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Kvalifikačné
práce
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36 200

610 345,70
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147 000

749 410,10

2 674

850
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860 489,30

170 000

1 030 489,30

94

4 355
61
12 434

94

2 488

4 355
61
14 922

26 409

26 409

966 655,13
78 320,24
3 565 141,25

966 655,13
78 320,24
4 062 741,25

497 600

Prírastok v čiastkových knižniciach na katedrách fakúlt
Fakulta/pracovisko

Počet
čiastkových knižníc

Ekonomická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta prírodných vied
Fakulta politických vied
a medzinárodných vzťahov
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Ústav vedy a výskumu
Spolu

10
11
8
2
10
1
1
43

Počet
Suma
knižničných jednotiek
702
642
639
52
429
14
209
2 687

555 497,30
180 906,85
519 825,95
34 287,40
170 419,70
1 500,00
78 253,30
1 540 690,50

Referát čiastkových knižníc
Na katedrách UMB má UK UMB deponovaný knižničný fond v 43 čiastkových knižniciach.
Referát čiastkových knižníc vedie evidenciu fondu v čiastkových knižniciach, vykonáva revízie
a vyraďovanie dokumentov a metodicky riadi pracovníkov čiastkových knižníc. V rámci metodickej
činnosti sa v roku 2008 uskutočnili pre pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc 3
metodické semináre. Zúčastnilo sa ich 31 poverených pracovníkov čiastkových knižníc.
Vo februári 2008 bol referát obsadený pracovníčkou s odborným knihovníckym vzdelaním, čo
sa pozitívne odrazilo na jeho činnosti. V priebehu roka sa uskutočnili revízie čiastkových knižníc na
pracoviskách, kde došlo k organizačným zmenám. Zrealizovali sa zlúčenia čiastkových knižníc
katedier bývalej Filologickej fakulty s čiastkovými knižnicami katedier Fakulty humanitných vied,
zároveň sa zlučovali čiastkové knižnice katedier Fakulty humanitných vied s čiastkovými knižnicami
katedier Pedagogickej fakulty. V 14 čiastkových knižniciach bolo zrevidovaných 6515 knižničných
jednotiek.

Revízie čiastkových knižníc
Pracovisko/čiastková knižnica
FI – Katedra slovanských jazykov
FI – Katedra romanistiky
FI – Katedra slovakistiky
FI – Katedra anglistiky a amerikanistiky
FI – Katedra germanistiky
PR – Katedra dejín štátu a práva
PR – Katedra teórie štátu a práva
PF – Katedra matematiky
PF – Katedra výtvarnej tvorby a edukácie
PF – Katedra prírodovedy
PF – Katedra telesnej výchovy
PF – Katedra slovenského jazyka a literatúry
FHV– Katedra andragogiky a psychológie
FHV– Katedra hungaristiky
Spolu

Počet zrevidovaných
kn. jednotiek
183
314
16
42
233
55
92
1 261
1 802
974
484
615
314
130
6 515

Prírastky fondu čiastkových knižníc sa spracovávajú do databázy dokumentov UK UMB od
roku 2004. Dokumenty, získané do čiastkových knižníc pred rokom 2004 nie sú v úplnosti spracované
a vyskytujú sa nedostatky v ich evidencii. Preto sa pri revíziách čiastkových knižníc pristúpilo aj k
ich postupnému retrospektívnemu spracovaniu a odstraňovaniu nedostatkov vo vedení evidencie.

Referát revízie a ochrany fondu
Úzko spolupracoval s referátom čiastkových knižníc pri revíziách ich fondu a zmenách
dislokácií dokumentov v prírastkových zoznamoch a v knižnično-informačnom systéme ARL. Viedol
agendu náhrad stratených dokumentov. Realizoval vyraďovanie neaktuálnej literatúry a stratených
dokumentov. V roku 2008 bolo vyradených celkom 12 089 knižničných jednotiek, z toho
stratených bolo 1 572 dokumentov, 374 bolo poškodených a ostatné dokumenty boli vyradené
z dôvodu neaktuálnosti.
Získaním finančných prostriedkov z grantového programu MK SR a ďalších finančných
prostriedkov pri rekonštrukcii ŠD 5 bol zakúpený a inštalovaný monitorovací systém v Pedagogickej
študovni a elektronický systém na ochranu fondu v Univerzálnej a Pedagogickej študovni. Týmito
opatreniami očakávame zníženie počtu odcudzených knižničných dokumentov.
V záujme zachovania čo najdlhšej použiteľnosti predovšetkým študijnej literatúry sa priebežne
opravujú poškodené dokumenty a pristupuje sa aj k opätovnej väzbe niektorých dokumentov.
Pozornosť sa musí venovať aj oprave poškodených čiarových kódov a štítkov so signatúrou, ktoré
sťažuje výpožičný proces dokumentov. V minulom roku bolo opravených 750 čiarových kódov.

Referát periodík
Referát periodík zabezpečoval dodávanie periodík pre UK UMB, Pedagogickú fakultu
a Ústav vedy a výskumu. Priebežne kontroloval správnosť fakturácie a evidoval dodané čísla
v knižnično-informačnom systéme ARL, reklamoval a urgoval čísla, ktoré neboli dodané.
Aktualizoval „Interné usmernenie o uchovávaní periodík v UK UMB“ a podľa neho kompletizoval
periodiká, určené na dlhodobé uchovávanie a zabezpečoval ich zviazanie do pevnej väzby. Pripravil
podklady do celoslovenského súborného katalógu periodík pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave,
ktorá je jeho garantom. Aktualizoval „Zoznam odoberaných periodík“ na internetovej stránke UK
UMB.
V úzkej spolupráci s fakultami, pracoviskami UMB a OZ Ekonómia pripravil objednávky
periodík na rok 2009.

