Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva
Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave
dňa 20. 10. 2016

Prítomní:
10 členov predsedníctva SPUK a 1 predsedníčka revíznej komisie (podľa prezenčnej listiny).
Ospravedlnili sa: 3 členovia
Prezenčná listina je prílohou zápisnice č. 1

Program:
1.

Otvorenie zasadnutia SPUK a oboznámenie prítomných s programom zasadnutia,
ktorého hlavným bodom bola príprava dohody o spolupráci medzi združením a UKB
a voľba podpredsedu predsedníctva SPUK a ďalších funkcií potrebných pre chod
združenia

2.

Informácia predsedu združenia PhDr. Petra Marákyho o priebehu a výsledkoch VZ
SPUK zo dňa 28. 9. 2016, vzájomné predstavenie sa členov predsedníctva

3.

Vymenovanie zapisovateľa a skrutátora voľby podpredsedu predsedníctva SPUK,
rozdanie hlasovacích lístkov pre voľbu podpredsedu združenia

4.

Sčítanie hlasov a oboznámenie členov predsedníctva s výsledkom voľby

5.

Ďalšie úlohy predsedníctva a návrh na funkciu pokladníčky SPUK

6.

E-mailová komunikácia v rámci predsedníctva SPUK (zoznam e-mailových adries
predsedníctva) a zoznam e-mailových adries všetkých registrovaných členov
združenia, komunikácia smerom k verejnosti

7.

Diskusia

8.

Úlohy na obdobie do ďalšieho zasadnutia, záver a ukončenie zasadnutia

Ad 1.
Rokovanie VZ SPUK otvoril predseda združenia PhDr. Peter Maráky. Privítal generálnu
riaditeľku Univerzitnej knižnice v Bratislave Ing. Silviu Stasselovú, nových členov
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predsedníctva a predsedníčku revíznej komisie PhDr. Dagmar Kleinovú. Následne
prítomných oboznámil s programom zasadnutia, ktorého hlavným bodom bola príprava
dohody o spolupráci medzi združením a UKB a voľba podpredsedu predsedníctva SPUK a
ďalších funkcií potrebných pre chod združenia.
Ad 2.
PhDr. Peter Maráky informoval o priebehu zasadnutia VZ SPUK dňa 28. 9. 2016
a záväzkoch, ktoré z neho vyplynuli a rovnako o tom, že zápisnica z VZ SPUK je zverejnená
na webovej stránke SPUK. Členka predsedníctva, generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice
v Bratislave Ing. Silvia Stasselová privítala zo svojej pozície prítomných na pôde UKB
a navrhla vzájomné predstavenie sa členov.
Ad 3.
Predseda SPUK, PhDr. Peter Maráky predložil návrh na
zapisovateľa zápisnice:
Mgr. Henrieta Gábrišová a skrutátora pre sčítanie hlasov počas voľby podpredsedu SPUK:
PhDr. Dagmar Kleinová. K návrhu neboli pripomienky. Zároveň predložil návrh termínu
a vyzval prítomných členov na pomoc pri príprave Dohody o spolupráci medzi združením
a UKB.
Termín na predloženie návrhu dohody: 10. 12. 2016
Prípravu návrhu budú realizovať: Ing. S. Stasselová, PhDr. P. Maráky
Ad 4..
Predsedníčka revíznej komisie PhDr. D. Kleinová sčítala hlasy z hlasovacích lístkov. Počet
platných hlasov: 9, počet odovzdaných lístkov: 9.
8 hlasov získala Mgr. Henrieta Gábrišová, 1 hlas Mgr. Monika Lopušanová. Hlasovania sa
nezdržal nikto. Hlasovacie právo nemala predsedníčka revíznej komisie a predseda združenia.
Hlasovacie lístky sú súčasťou Záznamu z volieb podpredsedu občianskeho združenia SPUK
počas zasadnutia predsedníctva SPUK dňa 20. 10. 2016 (Príloha č. 2)
Ad 5.
Pokladníčkou združenia bola od roku 2004 Mgr. Nataša Rajterová, dlhoročná knihovníčka, t.
č. na starobnom dôchodku, ktorá túto činnosť vykonávala v danom dlhom časovom období
bezodplatne a so spoľahlivým výsledkom. PhDr. Maráky navrhol pre pokrytie tejto funkcie
v rámci združenia naďalej Mgr. Rajterovú. Návrh bol prijatý bez námietok, alebo protinávrhu.
Ad 6.
Vzhľadom na to, že počas zasadnutia predsedníctva združenia dňa 28. 9. 2016 boli prijatí za
členov viacerí noví členovia na základe prihlášok, je nevyhnutné aktualizovať členskú bázu
a najmä zoznam e-mailových adries členov a členov predsedníctva združenia, ktoré budú
v budúcnosti slúžiť ako základ pre zasielanie pozvánok na zasadnutie a tiež noviniek
o činnosti združenia a knižnice
Vyhotovenie 2 zoznamov členov: Mgr. Henrieta Gábrišová
Termín: do 31. 10. 2016
Ad 7.
V diskusii zazneli príspevky predsedu združenia, ktoré sa týkali návrhov na podporu
niektorých činností knižnice z minulosti ako napríklad edičnej činnosti – v zmysle formálnej
podpory redakčnej rady časopisu Bulletin UKB. Do diskusie sa zapojili viacerí členovia
predsedníctva a prejavili ochotu revidovať funkcie redakčnej rady časopisu, prispieť svojím
členstvom v redakčnej rade k oživeniu a zlepšeniu kreditu časopisu. Taktiež predsedníctvo
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oživilo staronovú myšlienku pokúsiť sa vytvoriť návrh projektu na riešenie stojanu na bicykle
pri UKB.
Ad 8.
Na záver predseda SPUK, PhDr. Peter Maráky zhrnul podnety z diskusie a požiadal všetkých
prítomných členov predsedníctva o zaslanie námetov a pripomienok k Stanovám združenia
a tiež nápadov a projektov spojených s prípravou osláv 100. výročia vzniku UKB.
Termín do: 31. 10. 2016
Najbližšie stretnutie členov predsedníctva SPUK bolo navrhnuté na 14. 12. 2016
v popoludňajších hodinách. O mieste stretnutia budú členovia predsedníctva včas
informovaní.

V Bratislave, 29. 10. 2016
PhDr. Peter Maráky,
predseda predsedníctva
Spoločnosti priateľov
Univerzitnej knižnice v Bratislave
Zoznam príloh:
Príloha č. 1: Prezenčná listina členov SPUK
Príloha č. 2: Záznam z volieb podpredsedu občianskeho združenia SPUK počas zasadnutia
predsedníctva SPUK dňa 20. 10. 2016

Zapísal:
Mgr. Henrieta Gábrišová, podpredsedníčka predsedníctva SPUK
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