
 
 

 

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 Hanuš Hemola 

Pracoviště – dle organizační struktury Národní knihovna ČR, Odbor doplňování fondů 

Pracoviště – zařazení Ředitel Odboru doplňování fondů 

Důvod cesty 20. zasedání Národnej komisie pre služby 

Místo – město Prešov, Štátna vedecká knižnica 

Místo – země Slovensko 

Datum (od-do) 5. 6. – 7. 6. 2018 

Podrobný časový harmonogram Úterý 5. 6. odjezd z Prahy (7.00 hod.) směr Prešov (16.00),  
ubytování  
Středa 6. 6. (8.30 až 11.00 hod.) individuální prohlídka 
objektu ŠVK, nám. Mládeže 1;  
Prezence a společný oběd účastníků jednání (11.00 až 13.00 
hod.) Vlastní jednání komise od 13.00 do 17.00 hodin dle 
programu. 
Čtvrtek 7. 6. (8.00 až 13.00 hod.) pokračování jednání 
komise dle programu, kde jsem vystoupil s novinkami z NK 
Odjezd z Prešova (14.00 hod.) do Prahy (22.30 hod.) 

Spolucestující z NK  

Finanční zajištění Ubytování, jízdné (individuální slevy pracovníka, pojištění, 
diety 

Cíle cesty 1. Účast na jednání Národnej komisie pre služby, jejímž 
jsem členem 

2. Prezentace NK – historie, současný stav, perspektivy. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Výměna zkušeností a názorů se slovenskými kolegy na 
současné trendy i problémy zejména v oblasti knihovnických 
a informačních služeb.  
Vystoupení před kolegy – viz prezentace 
http://www.snk.sk/images/sluzby/Narodna_komisia_pre_sl
uzby/prezentacie/NKS20_Hemola_NKP.PDF  

Program a další podrobnější informace Webová stránka komise se zápisy z jednání, prezentacemi a 
dalšími informacemi http://www.snk.sk/sk/informacie-
pre/kniznice-a-knihovnikov/2014-11-13-08-50-42/narodna-
komisia-pre-sluzby/narodna-komisia-pre-sluzby.html  

Přivezené materiály   

Datum předložení zprávy 15. 6. 2018 

Podpis předkladatele zprávy PhDr. Hanuš Hemola 
 

Podpis nadřízeného Datum:  
15. 6. 2018 

Podpis: 
_______________________
Mgr. Lichtenbergová 

Vloženo na Intranet Datum: 15. 6. 2018 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: 15. 6. 2018 Podpis: 
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