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Úvod 

 

             Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku plní úlohy akademickej 

knižnice. Je knižnično-informačným, koordinačným a poradenským pracoviskom. Svoje 

služby poskytuje predovšetkým vedecko-pedagogickým pracovníkom, študentom KU 

v externej aj v internej forme štúdia a odbornej verejnosti. Bibliograficky registruje 

publikačnú a umeleckú činnosť pedagógov a vedeckých pracovníkov Katolíckej univerzity 

v Ružomberku. Pre svojich používateľov sprístupňuje knihy, periodiká, kvalifikačné, 

záverečné práce a elektronické informačné zdroje.    

UK KU tvorí centrálne pracovisko v Ružomberku, ktoré metodicky riadi pracoviská na 

Teologickej fakulte so sídlom v Košiciach a na Teologickom inštitúte TF KU so sídlom 

v Spišskom Podhradí. 
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Knižničný fond 

 

Všetky pracoviská Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK 

KU) naďalej používajú Knižnično-informačný systém Virtua, prostredníctvom ktorého sú 

zapojené do súborného katalógu knižníc Slovenská knižnica v SR.  

Medzi hlavné priority UK KU patrí sprístupňovanie čo najväčšieho počtu knižničných 

jednotiek (KJ) pre svojich používateľov.  Profilácia knižničného fondu súvisí s výučbovými 

predmetmi KU, a teda jeho hlavnú časť tvoria humanitné a spoločenské vedy. V menšej miere 

sú to odbory z prírodných a lekárskych vied. Doplňovanie knižničného fondu prebieha 

na základe požiadaviek vyučujúcich z jednotlivých fakúlt.  

Ročný prírastok knižničných jednotiek bol v UK KU 8 287 (tab. č. 1). Prírastky 

knižničného fondu tvoria predovšetkým dary, potom nasleduje kúpa. Výrazne stúpol počet 

kníh zakúpených z grantov. Vytvárali sa nové bibliografické záznamy pre knihy zo série Loeb 

Classical Library. Kompletná, doteraz vydaná séria Loeb Classical Library, je totiž od 26.6. 

2017 súčasťou knižničného fondu Univerzitnej knižnice KU. V podobe bilingválnych vydaní 

séria LCL ponúka pôvodné texty latinskej a gréckej antickej literatúry a ich anglické 

preklady. Doteraz v rámci LCL vyšlo 523 titulov.  

Knižničný fond UK na pracovisku Teologickej fakulty v Košiciach bol obohatený o zbierku 

vzácnych  kníh, ktoré daroval J. Em. Jozef Kardinál Tomko. Vzácne exponáty boli 

umiestnené v reprezentačných vitrínach v priestoroch knižnice.  

Z knižničného fondu sa vyradilo 64 KJ, ktoré sú evidované v zozname úbytkov. 

Dôvodom vyradenia KJ bola ich strata, nedobytnosť alebo obsahová zastaranosť kníh. 

UK KU naďalej spracovávala knižné dary prof. M. S. Ďuricu a mnohých iných darcov. 

V roku 2017 UK KU bibliograficky spracovala 1 138 KJ z daru prof. Milana S. Ďuricu.  

Zníženie počtu skatalogizovaných kníh ovplyvnil aj fakt dlhodobej práceneschopnosti 

jedného z katalogizátorov, zvýšený počet exkurzií počas roka a realizácia informačných hodín 

pre študentov 1. ročníkov naprieč všetkými odbormi, ktoré zabezpečoval 1 pracovník 

z oddelenia katalogizácie. Na pracovisku v Spišskej Kapitule sa opäť pristúpilo k sťahovaniu 

knižnice do nových priestorov, čo je dosť komplikované z dôvodu malého personálneho 

zabezpečenia. Z uvedeného dôvodu bolo spracovávanie fondu na uvedenom pracovisku 

takmer nemožné. 
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Vzhľadom na znížený počet brigádnikov poskytnutých z fakúlt si situácia vyžadovala 

zapojenie ostatných pracovníkov knižnice do údržby otvoreného knižničného fondu a 

podieľali sa aj na zhotovovaní štítkov so signatúrami. 

Počas roka 2017 absolvovali všetci pracovníci oddelenia katalogizácie UK KU metodicko-

koordinačné semináre s názvom Katalogizačné pravidlá RDA I.,II.,III. Cieľom seminárov 

bolo definitívne metodické usmernenie vychádzajúce z 1. fázy metodiky a implementácie 

pravidiel RDA v roku 2016 v rámci konzorcia KIS3G a bibliografického systému SR. 

 

V priebehu roka dochádzalo do UK KU 165 titulov periodík, z toho 73 zahraničných. 

V počte dochádzajúcich periodík nastal v porovnaní s minulým rokom mierny pokles (Tab. č. 

