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Správa o činnosti Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave  

v rokoch 2013 – 2016 

 

 

V zmysle svojich stanov občianske združenie Spoločnosť priateľov Univerzitnej 

knižnice v Bratislave (SPUK) v rokoch 2013 – 2016 napomáhalo pri vytváraní podmienok pre 

plnenie hlavných úloh a činností Univerzitnej knižnice v Bratislave a šírenie jej dobrého 

mena. 

Činnosť občianskeho združenia sa riadila stanovami, ktoré sú prístupné verejnosti v 

sídle občianskeho združenia a na internetovej stránke knižnice v rámci podstránky SPUK 

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

Spoločnosť okrem šírenia dobrého mena a pozitívneho obrazu Univerzitnej knižnice 

v Bratislave podporovala aj zvyšovanie odbornej kvalifikácie a znalostí zamestnancov UKB 

a knihovníkov vôbec. Preto jednou z prioritných úloh tohto občianskeho združenia bolo 

podporovať odborné knihovnícke podujatia a realizovať exkurzie do vzácnych historických 

a tiež progresívnych knižníc vo svojom okolí.  

V roku 2013 (dňa 7. októbra 2013) pripravili členovia výboru a revíznej komisie 

združenia pre svojich členov, priaznivcov a zamestnancov UKB exkurziu, ktorej cieľom 

bola návšteva kláštora Klosterneuburg a jeho kláštornej knižnice. Účastníci exkurzie 

absolvovali tri tematické prehliadky – sakrálnu, imperiálnu a čiastočne aj vínnu cestu, ktoré sa 

orientujú na náboženskú, svetskú a vinársku históriu kláštora. Organizátori exkurzie súčasne 

zabezpečili aj prehliadku kláštornej knižnice s výkladom jej vedúceho, Dr. Martina Haltricha. 

(O exkurzii je možné sa viac dozvedieť v Bulletine UKB, č. 2/2013, dostupnom aj na 

webových stránkach knižnice vrátane archívu). 

6. októbra 2014 pripravili členovia výboru a revíznej komisie združenia pre 

svojich členov a priaznivcov už tradičnú odbornú exkurziu. Cieľom exkurzie SPUK-u 

určenej pre zamestnancov Univerzitnej knižnice v Bratislave a priaznivcov združenia z radov 

http://www.ulib.sk/sk/o-kniznici/spolocnost-priatelov-ukb
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bratislavských knihovníkov bola Mestská knižnica Ervina Szabóa v Budapešti (Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár), ktorá nesie meno  po zakladateľovi  a riaditeľovi tejto knižnice  

a našom rodákovi zo zaplavenej oravskej dediny Slanica Ervinovi Szabóovi. Správa  

o priebehu exkurzie spolu s fotogalériou je publikovaná v Bulletine UKB č. 2/2014 a na 

webovej stránke SPUK http://www.ulib.sk/sk/o-kniznici/spolocnost-priatelov-

ukb/aktivity/budapest-fotogaleria/. V roku 2015 výbor SPUK-u pripravil pre svojich členov 

ako aj priaznivcov a podporovateľov odbornú exkurziu do dvoch zlínskych knižníc, konkrétne 

do Krajskej knihovny Františka Bartoša v a Knihovny Univerzity Tomáša Baťu. Exkurzia sa 

mala uskutočniť počas zasadnutia Slovenského bezpečnostného fóra dňa 5. 10. 2015. 

Členovia výboru a revíznej komisie urobili prieskum medzi prepravcami na zabezpečenie 

dopravy do Zlína, pripravili sa listy riaditeľom knižníc, pani Zdeňke Friedlovej a pánovi 

Ondřejovi Fabianovi. Exkurzia sa z prevádzkových a organizačných dôvodov v danom roku 

neuskutočnila. 

SPUK v roku 2014 a 2015 finančne podporil návštevu členov združenia a 

zamestnancov UKB na medzinárodnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2014 a 2015 v duchu 

myšlienky podpory ďalšieho vzdelávania členov, priaznivcov a zamestnancov UKB. 

Ďalšou z prioritných úloh bolo naďalej podporovať zlepšovanie študijného a 

pracovného prostredia pre čitateľov a zamestnancov knižnice. V rámci tejto úlohy SPUK 

zabezpečil inštaláciu 4 ochranných žalúzií do čitateľských priestorov. V roku 2014 sa 

uskutočnilo dňa 13. januára novoročné stretnutie vedenia UKB s členmi SPUKu.  

V januári 2015 sa uskutočnila výročná schôdza členov výboru SPUK za 

prítomnosti generálneho riaditeľa Univerzitnej knižnice v Bratislave PhDr. Tibora 

Trgiňu. Pred plánovaným odchodom na zaslúžený dôchodok sa PhDr. Trgiňa poďakoval 

členom výboru združenia za aktívnu účasť na činnosti a aktivitách združenia a zaželal mu do 

budúcnosti veľa entuziazmu a úspechov v zmysle jeho poslania.  

