
 
Správa o činnosti 2012 

 
 

Občianske združenie  
Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave,  

Michalská 1, 814 17 Bratislava 
 
 

V zmysle svojich stanov občianske združenie Spoločnosť priateľov 
Univerzitnej knižnice v Bratislave (SPUK) napomáhalo pri vytváraní podmienok pre 
plnenie hlavných úloh a činností Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
 

 
Činnosť občianskeho združenia sa riadila stanovami, ktoré sú prístupné 

verejnosti v sídle občianskeho združenia a na internetovej stránke knižnice 
http://www.ulib.sk/sk/o-kniznici/spolocnost-priatelov-ukb 
 

 
V rámci vzdelávacej činnosti sa pre širokú verejnosť ako aj pre členov 

občianskeho združenia aj v roku 2012 organizovali kultúrno-spoločenské a 
vzdelávacie podujatia, v rámci edičnej činnosti boli vydávané informačné materiály.  

 
 

SPUK    bol    spoluusporiadateľom    32.  odborného    seminára    hudobných 
knihovníkov, ktorý sa uskutočnil 22.5-23.5.2012 v Bratislave.  
(Bulletin UKB, 2012, č. 1, s. 39)  
 
 

Členovia   SPUK-u   sa    zúčastnili    exkurzie    do    Dolnej    Krupej. (Bulletin 
UKB, 2012, č.1, s. 39). Za organizáciu tohto seminára získala UKB ocenenie Krajskej 
pobočky  Bratislavského  kraja  Čin  roka 2012 (Občasník knihovníkov Bratislavského 
kraja, 2012, č. 2, s. 24; Knižná revue, 2013, č. 1, s. 19) 
 

 
          SPUK usporiadal pre svojich členov 8. októbra 2012 exkurziu do 
Apponyiovskej knižnice v Oponiciach a do Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v 
Nitre. Okrem odborného programu si účastníci exkurzie prezreli kryptu rodiny 
Apponyiovcov v miestnom kostole sv. Petra a Pavla, absolvovali spoločný obed v 
blízkych Malých Lefantovciach a celodenná exkurzia sa zakončila prehliadkou 
Nitrianskeho hradu vrátane katedrály svätého Emeráma. (Bulletin UKB, 2012, č. 2. s. 
11-16)  

 
 

Významným činom SPUK-u v roku 2012 bolo finančné hradenie nahrávky 
skladby Miloša Kořínka Fanfáry Univerzitnej knižnice v Bratislave. Fanfáry 
v prevedení prvýkrát odzneli na otvorení Týždňa slovenských knižníc v UKB 
26.3.2012.  
 



 Miloš Kořínek 
 
 

O službách a aktivitách knižnice sa môžu členovia SPUK-u dozvedieť z 
webovej stránky UKB, ktorá sa pravidelne aktualizuje. V rámci tejto stránky sú 
uvedené aj všetky informácie o SPUK-u ako uzávierkové správy o činnosti 
hospodárenia, plány aktivít na jednotlivé roky, vrátane kampane na získanie 2% 
dane z príjmov fyzických a právnických osôb. SPUK je od roku 2012 na Facebooku. 

 
 

Cieľom Spoločnosti bolo aj v roku  2012 získavanie finančných prostriedkov 
cestou sponzoringu,  grantových  a  nadačných  fondov  ako   aj  využitím      
Zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na získanie 
2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb. V roku 2012  získal SPUK z 2% 
daní z príjmov 990,12 €. 
 
 

Možno konštatovať, že stanovený plán aktivít na rok 2012 bol splnený. 
 
 

Predsedníctvo Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnica v Bratislave srdečne 
ďakuje za preukázanú dôveru všetkým, ktorí sa podieľali na činnosti združenia a ktorí 
jeho činnosť ako aj činnosť UKB podporovali. . 
 
 
 
 
Ing. Viliam Figusch, CSc. 
predseda výboru SPUK 
 
Bratislava 25.1.2013 
 