Odber periodík v roku 2008

Domáce
Zahraničné
SPOLU

Počet
titulov
151
140
291

Počet
exemplárov
291
184
475

Suma
v Sk
247 341,40

Oddelenie spracovania
Riadilo odborné spracovanie dokumentov a budovanie interných databáz. Spolupracovalo pri
posudzovaní kritérií na habilitačné a vymenúvacie konanie jednotlivých fakúlt UMB, konkrétne časti
týkajúcej sa publikačnej činnosti. V decembri plnilo úlohu zozbierať evidenčné listy projektov
univerzity a pripraviť podklady za celú UMB pre vykazovanie zahraničných a domácich grantov pre
MŠ SR. Aktivovalo kontá zamestnancov z dôvodu nahlasovania publikačnej činnosti.
Referát katalogizácie
Priebežne vykonával menné a vecné spracovanie prírastkov knižničného fondu podľa pravidiel
AACR do katalógu dokumentov. V roku 2008 sa ukončilo retrospektívne spracovanie staršieho
knižničného fondu umiestneného v centrálnom sklade a začalo sa s retrospektívnou katalogizáciou
dokumentov v čiastkových knižniciach. Priebežne sa v katalógu opravovali chybné záznamy,
zaznamenávali zmeny dislokácii dokumentov pri organizačných zmenách pracovísk UMB, ako aj
zmena statusov dokumentov v holdingoch z prezenčných na absenčné výpožičky (celkom 1921 kn.j.).

Referát evidencie záverečných prác
Zabezpečoval preberanie záverečných prác z katedier, ich adjustáciu a evidenciu. Pokračoval
v budovaní bibliografickej databázy záverečných prác. Po spracovaní vyhotovoval preberacie
protokoly a organizoval distribúciu prác na príslušné pracoviská UK UMB.
S účinnosťou od 1.9.2008 bola vydaná Smernica č. 7/2008 o úprave, registrácii,
sprístupňovaní a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici, ktorá ukladá UK UMB povinnosť zbierať a spracovávať záverečné práce v elektronickej
podobe. Túto úlohu riešila pracovná skupina pracovníkov UK UMB, ktorí spolupracovali na
celoslovenskom projekte ETD. V priebehu roku nastali zmeny v oblasti rozvojových projektov MŠ SR
a v riešení projektu sa nepokračovalo. Na UMB sa nepodarilo doriešiť prepojenie AIS s KIS ARL, ani
nájsť iné vhodné riešenie pre zber elektronických záverečných prác.
Záznamy spracované do interných databáz UK UMB
Záznamy - prírastok 2008

Záznamy spolu

Databáza
Katalóg dokumentov + EDC
Katalóg záverečných prác
Katalóg periodík
Publikačná činnosť
Spolu

4 841
2 488
3 453

65 060
13 764
15 381

3 257
14 039

24 777
118 982

Referát evidencie publikačnej činnosti
Referát evidencie publikačnej činnosti v priebehu celého roka, v časovom rozpätí od
1.12.2007 do 30.10.2008, spracovával publikačnú činnosť a tvoril záznamy s rokom vykazovania 2008
(roky vydania publikácií 2007 a 2008). V dôsledku zvýšenej kontroly zo strany Ministerstva školstva
sa odstraňovali vzniknuté nedostatky v záznamoch publikačnej činnosti (opravy duplicít s inými
knižnicami, autorské hárky, autorské percentuálne podiely, zisťovanie a dopĺňanie chýbajúcich strán,
ISBN, ISSN, úpravy kategórií, overovanie karentov a pod.) Priebežne mesačne sa záznamy
exportovali do centrálneho registra. Posledný mesiac pred odoslaním celoročnej dávky zaznamenal
referát najväčší prírastok nahlásených publikácií a doručených tlačených podkladov. Z tohto dôvodu
bola nariadená pracovníčkam práca počas troch sobôt a pristúpilo sa k urýchlenému spracovaniu
podkladov formou skrátených záznamov. Takto bolo vytvorených 1 018 záznamov. Do centrálneho
registra evidencie publikačnej činnosti pre Ministerstvo školstva SR bolo v konečnej dávke odoslané
1865 záznamov.
V súvislosti s akreditáciou zaznamenal referát zvýšený záujem o spracovanie publikačnej
činnosti niektorých pracovísk so staršími rokmi vydania.
V priebehu roka 2008 sa podľa aktuálnych požiadaviek dopĺňali a modifikovali elektronické formuláre
na nahlasovanie publikačnej činnosti na webovej stránke UK UMB. Pokračovalo sa v budovaní
archívu podkladov k publikačnej činnosti.
16. októbra 2008 vyšla Smernica MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii
a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, ktorá definovala niektoré nové
pravidlá kategorizácie publikácií a zaviedla povinnosť evidencie umeleckých činností. Tieto sa mali
nahlásiť do centrálneho registra publikačnej činnosti prostredníctvom elektronických formulárov do
konca októbra. Ešte pred vydaním smernice pripravili pracovníčky pre autorov sprievodný list na
nahlasovanie umeleckých aktivít. V mesiaci október bolo do knižnice doručených 144 vyplnených
sprievodných listov s čiastočnými podkladmi. V snahe predísť možným nedostatkom pri vypĺňaní
formulárov zo strany autorov, zrealizovali pracovníčky zber chýbajúcich podkladov priamo na
Katedre hudobnej výchovy a Katedre výtvarnej tvorby a edukácie Pedagogickej fakulty UMB.
Následne všetky údaje skompletizovali a vyplnili elektronické formuláre na stránke centrálneho
registra. Odoslaných bolo celkom 192 záznamov o umeleckej činnosti na UMB.
Kvôli nedostatočnému personálnemu obsadeniu referátu sa
pristúpilo v roku 2008
k spracovávaniu citácií formou dohody o vykonaní práce. Do databázy publikačnej činnosti bolo tak
spracovaných 973 citácií.
Z databázy publikačnej činnosti bolo vytvorených 188 výstupov (personálnych bibliografií
a bibliografií pracoviska), všetky automatizovane. Samostatne bolo vypracovaných 66 koncoročných
výstupov za jednotlivé fakulty a katedry UMB. Štvrťročne boli zverejňované na webovej stránke UK
UMB výstupy z databázy publikačnej činnosti za príslušný rok.
Pracovníčky Referátu evidencie publikačnej činnosti poskytli v priebehu roka množstvo
konzultácií, týkajúcich sa najmä elektronických formulárov, ako aj tvorby výstupov z databázy
publikačnej činnosti UMB, zaraďovania publikácií do kategórií publikačnej činnosti, prípravy
podkladov pre zber dát, kódovníkov kategórií a ďalších skutočností, vyplývajúcich z novej smernice.
Zabezpečovali aj prezentácie databázy a školenia vedecko-pedagogických pracovníkov.

