
 
 

 

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po jejím 
ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž služební cestu s týmž 
programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu. 

  
 

Zpráva ze služební cesty do zahraničí  

Jméno a příjmení účastníka cesty Roman Giebisch; Hanuš Hemola 

Pracoviště – dle organizační struktury Národní knihovna ČR, Knihovnický institut, Referát 
bezpečnosti, krizového řízení a dislokace  

Pracoviště – zařazení Odborní pracovníci pracovišť 

Důvod cesty Účast na studijní cestě po slovenských knihovnách v rámci 
programu Erasmus 

Místo – město Slovensko – Košice, Bratislava 

Místo – země Slovensko 

Datum (od-do) 12.6. – 18.6.2022 

Podrobný časový harmonogram 12. června 

a. Praha – Košice SC241 – změna jízdního řádu 

(viz sdělení ČD) odjezd posunut na 6.05, do 

Košic jsme dorazili s cca 15 minutovým 

zpožděním  

b. Ubytování v Košicích – Pension Horse Inn (viz 

potvrzení rezervace Booking.com)  

2. 13. června 

a. Jednání s dr. Kožuchovou a dalšími dvěma 

řediteli v ŠVK Košice + prohlídka knihovny: 

i. Ing. Ondrej Látka, PhD. Riaditeľ UK. 

Riaditeľ Univerzitnej Knižnice 

Technickej Univerzity v Košiciach 

ii. PhDr. Daniela Džuganová riaditelka 

Univerzitnej knižnice Univerzity P. J. 

Šafárika v Košiciach 

b. Odpoledne prohlídka knihovny Univerzitnej 

knižnice TUK 

c. Návštěva pracoviště Oddelenie historických 

fondov a bibliografie ŠVK a jednání vedoucí 

Mgr. Angelou Kurucovou 

3. 14. června 

a. Návštěva premonstrátského kláštera a jeho 

knihovny v Jasově – vozidlem ŠVK, doprovod 

Mgr. Kurucová a jednání s Mgr. Veronikou 

Timuľákovou 

b. Návštěva Prešova vlakem – jednání 

s ředitelkou ŠVK V. Zawadskou odpadlo 

(karanténa kovid, pouze krátká individuální 

informativní prohlídka knihovny) 

4. 15. června  

a. Košice – Bratislava R606  

b. Doprava MHD v Bratislavě  



c. Ubytování v Bratislavě – Apartmán Old 

Centre – Rybárska brána  

5. 16. června 

a. Celodenní jednání s Ing. Stasselovou a 

dalšími pracovníky UK Bratislava 

6. 17. června 

a. Prohlídka pracovišť UK Bratislava a jednání 

na jednotlivých pracovištích v objektech 

Michalská/Venturská a v tzv. Klariseu 

(klášter Klarisek) 

7. 18. června 

a. Bratislava – Praha EC 278 – vzhledem 

k sesuvu půdy na trať v Maďarsku měl vlak 

na odjezdu 45 minut zpoždění a do Prahy 

přijel místo 16.42 v cca 17.30  

Spolucestující z NK Viz výše 

Finanční zajištění Ubytování, jízdné, ev. pojištění – Erasmus 

Cíle cesty 1. Seznámení se se systémem celoživotního vzdělávání 
pracovníků knihoven, jejich inovativními vzdělávacími 
programy. 

2. Setkání a diskuse s kolegy v zahraničních knihovnách. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Cílem studijní cesty bylo:  

• seznámit účastníky se systémem celoživotního 
vzdělávání pracovníků knihoven, jejich inovativními 
vzdělávacími programy 

• příklady dobré praxe a inovativních vzdělávacích aktivit. 

Program a další podrobnější informace Bonusem byla neformální setkání se slovenskými kolegy a 
výměna zkušeností a podnětů na místě.  

Přivezené materiály   

Datum předložení zprávy 22.6.2022 

Podpis předkladatele zprávy Roman Giebisch 
 

Podpis nadřízeného Datum:  
22.6.2022 

Podpis: 
 
_______________________ 
Dr. Richter 
 

 

Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 

 
 

 

 


