
Zápisnica z Valného zhromaždenia   
Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave  

(VZ SPUK) konaného dňa  20. 2. 2018 
 

 
 

Prítomní: 
23 členov SPUK  
Prezenčná listina je prílohou zápisnice 
 

 

Program: 
1. Otvorenie valného zhromaždenia Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice  
             v Bratislave (SPUK) 
2. Informácia o činnosti SPUK od posledného VZ SPUK  28. 9. 2016 
3. Voľba zapisovateľov a skrutátorov  
4. Prednesenie návrhu a schválenie  programu  VZ SPUK  
5. Správa predsedníctva  o činnosti SPUK v rokoch 2016 - 2017  
6. Správa revíznej komisie o hospodárení SPUK za rok 2017 (stav účtu SPUK k 31.12.2017)  
7.          Plán aktivít na rok 2018 (Návrh) 
8.          Prijímanie nových členov SPUK  
9.          Diskusia 
10. Návrh uznesenia 
11. Záver a ukončenie VZ SPUK 

 

 

 

Ad 1.   
Rokovanie VZ SPUK otvoril predseda združenia PhDr. Peter Maráky. Privítal generálnu 
riaditeľku Univerzitnej knižnice v Bratislave Ing. Silviu Stasselovú, predsedníctvo, členov 
združenia a  hostí.  Súčasne ospravedlnil podpredsedníčku SPUK Mgr. Henrietu Gábrišovú, 
ktorá sa  nemohla zúčastniť zhromaždenia z rodinných dôvodov.   
 

Ad 2. , 4. a 5. 

P. Maráky  informoval o činnosti SPUK od posledného VZ. Účastníci dostali spolu s pozvánkou 
aj materiál, ktorý obsahoval informáciu o pätnásťročnej činnosti spoločnosti, správu 
o činnosti SPUK v roku 2017  a správu o hospodárení za rok 2017. P. Maráky stručne 
oboznámil s najdôležitejšími podujatiami spoločnosti. Venoval sa aj aktivitám na získavanie 
finančných prostriedkov prostredníctvom sponzoringu, ako aj prostredníctvom zákona o dani 
z príjmov. V roku 2017 získal  SPUK z 2% daní 649,93 €. 
Správa je prílohou č. 3 zápisnice z VZ SPUK. 
 

 

Ad 3.  

Predseda SPUK navrhol, aby zápisnicu z VZ SPUK pripravila D. Kleinová.  Súčasne ju poveril 
úlohou, aby do 15. marca zapracovala do návrhu Plánu aktivít na rok 2018 všetky návrhy 
členov a sympatizantov SPUK-u. 



 

 

Ad  6.  
Predsedníčka revíznej komisie D. Kleinová predniesla správu o hospodárení združenia v roku 
2017, za obdobie od posledného valného zhromaždenia a o stave účtu k 31. 12. 2017. Všetky 
uzávierkové správy o hospodárení spoločnosti, vrátane roku 2017 sú uverejnené na webovej 
stránke spoločnosti  
http://www.ulib.sk/sk/o-kniznici/spolocnost-priatelov-ukb/spravy-cinnosti-spuk/. Správa je 
zároveň prílohou  č. 4 zápisnice. 
 
 
Ad 7. a 9. 
Diskusia na VZ SPUK sa týkala najmä plánu aktivít  na rok 2018 a v jubilejnom roku UKB 2019. 
Vystúpili viacerí členovia SPUK:  

P. Maráky – navrhol, aby sa SPUK zapojil do aktivít Európskeho roku kultúrneho dedičstva 
a podieľal sa na aktivitách a projektoch z oblasti  nehmotného kultúrneho dedičstva.  
Vyzdvihol najmä projekt Dunaj.  Podľa predsedu SPUK je mimoriadne dôležité zabezpečiť 
aktívnu účasť UKB na 24. medzinárodnom veľtrhu Bibliotéka, ako aj na nasledujúcom 
ročníku, ktorý sa bude konať v čase osláv 100. výročia UKB.   Súčasne  zdôraznil význam 
podpory ďalšieho vzdelávania zamestnancov knižnice formou účasti na odborných 
knihovníckych podujatiach, ako napr. na sprievodných podujatiach veľtrhu Bibliotéka, alebo 
na  už tradičných exkurziách do vybraných domácich a zahraničných knižníc. Rok 2018 mal by 
byť prípravným rokom stretávania sa odborníkov a dobrovoľníkov k príprave storočnice UKB.  