Výstupy z databázy publikačnej činnosti
Personálna
bibliografia
188

Bibliografia
pracoviska
66

Spolu
254

Evidencia publikačnej činnosti, umeleckej činnosti , ohlasov
a archív publikačnej činnosti
Záznamy publikačnej činnosti v roku 2008

3 259

Záznamy v databáze publikačnej činnosti celkom

24 745

Záznamy umeleckej činnosti v roku 2008

192

Citácie v roku 2008

973

Prírastok do archívu publikačnej činnosti v roku 2008

4 035

Podklady k publikačnej činnosti v archíve celkom

11 041

ODBOR SLUŽIEB
V roku 2008 odbor úspešne ukončil implementáciu všetkých funkcií knižnično-informačného
systému na dislokovaných pracoviskách. Zvýšenú pozornosť venoval uloženiu a likvidácii osobných
údajov používateľov v súlade so zákonom 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov a realizoval
technické a režimové opatrenia na ich ochranu vo všetkých študovniach. Riadil činnosti spojené so
zlučovaním fondu študovní, zariaďovaním Pedagogickej študovne a stavebnými úpravami
Univerzálnej študovne. Kvôli inštalácií bezpečnostných zariadení pracovníci odboru opatrili takmer
30 000 dokumentov bezpečnostnými nálepkami. Odbor spracoval a realizoval projekt „Elektronický
zabezpečovací a kamerový systém - ochrana fondu novozriadenej Pedagogickej študovne a jej
technické vybavenie“ rámci Grantového programu MK SR “Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových
inštitúcií“.

Oddelenie výpožičných služieb
Metodicky riadil a koordinoval procesy a činnosti súvisiace s ukončením implementácie nových
funkcií výpožičného modulu ARL na všetkých pracoviskách, ktoré poskytujú výpožičné služby.
Nezaregistrovaným záujemcom o služby UK UMB umožňujú využiť predregistračný formulár
a zaregistrovaní používatelia si môžu z pracovne alebo z domu spravovať vlastné kontá, samostatne
si predlžovať výpožičnú dobu, zasielať elektronické žiadanky na dokumenty, prípadne si rezervovať
dokument, ktorý je vypožičaný.

Referát absenčných výpožičiek
Úlohou Referátu absenčných výpožičiek je registrácia nových používateľov a poskytovanie
absenčných výpožičných služieb, vrátane upomínania a riešenia náhrad stratených resp. poškodených
dokumentov.

Používatelia zaregistrovaní v r. 2008 podľa kategórii
A
B
C
C/Z
Pedagogickí Denní Externí Zahraniční
zamestnanci študenti študenti študenti
Noví
Prolongovaní
Spolu

53
53

1733
3110
4843

433
627
1060

68
13
81

D
Nepedagogickí
zamestnanci
a ostatní
104
104

Spolu

2 391
3 750
6 141

Používatelia zaregistrovaní v r. 2008 podľa fakúlt
FHV
Noví
505
Prolongovaní 761
Spolu
1266

FPV
285
322
607

PF EF FPVMV PrF Iní
449 546
364
141 101
500 1359
714
94 949 1905
1078
235 101

Spolu
2 391
3 750
6 141

Celkový počet zaregistrovaných používateľov podľa kategórií
A
694

B
C C/Z D
8835 3142 220 609

Spolu
13 500

Celkový počet zaregistrovaných používateľov podľa fakúlt
FHV FPV PF EF FPVMV PrF Iní
3083 1343 1947 4849 1217
672 389

Spolu
13 500

Štatistika výpožičných služieb
Rok
2006
2007
2008
Prezenčné výpožičky 131 040 147 031 161 972
Absenčné výpožičky
63 574 68 577 71 918
Výpožičky spolu
194 614 215 608 233 890

Štatistika využívania online služeb
Predregistrácia
Počet
používateľov
1 402

Žiadanky
Počet
používateľov
2029

Počet
exemplárov
3848

Rezervácie
Počet
používateľov
1834

Počet
exemplárov
2158

Referát študovní
Činnosť referátu sa zamerala na zvládnutie presunu dokumentov pri zlučovaní Filologickej
a Pedagogickej študovne a Právnickej a Politologickej študovne, sťahovaní Pedagogickej študovne do
ŠD 5 a rekonštrukcii Univerzálnej študovne. Do skladu Ekonomickej študovne sa dokúpili regále
a celý fond sa nanovo prestaval.
Návštevnosť študovní je každoročne vysoká. Služby študovní sú najviac využívané
predovšetkým počas semestra, menej počas skúškového obdobia. Nové priestory, počítače, útulné
zariadenie a doplnenie fondu študovní študijnou a odbornou literatúrou, novými titulmi periodík
a hodnotnými encyklopédiami zvýšilo podstatne návštevnosť študovní v zimnom semestri.
Nedostatkom, ktorý sa do konca roka nepodarilo odstrániť, je nefunkčnosť počítačovej siete
v Pedagogickej študovni.