1).  Prostredníctvom elektronických databáz bolo prístupných 17 012 elektronických titulov 

časopisov. Zoznam aktuálne dochádzajúcich periodík, ako aj zoznam všetkých periodík je 

prístupný na webovej stránke UK. UK KU naďalej pokračuje v prispievaní do Súborného 

katalógu periodík (SKP) pre ktorý bolo spracovaných 932 záznamov (875 upravených a 57 

nových záznamov).  

 

Tab. č. 1  Akvizícia knižničného fondu UK KU 2014-2017  

Akvizícia 2014 2015 2016 2017 

Prírastok knižničných jednotiek 12 641 11 074 8 771 8 287 

z toho kúpou 2 527 2 097   966 1 211 

z toho darom 9 934 8 927 7 583 6 999 

z toho výmenou 167 38   205 64 

z toho inak (náhrada) 13 12     17 13 

z prírastku knihy 10 788 8 519 6 630 5 437 

z  toho audiovizuálne a elektronické 

dok. 
72 298 119 92 

z prírastku iné (kvalifikačné práce) 
1 631 2 227 2 010 2 567 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 
186 183 171 166 

Úbytky knižničných jednotiek 38 52 37 64 

Celkový stav knižničného fondu 167 699 178 721 187 455 195 678 

 

  Na nákup knižničného fondu bolo celkovo vynaložených 29 991,83 EUR (tab. č. 2). 

V porovnaní s rokom 2016 stúpol počet KJ získaných kúpou o 245 exemplárov, ako aj 

množstvo finančných prostriedkov vynaložených na ich nákup o 7 775,99 EUR (Tab. č. 3). 
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Tab. č. 2  Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v roku 2017 

Fakulty Knihy (€) Časopisy (€) JSTOR (€) Spolu (€) 

Fakulta zdravotníctva      498,22 €    223,90 € 0 €    722,12 € 

Filozofická fakulta   15 971,14 € 1 845,03 € 0 € 17 816,17 € 

Pedagogická fakulta   4 193,81 € 2 996,33 € 0 €     7 190,14 € 

Teologická fakulta      579,55 €    383,85 € 0 €      963,40 € 

Univerzitná knižnica   3 300,00 €       0,00 € 0 €   3 300,00 € 

SPOLU  24 542,72 €  5 449,11 € 0 € 29 991,83 € 

 

UK KU sa podarilo získať dotáciu z Fondu na podporu umenia 5.1.3 Akvizícia knižníc 

„Kontinuálna podpora priorít vedy a vzdelávania formou akvizície odbornej a študijnej 

literatúry pre používateľov“, cez ktorý boli zakúpené knihy v hodnote 3 000 €, 

pričom  spoluúčasť UK KU bola 300,00 €. Celkovo sa zakúpilo 200 titulov a 217 exemplárov. 

Knihy boli umiestnené v UK KU. 

 

Tab. č.  3  Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v rokoch 2009-2017 

Rok 
Vyčlenené financie na 

nákup literatúry (€) 

Počet kúpených 

knižničných 

jednotiek (KJ) 

Medziročný 

rast / pokles 

2009 67 924 € 5 938  

2010 63 948 € 3 045 ↓ 

2011 50 551 € 2 391 ↓ 

2012 40 338 € 1 980 ↓ 

2013 49 017 € 2 190 ↑ 

2014 53 257,86 € 2 527 ↑ 

2015 49 167,63 € 2 097 ↓ 

2016 22 215,84 €    966 ↓ 

2017 29 991,83 € 1 211 ↑ 

 

Počas roka 2017 mali používatelia UK KU naďalej možnosť využívať vybrané elektronické 

informačné zdroje prostredníctvom projektu  Národný informačný systém podpory výskumu a 

vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) - ProQuest, 

Scopus, SpringerLink, Web of Science - Current Contents Connect, Essential Science 

Indicators a Wiley. Aj naďalej je možné vyhľadávať vo všetkých e-zdrojoch, ku ktorým má 

KU prístup súčasne cez aktualizovanú discovery službu Summon. V roku 2017 bola ukončená 

národná licencia EBSCO, ktorú zabezpečovala Slovenská národná knižnica. V súčasnosti je 

vyhlásené verejné obstarávanie na novú národnú licenciu, ktorej dodávateľom bude SNK.  



 6 

Rovnako sa v roku 2017 skončil aj prístup k JSTOR kolekciám, nakoľko fakulty neprejavili  

o uvedené kolekcie záujem.        

         V rámci skúšobných prístupov bol používateľom umožnený vstup do viacerých databáz 

a časopiseckých kolekcií: k časopisom Royal Society of Chemistry, k encyklopédiám Oxford 

Research Encyclopedias od Oxford University Press, archív článkov od roku 1665 – 1995 od 

The Royal Society. 