V. Figusch navrhol pripraviť vzdelávacie semináre pre verejnosť. Naznačil ďalšie témy, 
v ktorých by sa SPUK mohol angažovať.   

M. Hvorecký zoznámil prítomných so svojimi skúsenosťami z práce v  regionálnej dotačnej 

schéme bratislavskej župy, kde majú knižnice veľkú šancu uspieť so svojimi projektmi. 
Naznačil témy, v ktorých by sa SPUK mohol angažovať – medializácia problematiky knižníc 
a postavenie knihovníkov v spoločnosti. 

D. Kleinová na margo podpory knihovníckych odborných podujatí informovala o záujme 
členov spoločnosti a zamestnancov knižnice o odborné exkurzie. Navrhla návštevu krajskej 
knižnice v Györi a historickej knižnice Panonhalme. S. Stasselová vyhlásila, že takýto odborný 
program z pozície generálnej riaditeľky  UKB rada podporí a je ochotná sa spolupodieľať na 
financovaní podujatia.  

D. Kleinová zároveň načrtla súčasný stav prípravy podujatia SPUK pri príležitosti vzniku 
Československej republiky na tému Česi a počiatky Univerzitnej knižnice v Bratislave. SPUK 
má prísľub  prednášky K. Fircákovej o etnografovi a pracovníkovi UKB Vilémovi Pražákovi 
a prednášky archivára UKB Matúša Kaščáka  o osudoch českých zamestnancov UKB v roku 
1939. Na podujatí tiež vystúpi  detský folklórny súbor. V tejto súvislosti P.  Maráky osloví 
novú riaditeľku Českého centra o podporu tohto podujatia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Následne s viacerými  námetmi na oživenie činnosti združenia vystúpila generálna riaditeľka 
UKB S. Stasselová. Pripomenula možnosť účasti na Dni otvorených záhrad a organizácii 
seminára o historických parkoch a záhradách. Riaditeľka úseku knižničných činností M. 
Lopušanová pripomenula partnerstvo SPUK na 2. ročníku Noci múzeí a galérií.  

http://www.ulib.sk/sk/o-kniznici/spolocnost-priatelov-ukb/spravy-cinnosti-spuk/


Z diskusie vyplynulo množstvo podnetov, ktoré sa využijú pri príprave plánu aktivít na rok 
2018 i ďalšie obdobie.  
 
Ad 8. 
Valné zhromaždenie schválilo týchto nových členov: 
 
Eva Trúchla 
Marta Kleinertová 
Viera Kamenická 
Ivan Pasternak 
Ján Tkáč 
Kamila Fircáková 
Zuzana Magurová 
Iva Kleinová 
Igor Korbell 
Cecília Kandráčová 
 
Ad 9.  
Účastníci VZ sa dohodli, že do 15. marca 2018 predložia svoje návrhy do plánu aktivít SPUK 
na tento rok. 
 
Ad 10. 
Predseda združenia P. Maráky uzavrel rokovanie VZ SPUK, poďakoval členom i hosťom za 
aktívnu účasť a množstvo námetov na ďalšiu činnosť združenia. 
  
 
V Bratislave, 20.2.2018   
            

PhDr. Peter Maráky, 
predseda predsedníctva 

Spoločnosti priateľov 
Univerzitnej knižnice v Bratislave 

 
Zoznam príloh: 
Prezenčná listina členov SPUK  
Správa o činnosti Spoločnosti priateľov UKB v roku 2017 
Správa o hospodárení Spoločnosti priateľov UKB v roku 2017 
Uznesenie Valného zhromaždenia SPUK 
Plán aktivít SPUK na rok 2018 
 

 

 

Zapísal:  
PhDr. Dagmar Kleinová 
Zápisnicu overila:  
PhDr. Ľudmila Čelková  