V roku 2015 sa SPUK podieľal organizačne a finančne na podpore odborného 

knihovníckeho podujatia – 5. kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+, 

ktorého časť v podobe slávnostného večera, občerstvenia a exkurzie sa odohrávala 

v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.  

V roku 2016 sa členovia výboru SPUK stretli dňa 22. júna 2016. Na spoločnom 

stretnutí si vypočuli Správu a činnosti SPUK za rok 2015, informácie o oživení účtu SPUK na 

sociálnej sieti Facebook, najmä z dôvodu možného oslovenia mladých a nových 

http://www.ulib.sk/sk/o-kniznici/spolocnost-priatelov-ukb/aktivity/budapest-fotogaleria/
http://www.ulib.sk/sk/o-kniznici/spolocnost-priatelov-ukb/aktivity/budapest-fotogaleria/
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potencionálnych členov združenia. Predseda združenia PhDr. Peter Maráky informoval členov 

výboru o svojom stretnutí s generálnou riaditeľkou Univerzitnej knižnice v Bratislave  

Ing. Silviou Stasselovou a novou riaditeľkou úseku knižničných činností Mgr. Monikou 

Lopušanovou na pôde UKB a predstavil pole vzájomnej spolupráce a pôsobnosti združenia a 

UKB. PhDr. Dagmar Kleinová, na základe podkladov Nataše Rajterovej, hospodárky 

združenia informovala o stave účtu SPUK k 20. 6. 2016. Členovia výboru na tomto 

stretnutí schválili plán na zvolanie valného zhromaždenia v roku 2016, s predpokladom 

na mesiac september a schválili možnú podporu vydávania printovej verzie periodika 

Bulletin UKB. Účastníci stretnutia pomenovali aktuálne silné a slabé stránky SPUK-u 

a hovorili o možnostiach zlepšenia činnosti združenia v tomto roku. 

O službách a aktivitách knižnice sa môžu od roku 2012 členovia a priaznivci 

združenia dozvedieť z webovej stránky, ktorá je podstránkou v rámci webového sídla UKB, 

ktorá je pravidelne aktualizovaná. V rámci tejto stránky sú uvedené aj všetky informácie o 

SPUK-u ako sú uzávierkové správy o hospodárení, plány aktivít na jednotlivé roky, vrátane 

aktuálnej kampane na získanie 2% (3%) dane z príjmov fyzických a právnických osôb. SPUK 

je od roku 2012 na sociálnej sieti Facebook. V rokoch 2013 – 2016 združenie publikovalo na 

svojom účte na sociálnej sieti Facebook viac ako 40 príspevkov z oblasti knižnej kultúry, 

donorstva, upozornení na niektoré z podujatí UKB, kampane na získanie 2% z dane, šírenia 

dobrého mena UKB.  

V rokoch 2015 a 2016 sa SPUK snažil o podporu vydávania periodika Bulletin 

Univerzitnej knižnice v Bratislave, keď podporil preklad príspevku zahraničných 

prispievateľov z Poľska a jazykových korektúr periodika. Zabezpečil aj revidovanie 

a prípravu nových vizuálnych infografík združenia, hlavičkového papiera, bannera 

a plagátov pre kampaň 2 %. Tie boli v čase kampane zverejnené na podstránke SPUK na 

webe knižnice a tiež na účte Facebook. Ukážky z realizovaných návrhov a infografík je 

možné zhliadnuť na paneli pripravenom pri príležitosti valného zhromaždenia SPUK v tomto 

roku. 

 

Cieľom Spoločnosti bolo aj v rokoch 2013 – 2016 získavanie finančných prostriedkov 

prostredníctvom sponzoringu, ako aj prostredníctvom Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z 

príjmov v znení neskorších predpisov na získanie 2% (3%) dane z príjmov fyzických a 

právnických osôb. V rokoch 2013 – 2016  získal SPUK z darovaných 2% daní z príjmov 

spolu 2221,44 €. 
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Môžeme konštatovať, že stanovené plány aktivít na roky 2013 – 2016 boli splnené. 

Predsedníctvo SPUK-u srdečne ďakuje za preukázanú dôveru všetkým, ktorí sa 

podieľali na činnosti združenia a ktorí jeho činnosť, ako aj činnosť Univerzitnej 

knižnice v Bratislave v posledných troch rokoch a v roku 2014, kedy knižnica oslávila 

95-výročie svojho vzniku, podporovali.  

Zároveň sa blíži, a istotne to ubehne veľmi rýchlo, významné 100. výročie vzniku 

Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktoré oslávime v roku 2019. Veríme, že združenie bude 

pre knižnicu významným podporným pilierom pri príprave osláv tohto výročia.  

 

 

V Bratislave, 22. 9. 2016  

PhDr. Peter Maráky,  

predseda predsedníctva SPUK 

 