Návštevnosť v jednotlivých študovniach (prezenčné výpožičné služby)
FHV FPV
PF
EF FPVMV PrF
Iní
Univerzálna študovňa a EDC 10014 3758 2258
362
296 315 660
Ekonomická študovňa
15
7
13 11089
10
11
39
Politologická študovňa
105
12
31
69
19682 627 432
Právnická študovňa
1
1 889
Pedagogická študovňa
352
10 5016
7
1
6
Filologická študovňa
2675
46
43
2
1
1
EDC
19
1
2
1
3
6
Spolu
13 181 3 834 7 363 11 530 19 993 1 849 1 138

Spolu
17 663
11 184
20 958
891
5 392
2 768
32
58 888

Celková návštevnosť UK UMB bola 110 180 používateľov, priemerná denná návštevnosť 648
používateľov.

Európske dokumentačné centrum
Od septembra 2008 je fond Európskeho dokumentačného centra (EDC) súčasťou fondu
Univerzálnej študovne. Z hľadiska návštevnosti bola táto organizačná zmena pozitívnym krokom,
pretože došlo k zvýšeniu počtu prezenčných výpožičiek a počtu používateľov, ktorí pri vyhľadávaní
študijnej literatúry v študovni využívajú aj fond EDC prístupný vo voľnom výbere. Do fondu EDC
pribudlo v roku 2008 141 publikácií získaných darom z vydavateľstva EÚ, 25 tlačených titulov
časopisov z rôznych oblastí, 2 tituly elektronických periodík (na CD). Pracovníčka EDC v priebehu
roka bezplatne objednávala tituly z EU Bookshop, ktoré sú zdarma k dispozícií používateľom UK
UMB. Okrem vypožičiavania dokumentov, využili používatelia aj rešeršné služby EDC. V roku 2008
sme zriadili tzv. Eurokútiky v Ekonomickej a Politologickej študovni, v ktorých sú pre používateľov
aktuálne informačné materiály o EÚ. Referát spolupracoval so zastúpením EK na Slovensku a ďalšími
EDC, ktoré pôsobia v akademických knižniciach. Pracovníčka EDC sa zúčastnila na výročnom
stretnutí členov informačnej siete Europe Direct v Aténach. Počas Dňa Európy – 9. 5. 2008
prezentovala činnnosť EDC a UK UMB na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Štvrťročne vydáva
Informačné listy EDC – pravidelnú štvorstranovú prílohu časopisu Bibliotheca Universitatis.

Referát medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej služby
Medziknižničná výpožičná služba (MVS) je jednou zo základných služieb, ktoré poskytuje
knižnica. V súčasnosti sa táto služba viac sústreďuje na elektronickú formu komunikácie. Čoraz väčšie
percento používateľov využíva email alebo elektronický formulár, ktorý má UK UMB na svojej
webovej stránke a svoje požiadavky zasiela prostredníctvom nich. Pracovníčka referátu rovnako
elektronicky komunikuje s inštitúciami, ktoré žiadajú UK UMB o MVS. Pri vybavovaní
medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) referát dlhodobo spolupracuje
s Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Slovenskou národnou knižnicou v Martine.

Medziknižničná výpožičná služba
Požiadavky od iných knižníc z fondu UK UMB
z toho prostredníctvom elektronickej žiadanky

265
160

Požiadavky z fondu iných knižníc pre používateľov UK UMB
z toho prostredníctvom elektronickej žiadanky

411
195

z toho MMVS

100

Štruktúra žiadateľov o MVS a MMVS

Kateg. A
Kateg. B,C
Kateg. D
Spolu:

FHV
78
131
1
210

FPV
16
13
4
33

PF
1
45
0
46

FPVMV
2
8
0
10

PrF
0
1
0
1

EF
22
40
0
62

ÚVV
23
0
0
23

Rektorát
0
1
25
26

Spolu
142
239
30
411

Pracovníčka referátu medziknižničnej výpožičnej služby zabezpečuje prideľovanie čísiel ISBN a EAN
publikáciám vydávaným na pracoviskách UMB. Pracoviská žiadajú o pridelenie čísla prostredníctvom
elektronického formulára, ktorý je prístupný na webovej stránke knižnice.
Počet vybavených žiadostí o pridelenie ISBN
FHV FPV PF FPVMV PrF EF ÚVV Rektorát Spolu
35
26
39
13
6
26
7
2
154

Referát informačných služieb
V roku 2008 bol zabezpečený prístup používateľov do zahraničných databáz na základe
centrálnych rozvojových projektov akademických knižníc riešených v predchádzajúcom roku. MŠ SR
poverilo Centrum vedecko-technických informácií v Bratislave riešením národného projektu „Národný
informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným
zdrojom“. S projektovou kanceláriou sme úzko spolupracovali pri výbere kolekcií databáz, ktoré budú
prístupné od r. 2009.
Prístup k zahraničným databázam majú používatelia prostredníctvom webovej stránky UK
UMB zo všetkých PC v Metropolitnej sieti UMB. Pracovníci knižnice informujú o databázach
študentov v rámci informačného vzdelávania, organizujú školenia na ich využívanie a poskytujú aj
individuálne konzultácie. Okrem predplatených databáz sme zabezpečovali skúšobné prístupy zdarma
na určité vymedzené obdobie. Napriek všetkým snahám pracovníkov UK UMB je využívanie týchto
informačných zdrojov v porovnaní s inými vysokými školami nízke. Z dostupných štatistík sme
vypracovali nasledovný prehľad využívania databáz používateľmi na UMB:
Využívanie elektronických databáz v roku 2008
Návštevy