Zo strany dodávateľov a UK KU sa zvýšila ponuka online webinárov so zameraním na: 

ProQuest, Ref Works, Altmetric for books, Digital Humanities - Brill, WoS Core Collection, 

Journal and Hightly Cited Data, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, 

ProQuest Central, InCities Benchmark and Analytics, Journal Citation Reports, ProQuest 

Central-medicínske databázy, WoS so zameraním na Core Collestion a Researcher ID.  

            

               Publikačná a umelecká činnosť predstavuje najdôležitejší ukazovateľ úrovne 

vedeckej činnosti vysokej školy. Počas roka bolo na žiadosť jednotlivcov a fakúlt 

vypracovaných 219 výstupov z databázy CREPČ1. V databáze publikačnej činnosti dosiahol 

počet bibliografických záznamov 1 471 (vrátane záznamov, ktoré nie sú konvertované do 

CREPČ1 – externí doktorandi, študenti, záznamy z predchádzajúcich rokov) bez väzieb 

a ohlasov, ktoré celkový počet navyšujú).  V prípade CREUČ dosiahol počet záznamov 119. 

Počas roka 2017 prebiehali školenia k prechodu na novú verziu systému evidencie 

publikačnej činnosti tzv. CREPČ2. Školenia sa zúčastňovali všetci spracovatelia z oddelenia 

EPC UK KU, informatik a vedúca UK KU. Nakoľko došlo k preklopeniu údajov zo systému 

Sofia, bolo potrebné čistenie entít inštitúcií a taktiež čistenie entít osôb, čo vzhľadom na 

preklopenie všetkých údajov vrátane osôb, ktoré nespadajú do prispievateľov publ. činnosti 

bolo časovo náročné. Nový systém CREPČ2 začína fungovať od 1.1.2018 s tým, že sa doň 

budú evidovať len publikácie s rokom vydania 2018. V súčasnosti je diskutovaná otázka 

exportu dát zo systému CREPČ2 do lokálnej databázy DAWINCI a jej celkové zachovanie.  

 

  V rámci projektu OPVaV-2013/5,1/05-SORO Zlepšovanie infraštruktúry na KU 

v Ružomberku ako investície do lepšej kvality vzdelávania ITMS 26250120061 sme 

pokračovali v skenovaní a spracovávaní knižných dokumentov z fondu UK KU. V roku 2017 

sa v tejto aktivite pokračovalo skenovaním a digitalizovaním kníh a periodík, ktoré sú 

prístupné cez prezentačnú platformu MediaInfo, ktorá bola úspešne aktualizovaná a užívatelia 

majú možnosť pracovať v novej verzii. Digitalizované jednotky aj naďalej prechádzajú 

postupným procesom cez jednotlivé fázy od skenovanie kníh, rukopisov a iných typov 
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dokumentov, cez kategorizáciu a katalogizácia, priradenie metadát a indexov, riadenie a 

spracovania digitalizačného procesu, archiváciu spracovaného digitálneho obsahu až po 

samotné publikovanie digitálneho obsahu v MediaInfo. V súčasnosti je zdigitalizovaných 

2002 KJ. Zdigitalizované dokumenty boli v tomto roku prepojené s online katalógom UK KU, 

kde je zverejnená url adresa priameho vstupu k zdigitalizovanej kópii. Tú je však možné 

prehliadať len z IP adresu UK KU. 

V rámci projektu bola naďalej prevádzkovaná aj digitálna študovňa s 20 PC stanicami 

prioritne určenými na vyhľadávanie zdigitalizovaných dokumentov. 

 

Knižničné služby a používatelia 

 

UK KU sa neustále snaží skvalitňovať a rozširovať služby svojim používateľom. Na 

začiatku akademického roka sme vydali tlačenú verziu skladačky pod názvom GPS 

navigátor, ktorá pomáha zlepšeniu orientácie používateľov v službách, vo fonde UK KU i vo 

vyhľadávaní v online katalógu. Okrem tlačenej verzie si ju mohli naši používatelia voľne 

stiahnuť aj na webstránke knižnice. 

V roku 2017 bolo v UK KU 2 855 registrovaných používateľov (Tab. č. 4), čo je 

v porovnaní s rokom 2016 pokles o 224 používateľov. Z celkového počtu študentov KU je 

v UK KU registrovaných viac ako 57%.  Pokles registrovaných študentov oproti minulému 

roku vznikol najmä v dôsledku celkového poklesu študentov na KU. Návštevnosť UK KU 

v roku 2017 bola 75 031. Celkový počet výpožičiek predstavuje 70 461 knižničných 

jednotiek, z toho 50 684 absenčných a 19 777 prezenčných výpožičiek (Tab. č. 4 a 5).  

