
Správa o činnosti 
 

 
Občianske združenie Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave funguje 
od 13. 12. 2002, kedy bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom 
VVS/1-900/90-20804. 
 
Činnosť občianskeho zduženia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné verejnosti v 
sídle občianskeho združenia a na internetovej stránke knižnice. Cieľom Spoločnosti 
priateľov Univerzitnej knižnice bolo a je vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky pre 
činnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
 
Rok 2005 bol pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave veľmi zložitý, ale zároveň aj 
nesmierne významný. Knižnica znova otvorila a ponúkla svoje služby čitateľom a 
návštevníkom po rozsiahlej rekonštrukcii svojich historických budov a ukončení 
realizácie projektu Multifunkčné knižničné a kultúrne centrum.  
 
Slávnostne bola knižnica otvorená pre oficiálnych hostí 14. apríla 2005 a pri tejto 
príležitosti boli pozvaní aj členovia výboru a revíznej komisie Spoločnosti priateľov 
Univerzitnej knižnice v Bratislave. 19. apríla sprístupnila knižnica vynovené priestory 
verejnosti a svoje aktivity vyvíjalo aj občianske združenie Spoločnosť priateľov 
Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zamestnanci knižnice pripravili pri otvorení 
knižnice viacero propagačných materiálov a taktiež aj leták o Univerzitnej knižnici v 
Bratislave a jej občianskom združení Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v 
Bratislave (SPUK).  
 
Pre členov SPUK bola zorganizovaná exkurzia po zrekonštruovaných historických 
budovách knižnice s výkladom o činnosti knižnice a hlavne o jej nových službách a 
informačných technológiách. Každý člen SPUK, ktorý sa zúčastnil exkurzie, dostal 
publikáciu Budovy Univerzitnej knižnice v Bratislave v premenách času. 
 
O službách a aktivitách knižnice sa môžu naši členovia dozvedieť z webovej stránky 
UKB, ktorá sa pravidelne aktualizuje. V rámci tejto stránky sú uvedené aj informácie 
o SPUK, vystavená je tam informácia o občianskom združení SPUK, správa o 
činnosti a hospodárení za rok 2004 a plán aktivít na rok 2005. Výbor SPUK a revízna 
komisia sa stretli 10. 6. 2005 na spoločnom zasadnutí a schválili správu o činnosti a 
hospodárení za uplynulý rok ako aj plán aktivít na rok 2005. 
 
SPUK financuje v knižnici nájom, príslušenstvo a prevádzku prístroja na vodu firmy 
Fontána. Spoločnosť má 84 členov, ktorým celý výbor srdečne ďakuje za preukázanú 
dôveru. Možno konštatovať, že stanovený plán aktivít na rok 2005 bol splnený. 
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