Vyhľadávania

Citácie / Abstrakty

Fulltexty

ProQuest

-

30 708

2 100

3 473

EBSCO

793

8 886

1 329

2 546

ScienceDirect

882

1 520

1 031

2 082

Scopus

215

933

691

84

47

304

-

-

693

1 009
-

351

179

2 630

43 360

5 502

8 364

Knovel Library
Web of Knowledge
ACM
Spolu

Skúšobné prístupy k elektronickým databázam
1. CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Obdobie: 15.2.2008 – 26.2.2008
Štatistika: 248 vstupov, 99 fulltextov
2. IEL Xplore - Electronic Library IEEE
Obdobie: 6.4.2008 – 6.5.2008
Štatistika: 37 vstupov
3. SocIndex with full text
Obdobie: 15.9.2008 – 12.12.2008
Štatistika: 437 vstupov, 66 fulltextov, 73 abstraktov

Referát rešeršných služieb
Rešeršné služby poskytuje UK UMB vedecko-pedagogickým pracovníkom, doktorandom
a študentom končiacich ročníkov (3. ročník bakalárskeho štúdia a 5. ročník magisterského štúdia).
Ostatným študentom denného aj externého štúdia sa tieto služby obmedzujú na poskytnutie metodickej
pomoci pri samostatnom rešeršovaní. Rešerše sa vypracovávajú z vlastných informačných zdrojov
a elektronických domácich a zahraničných databáz. V roku 2008 rešeršné služby najviac využívali
študenti Ekonomickej fakulty a Fakulty humanitných vied. Najväčší nárast záujmu o tieto služby
knižnica zaznamenala u používateľov z Ekonomickej fakulty; kým v roku 2007 požiadalo
o spracovanie rešerše 86 používateľov, v roku 2008 to bolo spolu 149 používateľov.
Rešeršné služby v roku 2008
Počet používateľov
Počet rešerší
Počet záznamov

Kategória A Kategória B, C
Kategória D Spolu
23
361
14
398
24
362
14
400
1124
19373
330
20827

Používatelia rešeršných služieb podľa fakúlt
Kategória
A
Fakulta humanitných vied
Fakulta prírodných vied
Ekonomická fakulta
FPVaMV
Právnická fakulta
Pedagogická fakulta
Filologická fakulta
Ústav vedy výskumu
UK UMB
mimo UMB
Spolu

8
5
3
6
0
1
0
0
23

Kategória
B, C
105
30
146
17
8
55
0
0
361

Kategória
D
4
10
14

Spolu
113
35
149
23
8
56
0
0
4
10
398

Referát referenčných služieb
Referát nie je personálne obsadený. Službu Spýtajte sa knižnice zabezpečoval v roku 2008
referát študovní. Služba je sprístupnená cez webovú stránku UK UMB a používatelia si postupne
osvojujú túto formu komunikácie s knižnicou. Významným prvkom je logo tejto služby, ktoré
používajú všetky knižnice na Slovensku ako lepší orientačný bod. Otázky sa najčastejšie týkali
podmienok registrácie, možností využívania služieb študovní, knižničného poriadku, prístupu ku
kvalifikačným prácam, ale aj možností zakúpenia publikácií z edičnej činnosti UMB atď. Službu
využívali väčšinou študenti, ale aj pedagógovia a ostatná verejnosť. V budúcnosti plánuje knižnica
zavedenie ďalších foriem komunikácie s používateľmi.

Referát administrácie knižnično-informačného systému
Od septembra došlo k zmene v personálnom obsadení referátu. Referát okrem zabezpečovania
bežného chodu a údržby systému priebežne mesačne exportoval dáta do Centrálneho registra
evidencie publikačnej činnosti, technicky zabezpečil upgrade knižnično-informačného systému ARL
v súvislosti s prechodom na euro a úpravu MARC formulárov kvalifikačných prác. Priebežne
aktualizoval informácie na webovej stránke UK UMB, spolupracoval na úprave elektronických
formulárov, zverejňovaní výstupov publikačnej činnosti, úprave predregistračného formulára, riešil
nefunkčnosť žiadaniek a technické problémy s nastavením pokladničných tlačiarní.

INFORMAČNÉ VZDELÁVANIE
Vzdelávanie používateľov UK UMB
Podujatí informačného vzdelávania sa zúčastnilo celkom 3 381 študentov, 3 doktorandi a 42
vedecko-pedagogických pracovníkov. Informačné vzdelávanie realizovali pracovníci UK UMB; pri
niektorých aktivitách úzko spolupracovali s pedagogickými pracovníkmi.
Podujatia pre študentov :

Informačné vzdelávanie o službách UK UMB a podmienkach registrácie pre 1. ročník
denného a externého štúdia v rámci úvodných zápisov študentov na FHV,FPV, PF, PrF, EF účasť 3226

Informačné vzdelávanie o službách UK UMB a podmienkach registrácie pre 1. ročník denného
štúdia v rámci predmetu Úvodu do štúdia na FPVaMV- účasť 78

Deň otvorených dverí na FPVaMV– poskytnutie informácií o UK UMB pre záujemcov
o štúdium zo stredných škôl- účasť 53

Internet pre tretí vek – v spolupráci s Univerzitou tretieho veku boli zorganizované
v Politologickej študovni 2 kurzy zamerané na vyhľadávanie v on-line katalógu a na internete účasť 9

Deň elektronických informačných zdrojov - účasť 1 študent

Školenie k elektronickým databázam pre študentov Katedry environmentálneho manažmentu
FPV -účasť 14
Podujatia pre doktorandov

Vedecké databázy - zdroj vedeckého bádania
Podujatie organizované v rámci Týždňa vedy pre interných doktorandov UMB - účasť 3
(FPVaMV)
Podujatia pre vedecko-pedagogických pracovníkov

Pracovné stretnutie o publikačnej činnosti určené prodekanom pre vedu a pracovníkom
referátov pre vedu - účasť 11



Školenie k elektronickým formulárom na nahlasovanie publikačnej činnosti - účasť 12 (EF,
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku)



Školenie na databázu SCOPUS - účasť19 (EF, PF, FPV, FHV, Ústav vedy
a výskumu)

Vzdelávanie zamestnancov UK UMB


Zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 a jeho novela – školenie organizované
Akadémiou vzdelávania – účasť: vedúca Odboru služieb
Manažment pre ženy – účasť 4 pracovníčky
Stres v práci knižnično-informačného pracovníka – prednáška PhDr. Kiku pre
všetkých pracovníkov UK UMB




PODUJATIA


Milan Hodža - Andrej Kmeť - Jozef Miloslav Hurban
Výstava publikácii z fondu UK UMB o významných osobnostiach slovenského
spoločenského a politického života.