 

Tab. č. 4  Knižničné služby poskytované UK KU v rokoch 2013-2017 

Knižničné služby  2013 2014 2015 2016 2017 

Výpožičky spolu  106 391 110 429 85 484 76 388 70 461 

z toho absenčné 

výpožičky  
79 922 79 541 60 025 49 845 50 684 

z toho prezenčné 

výpožičky  
26 469 30 888 25 459 26 543 19 777 

Výpožičky prezenčne 

periodiká  
8 539 8 118 5 848 4 609 4 127 

MVS iným knižniciam  474 433 479 408 421 

MVS z iných knižníc  575 475 433 346 354 

Počet vypracovaných 

bibliografií a rešerší  
452 490 379 197 219 
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Registrovaní 

používatelia  
7 492 5 002 3 617 3 079 2 855 

z toho poslucháči VŠ  6 276 3 825 2 493 2 083 2 069 

Potenciálni 

používatelia  
7 397 6 688 5 297 4 704 4 205 

z toho poslucháči VŠ  6 734 5 988 4 663 4 103 3 629 

Akcie informačnej 

výchovy  
15 14 32 26 28 

 

 

Tab. č. 5  Výpožičné služby v UK KU na jednotlivých pracoviskách 

    2013 2014 2015 2016 2017 

Absenčné 

výpožičky 

SPOLU 79 922 79 541 60 025 49 845 50 684 

Ružomberok 68 962 70 256 52 127 43 045 44 168 

Košice 7 350 6 481 5 040 4 071 4 865 

Spiš 3 610 2 804 2 858 2 729 1 651 

Prezenčné 

výpožičky 

SPOLU 26 469 30 888 25 459 26 543 19 777 

Ružomberok 17 670 24 251 19 713 22 736 16 333 

Košice 6 035 5 930 4 798 3 091 2 418 

Spiš 2 764 707 948 716 1 023 

Spolu   106 391 110 429 85 484 76 388 70 461 

 

  UK KU má v prevádzke šesť biblioboxov (Tab. č. 6). Vrátené dokumenty sú 

z biblioboxov vyberané dvakrát denne počas pracovných dní. Celkovo zaznamenávame 

zvýšený záujem o reprografické služby, či už za pomoci personálu knižnice, alebo 

prostredníctvom samoobslužných zariadení. Za rok 2017 dosiahol počet čiernobielych kópií 

89 013 ks a počet farebných kópií 3 883ks.  

 

Tab. č. 6  Počet dokumentov vrátených prostredníctvom biblioboxov 

Počet dokumentov  

vrátených cez Bibliobox 

UK 

RBK 
Košice Spiš Spolu 

2013   9 958  2 302      847 13 107 

2014 10 595  1 822      559 12 976 

2015   7 119  1 630      263  9 209 

2016   5 193   1 302     642 7 137 

2017 3 705 1 103 277 5 085 
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Významný je fakt, že on-line katalóg UK KU je súčasťou webového portálu Slovenská 

knižnica a preto mnohí čitatelia prichádzajú na stránku online katalógu UK KU práve 

z uvedeného rozhrania. Webová stránka UK KU je aj naďalej súčasťou stránky Katolíckej 

univerzity, kde sa však návštevnosť štatisticky nesleduje. Aj napriek tomu sa zvýšil počet 

návštev v online katalógu knižnice o viac ako 17 600 návštev. Referenčné služby aj naďalej 

poskytujeme prostredníctvom priamej linky k výpožičnému pultu. Uvedený kontakt bol 

každodenne využívaný. Univerzitná knižnica v priebehu roka aktualizovala statusy na svojej 

FB stránke, na ktorej zaznamenáva 962 fanúšikov a každým dňom tento počet narastá. 

Zaregistrovali sme aj niekoľko dotazov zaslaných cez vnútornú poštu sociálnej siete, 

v ktorých čitatelia žiadali o informácie súvisiace s výpožičnými službami.  

 

Tab. č. 7 Elektronické služby UK v rokoch 2012 – 2017 

Elektronické služby 2013 2014 2015 2016 2017 

E-mail 2 624 2 092 1 661 1 218 1 324 

Spýtajte sa knižnice 26 14 0 0 0 

Online katalóg - - 294 949 329 734 347 352 

 

 

Sprievodné podujatia 

                   

             UK KU aj v tomto roku organizovala sprievodné vzdelávacie a kultúrne podujatia. 

Pracovníci knižnice zorganizovali pre jednotlivé fakulty 28  informačných hodín v priestoroch 

knižnice, počas ktorých sa najmä študenti prvých ročníkov oboznámili so 

službami,  priestormi, klasifikačným systémom, knižničným a výpožičným poriadkom UK 

KU. Informačným hodinám predchádzalo predstavenie UK KU na zápisoch pre študentov 1. 

ročníkov  jednotlivých fakúlt. V rámci úvodov do štúdia im boli na exkurzii predstavené 

priestory, služby a základy vyhľadávanie v online katalógu knižnice. Uvedeným spôsobom 

sme preškolili 100% študentov 1. ročníkov. Zástupcovia jednotlivých elektronických databáz, 

do ktorých má KU prístup, lektorovali 6 školení, ktoré boli zamerané najmä na vyhľadávanie 

v závislosti od zamerania jednotlivých účastníkov školenia. Na webovej stránke UK KU sme 

pravidelne zverejňovali informácie ohľadom konania webinárov k elektronickým 

informačným zdrojom. 