Knižná výstava vydavateľstva Portál - „Priateľstvo s knihou“
Prezentácia knižných titulov vydavateľstva Portál spojená s prednáškou PaedDr. Mileny
Lipnickej, PhD.: „Rozvoj grafomotoriky a podpora písania“ v priestoroch PF



Bernolák a kodifikácia spisovnej slovenčiny
Výstava k 220. výročiu prvej kodifikácie spisovného jazyka Slovákov



Osobnosti, ktoré sa podieľali na tvorbe dejín slovenského jazyka.
Prednáška PhDr. Tomáša Oravca o spektre osobností od latinského baroka cez kodifikačné
obdobia 19. storočia po novodobú súčasnosť 20. storočia, ktoré sa svojou jazykovednou
prácou výrazne podieľali na tvorbe dejín slovenského jazyka.



Svet kníh
Výstava publikácii s tematikou dejín kníh, knihovníctva a knižníc spojená s prezentáciu
výpravnej publikácie „Encyklopedie knihy“.



Prezentácia publikácie Petra Soleja „Krása zakliata v kove“



Vedecká kniha 2008
Štvrtý ročník výstavy publikácií zahraničných odborných vydavateľstiev spojenej s predajom



Japonská ikebana
Prednáška Mgr. Zuzany Piliarovej z Katedry biológie Fakulty prírodných vied spojená
s praktickou ukážkou aranžovania kvetov.



Knižnica a znalostná spoločnosť
Výstava knižnej produkcie vydavateľstva PORTÁL spojená s predajom vo vestibule FHV



Štefan Žáry – 90. výročie narodenia
Prednáška Dr.h.c. prof. PhDr. Zdenka Kasáča, CSc. a jeho osobné spomienky na Štefana Žáryho.

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ
V roku 2008 sa UK UMB uchádzala o dotáciu v grantovom programe Ministerstva kultúry SR.
Podané boli 2 projekty.
1. Podpora študijných programov pre znalostnú spoločnosť
Cieľom projektu bolo zabezpečenie kvalitných informačných zdrojov na podporu výučby a štúdia
v novozriadených študijných programoch – európske kultúrne štúdia, bezpečnostné systémy
a manažérske systémy. Odborným garantom projektu bola Mgr. M. Krobotová. Celková suma
projektu bola 119 926 Sk, z toho dotácia MK SR 90 000 Sk.
2. Elektronický zabezpečovací a kamerový systém – ochrana fondu novozriadenej
Pedagogickej študovne a jej technické vybavenie
Projekt riešil zabezpečenie technického zariadenia na ochranu fondu Pedagogickej študovne v nových
priestoroch ŠD 5 a jej počítačového vybavenia. Odborným garantom projektu bola PhDr. S.
Beracková. Celková suma použitá na zakúpenie počítačov a bezpečnostného systému bola 240 114 Sk,
z toho dotácia MK SR bola 58 000 Sk. V priebehu riešenia projektu bol zmenená nákladová položka
na kamerový systém, ktorý bol spolu s bezpečnostným systémom na ochranu fondu zakúpený z iných
prostriedkov. Požiadali sme preto MK SR aj o zmenu lokácie realizácie projektu a bezpečnostný
systém bol inštalovaný v Univerzálnej študovni.
UK UMB participovala na rozvojovom projekte MŠ SR č. 001/UMB - 3/2008 „Rovnosť
príležitostí pre všetkých“ riešeného v oblasti „Využívanie informačných technológií ako prostriedku
pre študentov so zdravotným postihnutím“. Cieľom projektu, ktorého zodpovednou riešiteľkou bola
PaedDr. Miloslava Sudolská, PhD., koordinátorka pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi,
bolo vytvoriť študentom so špeciálnymi učebnými potrebami rovnaké príležitosti vzdelávania
v priestoroch UMB. V rámci tohto projektu sa rieši vytvorenie pracovísk s potrebným technickým
vybavením, ktoré umožní študentom so zdravotným postihnutím prácu s informačnými zdrojmi vo
všetkých študovniach UK UMB.
UMB sa zapojila do riešenia národného projektu „Národný informačný systém podpory
výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom.“ Riešiteľom
projektu je Centrum vedecko-technických informácii v Bratislave. Zástupcom univerzity pre
spoluprácu s projektovou kanceláriou bola menovaná PhDr. Ľ. Homolová. V priebehu roku 2008 sa
plnil prvý cieľ projektu: Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia elektronických informačných
zdrojov pre výskum a vývoj na Slovensku s ohľadom na používateľov a na oblasti so strategickým
významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR).
Výber elektronických informačných zdrojov vychádzal z požiadavky udržateľnosti predchádzajúcej
konfigurácie zostáv kolekcií databáz a ich používateľov. Po pripomienkovaní návrhu portfólia a
ukončení výberu sa koncom roka začali rokovania s dodávateľmi databázových kolekcií.

PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
V septembri sme vydali plnofarebnú informačnú skladačku o Univerzitnej knižnici UMB
v náklade 4 000 výtlačkov a informačný leták o Európskom dokumentačnom centre v náklade 1 000
výtlačkov. Pokračovali sme vo vydávaní vlastného periodika Bibliotheca Universitatis s prílohou
Informačné listy EDC, ktorý vychádza od septembra 2005 v tlačenej aj elektronickej forme.
Pracovníci UK UMB pravidelne prispievali do rubriky „Univerzitná knižnica informuje“
v Spravodajcovi UMB. V kategórii GII – rôzne publikácie a dokumenty spracovala UK UMB
celkom 59 príspevkov.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Spolupráca s akademickými knižnicami pokračovala vzájomnou výmenou odborných
a vedeckých publikácií. UK UMB navštívilo v priebehu roka niekoľko zahraničných hostí. Na

výstave Vedecká kniha bol prítomný zástupca zahraničných vydavateľstiev pre východnú Európu p.
Marek Lewinson. V auguste UK UMB navštívila p. Vjara Angelova z Knižnice Ekonomickej
univerzity vo Varne. Tlmočila vedeniu UK UMB návrh na spoluprácu, ktorú by knižnice mohli
nadviazať a realizovať v rámci programu ERASMUS. V septembri absolvovalo odbornú stáž v UK
UMB päť pracovníkov akademickej knižnice Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Stáž bola
zabezpečená z programu ERASMUS a jej účastníci sa počas piatich dní oboznámili s organizáciou
knižnično-informačných služieb na UMB, postavením UK UMB v rámci univerzity, náplňou jej
činnosti, rozsahom služieb a prevádzkou knižnično-informačného systému ARL.

ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH A PROFESIJNÝCH
ORGANIZÁCIÁCH
UK UMB je členom Slovenskej asociácie knižníc (SAK). Riaditeľka UK UMB je členkou
Odbornej skupiny pre medzinárodné styky a Pracovnej skupiny pre informačné vzdelávanie SAK.
UK UMB je aktívnym členom Združenia informačných špecialistov na podporu vedy Pro
Scientia. 17 pracovníci sú členmi Spolku slovenských knihovníkov (SSK). UK UMB má zastúpenie
vo výbore Krajskej pobočky spolku. Členovia sa v marci zúčastnili slávnostného podujatia Deň
knihovníkov, ktoré sa konalo pod záštitou predsedu VUC M. Murgaša v Krajskej knižnici Ľudovíta
Štúra vo Zvolene a v máji absolvovali odbornú exkurziu v Univerzitnej knižnici v Bratislave a v
Hlavnej mestskej knižnici vo Viedni.

PERSONALISTIKA
Stav zamestnancov k 31. 12. 2008:
 fyzických osôb: 29
 prepočítaný stav na plný úväzok: 28, 3
V roku 2008 boli uzavreté 4 dohody o brigádnickej práci študenta a 10 dohôd o vykonaní práce.
Študenti v letných mesiacoch vypomáhali pri sťahovaní fondu študovní. Formou dohody o vykonaní
práce bolo zabezpečené spracovávanie citácií do databázy publikačnej činnosti, chod a údržba KIS
ARL v mesiacoch júl – august (nebolo obsadené miesto správcu systému), preklad informačných
materiálov o UK UMB do anglického jazyka, dvojzmenná prevádzka Univerzálnej študovne,
vyraďovanie dokumentov po revíziách čiastkových knižníc, nosenie poštových zásielok a pomocné
práce v sklade.

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2008:
vysokoškolské vzdelanie II (PhDr., Mgr.) -knihovnícke
vysokoškolské vzdelanie II (PhDr., Mgr.) - iné
vysokoškolské vzdelanie I (Bc.)- knihovnícke
vysokoškolské vzdelanie I (Bc.)- iné
stredoškolské knihovnícke vzdelanie
stredoškolské vzdelanie iné
stredoškolské vzdelanie iné + knihovnícky kurz

2
10
1
5
5
4
2

Personálne zmeny
Pracovný pomer v UK UMB ukončili v roku 2008 dvaja pracovníci. Jedna pracovníčka odišla
na materskú dovolenku. Na uvoľnené pracovné miesta boli prijatí traja pracovníci.
V rámci organizačných zmien a prijatím nového Organizačného poriadku UK UMB sa zmenilo
miesto výkonu práce 3 pracovníčkam. Z tohto dôvodu boli s nimi uzavreté dodatky k pracovnej
zmluve. Všetkým pracovníkom UK UMB boli vypracované nové pracovné náplne v zmysle novej
organizačnej štruktúry.

K 31. 12. 2008 nebolo UK UMB obsadených 6 pracovných miest: referát katalogizácie, vedúci
oddelenia informačných služieb, referát referenčných služieb, referát projektového manažmentu,
referát edičný a propagačný a jedno miesto na referáte evidencie publikačnej činnosti. Od 1. 2. 2009
boli obsadené 2 pracovné miesta: pracovník referátu katalogizácie a pracovník evidencie publikačnej
činnosti. Neobsadené zostávajú 4 pracovné miesta.

TECHNICKÉ VYBAVENIE
V roku 2008 bolo technické vybavenie pracovísk UK UMB doplnené nasledovnými zariadeniami:
Názov zariadenia

Počet

PC zostava s príslušenstvom do Pedagogickej študovne
PC zostava s príslušenstvom do Univerzálnej študovne
Notebook pre správcu KIS
Telefónny prístroj do Pedagogickej študovne
Záložný zdroj k serveru
Elektronický systém na ochranu knižničného fondu do
Univerzálnej študovne
Skartovací stroj
Kamerový a elektronický systém na ochranu
knižničného fondu do Pedagogickej študovne
SPOLU

11
2
1
1
1
1

Jednotková
cena
16 226,21 299,29 692,2 368,10
6 320,58 000,-

1
1+1

Rok
2006
2007
2008

73
2

Príjmy v Sk
570 810
754 808
936 449

Použitie vlastných príjmov v r. 2008
610
Mzdy
633 001 Interiérové vybavenie
633 002 Výpočtová technika
633 006 Všeobecný materiál
633 009 Knihy, časopisy...
635 004 Rutinná a štandardná údržba
637 001 Školenia, semináre...
637003 Propagácia
637 004 Všeobecné služby
Spolu