              Počas roka 2017 bolo v UK KU v Ružomberku, v Košiciach a v Spišskom Podhradí 

zorganizovaných 62 odborných exkurzií a 44 sprievodných podujatí (vernisáže, výstavy 

literatúry spojené s predajom, vyhlásenie výsledkov literárnych súťaží, predstavenie kníh 
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spojené s autorským čítaním - Tab. č. 8.) V organizovaní podujatí UK KU spolupracovala 

s nasledujúcimi inštitúciami: Slovenská národná galéria – GĽF Ružomberok, Klub 

nezávislých spisovateľov v Bratislave, vydavateľstvo Portál, vydavateľstvo Skalná ruža, 

vydavateľstvo Eurokódex, Spoločnosť Ježišova Ružomberok, Mesto Ružomberok, OZ 

Vzdelávanie umením, Historický ústav Českej akadémie vied, Lux Communication, ŠVK 

Banská Bystrica, Spolok ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov, SI 

Spoločenstvo Fatima, Ústav pamäti národa, Zväz slovenských fotografov, Združenie 

košických fotografov, Východoslovenské múzeum Košice a OZ Maják,  

                 V priestoroch UK KU bol pravidelne organizovaný kurz angličtiny pre 

zamestnancov a kurz slovenského jazyka pre Erazmus študentov Katolíckej univerzity. V UK 

KU sa aj v tomto roku konalo pravidelné podujatie Univerzitného pastoračného centra KU 

„Hosť na KU“.  

Z odborných seminárov a školení so zameraním na riešenie aktuálnych problémov 

knihovníctva bolo v priestoroch UK KU organizované Zasadnutie Správnej rady Slovenskej 

asociácie knižníc a odborný seminár k problematike spracovania periodík v systéme Virtua v 

spolupráci ŠVK Banská Bystrica za účasti zamestnancov z UK KU Ružomberok a Košice. 

        Pri príležitosti sprievodných podujatí boli do printových a elektronických médií 

zasielané tlačové správy s fotografiami. Dianie na Katolíckej univerzite, ako aj v Univerzitnej 

knižnici, bolo pravidelne reflektované  v spravodajsko-publicistickej relácii TV Lux pod 

názvom RUNIVERZ, ktorého časti sa nahrávali priamo v priestoroch UK KU. Rovnako boli 

tlačové správy s fotografiami publikované v Tlačovej agentúre konferencie biskupov 

Slovenska i v Katolíckych novinách. Pozvánky boli prezentované aj v súhrne podujatí na TV 

LUX. Kultúrne podujatia boli zverejňované aj v dvojtýždenníku Ružomberský hlas. 

Skúsenosti z Erazmus+ školení boli reflektované prostredníctvom článku v odbornom 

periodiku Slovenskej asociácie knižníc – Bulletin SAK. Projekt digitalizácie v UK KU bol 

predstavený v odbornom časopise ITLib. 

 

Tab. č. 8 Vybrané podujatia organizované UK KU v roku 2017 

Mesiac Vybrané podujatia organizované UK KU v roku 2017 Pracovisko 

Január  Zasadnutie Správnej rady Slovenskej asociácie knižníc UK KU 

Ružomberok 

 Výstava grafík: Fragmenty z Fullu, kurátorka: Zuzana 

Gažíková, spolupráca: Slovenská národná galéria 

 

UK KU 

Ružomberok 
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 CASSOVIA FOTO 2016 

 

UK KU 

Košice 

Február  Vernisáž výstavy/výstava fotografií: Slovensko očami 

sveta, vystavujúci autori: Tamara Jenčová, Petra 

Cepková, Marek Hasák, kurátorka: Katarína 

Matušková, spolupráca: KŽ FF KU 

UK KU 

Ružomberok 

 Vernisáž výstavy/výstava študentských prác: Myšlienka, 

materiál, tvorivosť/Materiál papier, spolupráca: KVV 

PF KU 

 

UK KU 

Ružomberok 

 Výstava košického fotografa Mariána 

Šangalu, spolupráca: Východoslovenské múzeum 

v Košiciach 

 

UK KU 

Košice 

 Deň otvorených dverí na TF so sprievodnými akciami 

 

UK KU 

Košice 

Marec  Týždeň slovenských knižníc so sprievodnými 

podujatiami – informačné vzdelávania a exkurzie ZŠ a SŠ  

UK KU 

Ružomberok 

 Výstava kníh z vydavateľstva Portál spojená s predajom UK KU 

Ružomberok 

 Vernisáž výstavy/panelová výstava: Židé v boji a odboji/ 

Rezistence československých Židú v letech 2. sv. války, 

kurátorka: Zlatica Zudová Lešková, spolupráca:  

Historický ústav Českej akadémie vied, KP FF KU 

 

UK KU  

Ružomberok 

 Týždeň slovenských knižníc: 

Prednáška: Mons. Cyril Vasiľ,SJ: Zákon v koncepcii sv. 

T. Akvinského 

Informačné hodiny pre študentov 

Burza kníh na podporu OZ Maják pre sociálne odkázané 

rodiny 

 

UK KU 

Košice 

 Výstava fotografie: 41. ročník výstavy umeleckej 

fotografie ZSF 

UK KU 

Košice 

Apríl Literárne podujatie: Mila Haugová vo výbere Rudolfa 

Juroleka, prezentácia knihy vydanej pri príležitosti 

životného jubilea autorky, účinkujúci: Peter Machajdík, 

Anna Ondrejková, Silvia Kaščáková, Jana Juhasová 

spolupráca: Klub nezávislých spisovateľov, 

vydavateľstvo Skalná ruža, KSL FF KU 

UK KU  

Ružomberok 

 

 Fotografická výstava Združenia košických fotografov UK KU 

Košice 

 Výstava: „Svet autizmu“ pri príležitosti Svetového dňa 

povedomia o autizme spojená s prezentáciou výtvarných 

prác žiakov Základnej školy pre žiakov s autizmom 

UK KU 

Košice 
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Máj  II. ročník: Týždeň kresťanskej kultúry   
Výstava plastík: Ondrej Ďurian/Príbehy 

Verejná diskusia:   „Pridaná hodnota katolíckej školy“. 

Prehliadka dokumentárnych filmov z produkcie Lux 

Communication: Slovo v obraze , Akvinas, Teodor – 

dar Boží“ (Marek Poláček, P. Jozef Brodňanský OSB) 

Spolupráca: OZ Vzdelávanie umením, Lux 

Communication, MŠ Sv. Lujzy, GSA, ZŠ MTCH 

 UK KU 

Ružomberok 

 Výstava fotografie: STROM 2017,  Ružomberok - 

medzinárodný fotografický salón 

UK KU 

Košice 

Jún Prednáška: TITUS ZEMAN UK KU 

Košice  

September  Výstava fotografií: Svet očami viery, výsledky 

fotografickej súťaže 2. ročníka TKK, spolupráca SJ 

Ružomberok 

UK KU 

Ružomberok 

 Odborný seminár: Spracovávanie periodík v systéme 

Virtua, spolupráca ŠVK Banská Bystrica, lektorka Jana 

Vranová 

UK KU 

Ružomberok 

 Prezentácia výstavy/výstava: Ladislav Hanus apologét 

kresťanstva, kultúry, kultúrnosti a pluralizmu, kurátor 

a zostavovateľ výstavy V.J.Gruska, spolupráca AIA  

 UK KU 

Ružomberok 

Október Prezentácia knihy: Kuriéri božieho slova - skúsenosť 

a dar, autor Marian Szcepanowicz, spolupráca: SI 

Spoločenstvo Fatima, Ústav pamäti národa SR 

UK KU 

Ružomberok 

 Výstava:  vyhodnotenie výtvarnej súťaže MŠ : „Mesto 

mojimi očami“ – v spolupráci s kat. PEP PF KU. 

UK KU 

Ružomberok 

 Výstava fotografie: Členská výstava fotoklubu Rzsesow UK KU 

Košice 

November 
Vyhodnotenie literárnej súťaže: Slávme to spoločne, 

v spolupráci s FF KU  

UK KU 

Ružomberok 

 Prezentácia knihy: Stredoveké pramene cirkevnej 

hudby na Slovensku, autori: Eva Veselovská, Rastislav 

Adamko, Janka Bednáriková 

 

 Literárna súťaž: Poviem Ti básničku – súťaž v prednese 

pre MŠ, v spolupráci s PEP PF KU 

UK KU 

Ružomberok 

 Výstava vydavateľstva Eurokódex spojená s predajom 

literatúry 

UK KU 

Ružomberok 

 Literárne podujatie: STRETNUTIE XIV., spolupráca: 

Spolok ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských 

spisovateľov,  

UK KU 

Ružomberok 

 Výstava "Cassovia foto 2017" v rámci Týždňa vedy a 

techniky na Slovensku. 