35 480
69 869
6 886
216 755
29 926
38 139
17 850
4 760
3 364
423 029

320 764,10

36

Prehľad príjmov za služby UK UMB v r. 2006 – 2008

3 300,-

37

HOSPODÁRENIE UK UMB

178 486,42 598,29 692,2 368,10
6 320,58 000,-

3 300,-

Počet PC k 31.12. 2008
Počet PC pre používateľov UK UMB
/napojených na internet a intranet/
Počet PC pre pracovníkov UK UMB
/vrátane 3 notebookov/
Počet PC v UK UMB spolu
Počet serverov v UK UMB

Cena spolu

Prehľad čerpania finančných prostriedkov
Rozpočtová položka

ŠR
Rozpočet Čerpanie

610

5 200 000

7 225 957

0

0

Rozpočet
0

Čerpanie
0

Rozpočet
200 000

Čerpanie
35 480

25 000

20 128

0

1030

0

0

0

0

20 000

26 677

0

10 378

0

0

0

0

45 000

40 800

0

0

0

0

0

0

60 000

12 047

0

0

0

0

30 000

69 869

400 000

185 160

0

0

0

0

50 000

6 886

0

2 369

0

0

0

0

0

0

0

3 300

0

0

0

0

0

0

40 000

50 692

0

0

0

0

120 000

216 755

75 000

81 747

1 500000

1 414 892

90 000

90 000

0

29 926

0

325

0

0

0

0

0

0

50 000

18 613

0

0

0

0

50 000

38 139

0

2 499

0

0

0

0

0

0

430 000

429 600

0

0

0

0

0

40 000

18 699

0

0

0

0

0

17 850

0
70 000

2 975
45 671

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4 760
3 364

0
0

2 222
0

0
0

0
0

0
58 000

0
58 000

0
100 000

0
0

6 455 000

8 169 481

1 500000

1 426 300

148 000

148 000

550 000

423 029

Mzdy

631 001 Cestovné
rady tuzemské,
631 002 Cestovné
náhrady zahraničné
632 003 Poštové
a telekomunikačné
služby
633 001 Interiérové
vybavenie
633 002 Výpočtová
technika
633 003 Telekom.
technika
633 004 Prev.
Stroje...
633 006 Všeobecný
materiál
633 009 Knihy,
časopisy...
635 001 Servis inter.
vybavenia
635 004 Rutinná
a štandardná údržba
635 005 Údržba špec.
strojov
636 002 Nájomné za
nájom...
637 001 Školenia,
semináre...
637003 Propagácia
637 004 Všeobecné
služby
637 014 Stravovanie
700
Kapitálové
výdavky
Spolu

Veda
Čerpanie
Rozpočet

Vlastné zdroje

Grant MK SR

Prioritné úlohy Univerzitnej knižnice UMB na rok 2009:
1. Akvizíciu knižničného fondu zamerať prioritne na získavanie študijnej literatúry pre 2. a 3.
ročník bakalárskeho štúdia.
T: 31. 12. 2009
Z: Vedúca Odboru budovania fondov a databáz
2. Pokračovať v revíziách čiastkových knižníc. Systematicky odstraňovať nedostatky
v evidencii čiastkových knižníc a zabezpečiť retrospektívne spracovanie starších dokumentov
z čiastkových knižníc do knižnično-informačného systému ARL
T: 31. 12. 2009
Z: Vedúca Odboru budovania fondov a databáz
3. Vyriešiť technické otázky zberu a spracovania elektronických záverečných prác a
zabezpečiť realizáciu rozvojového projektu MŠ SR Plagiátorstvo.
T: 31. 8. 2009
Z: Riaditeľka UK UMB
4. Dopracovať modul katalogizácie KIS ARL a zaviesť evidenciu projektov UMB v tomto
informačnom systéme.
T: 30. 6. 2009
Z: Vedúca Odboru budovania fondov a databáz
5. Skvalitniť spracovanie publikačnej činnosti pracovníkov UMB a zabezpečovať mesačné
exporty dát do centrálneho registra publikačnej činnosti MŠ SR.
T: 31. 12. 2009
Z: Vedúca Odboru budovania fondov a databáz
6. Spolupracovať s Radou garantov pri novelizácii kategórii umeleckých aktivít a príloh
k Smernici MŠ SR č. R-13/2008.
T: 31. 8. 2009
Z: Riaditeľka UK UMB
7. Realizovať národný projekt „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na
Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom.“ Po získaní prístupu
k databázam zorganizovať prezentácie nových databáz a školenia na vyhľadávanie informácií.
T: 31. 12. 2009
Z: Riaditeľka UK UMB
8. Realizovať projekty podané v Grantovom programe Ministerstva kultúry SR.
T: 31. 12. 2009
Z: riešitelia projektov
9. Prioritne riešiť personálne obsadenie referátu katalogizácie, referátu evidencie publikačnej
činnosti, referátu referenčných služieb a vedúceho oddelenia informačných služieb, vzhľadom
na úlohy, ktoré UK UMB musí plniť v r. 2009. Pozornosť treba venovať aj odmeňovaniu
pracovníkov UK UMB, aby ich odmena za prácu bola adekvátna požiadavkám, ktoré sú na
nich kladené (pracujú s jedným z kľúčových IS z hľadiska chodu UMB, evidujú publikačnú
činnosť, umelecké aktivity a projekty UMB, t. z. údaje, od spracovania ktorých závisí celková
výška dotácie pre univerzitu.), a taktiež z dôvodu stabilizácie odborných pracovníkov UK
UMB.
T: 31. 12. 2009
Z: Riaditeľka UK UMB
10. V spolupráci s UAKOM odstrániť nedostatky v počítačovej sieti a pripojení PC
v Pedagogickej študovni a zabezpečiť bezproblémový chod všetkých PC v UK UMB.
T: 31. 12. 2009
Z: Vedúca Odboru služieb