UK KU 

Košice 

December Výstava fotografií:  Členovia Združenia košických 

fotografov K-91 

UK KU 

Košice 

 

  

https://www.facebook.com/events/857073364420707/?ref=1&feed_story_type=117&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
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Priestory a technické vybavenie 

 

Využívanie priestorov sa oproti minulému roku diametrálne nezmenilo. 

V Univerzitnej knižnici UK KU v Ružomberku sa nachádzajú 2 tiché študovne, 1 počítačová 

študovňa, 1 konferenčná a 1 prednášková miestnosť. Tichá študovňa na modrom podlaží aj 

naďalej plní funkciu digitálnej študovne určenej na vyhľadávanie a štúdium digitálneho 

obsahu UK KU prostredníctvom prezentačnej platformy MediaInfo.  Okrem študovní je 

možné študovať v otvorenom priestore UK KU, kde sa nachádzajú stoly so stoličkami, 

pohodlné kreslá a sedačky. Študenti môžu využívať počítače, ktoré sú rozmiestnené po 

knižnici, zapožičať si notebook, tablety alebo pracovať na vlastných počítačoch. V celej 

budove je možné wifi pripojenie na internet cez sieť Eduroam. Na samostatné vypožičanie 

kníh slúžia 3 selfchecky, z ktorých jeden má licenciu aj na vracanie kníh. UK KU využíva 

technológiu založenú na rádio-frekvenčnej identifikácii (RFID). Na ochranu knižničného 

fondu sú používané elektromagnetické pásky.  

Na prelome rokov 2017/2018 pribudli pri výpožičného pultu 2 mikrofóny 

s reproduktormi a so zosilňovačmi na uľahčenie komunikácii so študentmi so špecifickými 

potrebami. Uvedené zariadenie bolo zakúpené vďaka účelovej podpore zo strany 

Poradenského centra.  

Na pracovisku v Spišskom Podhradí sa z dôvodu presťahovania knižnice do nových 

priestorov zredukoval počet miest v študovni. Študovňa je súčasťou kancelárie pracovníčky, 

sú tam 2 PC s prístupom na internet. K dispozícii sú periodiká príslušného kalendárneho roka, 

študijná literatúra, encyklopédie, lexikóny a slovníky. 

 

Tab. č. 8 Základné priestorové a technické vybavenie UK KU v rokoch 2012 - 2017  

Priestory a 

technické vybavenie  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet miest v 

študovniach a 

čitárňach  

183 561 561 561 561 553 

Celková plocha 

knižnice v m2  
2 473 6 776 6 776 6776 6776 6776 

z toho priestory pre 

používateľov  
1 723 5 035 5 035 5035 5035 5035 

Počet selfcheckov 5 5 5 5 5 5 

Počet biblioboxov 4 6 6 6 6 6 

Počet pracovných 

staníc 3M  
6 9 9 9 9 9 
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Počet digitálnych 

knižničných 

asistentov (DLA)  

4 4 4 4 4 4 

Počet detekčných 

brán  
5 5 5 5 5 5 

Počet 

kombinovaných 

de/aktivátorov 

7 9 9 9 9 9 

Počet počítačov  168 381 381 401 401 401 

Počet skenerov  2 4 5 5 5 5 

Počet skenerov pre 

študentov 
2 6 6 6 6 6 

Počet kopírovacích 

zariadení pre 

študentov 

4 9 9 9 9 9 

Online katalóg na 

internete (áno=1, 

nie=0) 

1 1 1 1 1 1 

Počet 

prevádzkových hod.  

pre používateľov  

54 58 58 54 54 52,5 

 

 

Zamestnanci knižnice 

 

Nedostatok pracovníkov sme kompenzovali brigádnikmi, ktorých nám v roku 2017 

poskytla iba Filozofická fakulta. Veľkou pomocou boli najmä absolventi, ktorí boli 

financovaní Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci absolventskej praxe. Ich práca 

spočívala najmä v zakladaní kníh, kontrole fondu, tvorbe zoznamov z darov, tvorbe signatúr, 

vlepovaní 3M pások a konzultačných službách. 

Na pracovisku v Spišskom Podhradí  jedna pracovníčka vykonáva akvizíciu, 

katalogizáciu, realizuje výpožičné služby, zabezpečuje administratívne práce projektov, ako aj 

všetky činnosti spojené s chodom knižnice. Na pracovisku v Košiciach vďaka poskytnutému 

finančnému príspevku, zo zdrojov štátneho rozpočtu, zabezpečili vykonávanie aktivačnej 

činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 3 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov.  

 

Tab. č. 9 Počet a vzdelanie zamestnancov UK KU  

Zamestnanci knižnice  2013 2014 2015 2016 2017 

Počet zamestnancov (fyzické 

osoby)  

18 19 15 15/3⃰ 15/3⃰ 

zamestnanci vykonávajúce 

knihovnícke činnosti  

17 17 18 14/3 14/3 
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so základným knihovníckym 

vzdelaním (kvalifikačný 

kurz)  

13 13 

 

13 14/3 14/3 

s odborným knihovníckym 

vzdelaním (VŠ, SOŠ)  

2 2 2 2/0 2/0 

Počet zamestnancov 

(prepočítaný stav na plný 

úväzok)  

18 18,2 18,2 15/3 15/3 

⃰3 zamestnanci pracujú na pracoviskách UK KU  v TF Košiciach a na TI TF KU v Spišskej 

Kapitule, nenachádzajú sa v organizačnej štruktúre UK KU Ružomberok, pretože 

administratívne spadajú pod uvedené fakulty KU. 

 

 

V rámci programu ERAZMUS+ navštívili UK KU kolegovia z partnerských inštitúcii z 

Univerzity Zelona Gora a z Jagellonskej Univerzity v Krakove. Dvanásti zamestnanci sa 

zúčastnili mobility pracovníka Erazmus+ v univerzitných knižniciach v partnerských 

inštitúciách ( Univerzita Palackého v Olomouci, , Sliezka Univerzita v Katowiciach, 

Ostravská univerzita v Ostrave, Vysoké technické učení v Brne, Univerzita Tomáša Bati 

v Zlíne).  

Sedem pracovníkov knižnice aj v uplynulom roku navštevovalo kurz anglického jazyka, ktorý 

je určený pre zamestnancov KU.  

Jeden pracovník z UK KU Ružomberok a dve pracovníčky z Inštitútu Juraja Páleša v Levoči 

sa zúčastnili na školení KIS3G modul Výpožičky. Počas roka sa 6 zamestnanci zúčastnili na 

školeniach k systému EPC – CREPČ2 v CVTI SR v Bratislave a v Prešove. Pracovník 

z Košíc sa 28. – 29. 03.2017 zúčastnil vedeckej konferencie pod názvom „Vývoj kultúry 

Východného Slovenska“, ktorú organizovala Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Dvaja 

zamestnanci sa zúčastnili na odbornej konferencii Bibliosféry 2017 so zameraním na nové 

trendy v knihovníctve. Katolícka univerzita sa pripojila k iniciatíve na podporu Open Access, 

pričom kontaktnými osobami k uvedenej problematike sa stali prorektorka pre vedu a umenie 

a vedúca knižnice UK KU. Uvedená iniciatíva vyústila k založeniu kontaktnej kancelárie 

v priestoroch CVTI SR a zorganizovaní odborného seminára k danej problematike.  
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Vydavateľstvo VERBUM 

 

V roku 2017 VERBUM – vydavateľstvo KU vydalo 99 titulov, aj naďalej 

vydávalo periodiká uvedené v  zozname nižšie. Posledný menovaný časopis 

(Reflexie) začal vychádzať v  roku 2017 na pracovisku PF KU v Poprade. 

 

 Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok (PF KU),  

 Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok 

(PF KU), 

 KURIÉR – Informačný spravodajca KU, 

 Zdravotnícke štúdie (FZ KU), 

 Kultúrne dejiny (FF KU), 

 Verba Theologica (TF KU), 

 Notitiae Historiae Ecclesiasticae (TF KU), 

 Verbum, Časopis pre kresťanskú kultúru, 

 Reflexie, Kompendium teórie a praxe podnikania (PF KU).  

  

 

VERBUM – vydavateľstvo KU v roku 2017 zabezpečovalo aj ďalšie činnosti 

týkajúce sa vydavateľskej činnosti univerzity:  

 

 prideľovanie ISBN, 

 zasielanie povinných výtlačkov periodických a neperiodických publikácií 

v zmysle Zákona o povinných výtlačkoch,  

 archivácia a evidencia vydaných titulov, 

 spracovanie štatistických výkazov pre potreby MK SR, 

 spracovanie časopisu Kultúrne dejiny pre CEEOL,  

 grafické spracovanie časopisu Kuriér, 

 správa databázy predplatiteľov časopisu Verbum. 

 

 

Rok 2018 

 

             Rok 2018 bude dôležitý z hľadiska systémových zmien. Od 1. 1. 2018 začne ostrá 

prevádzka CREPČ2 – systému na evidovanie publikačnej činnosti zamestnancov. Potrebné 

bude doriešenie exportu dát do lokálnej databázy DAWINCI. Od 1.2. 2018 sme zaviazaní 

implementovať RDA pravidlá do katalogizácie.  

Počas roka 2018 máme záujem naďalej skvalitňovať naše služby a implementovať najnovšie 

trendy z oblasti knihovníctva. UK KU vyjadrila predbežný záujem o školenie pre 1 

zamestnanca prostredníctvom akreditovaného kurzu k problematike Open Access, ktorý bude 

realizovaný v 1. polovici 2018 v priestoroch CVTI SR. 


