Zápisnica z Valného zhromaždenia
Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave
(VZ SPUK) konaného dňa 28. 9. 2016

Prítomní:
42 členov SPUK a 4 hostia (podľa prezenčných listín).
Prezenčné listiny sú prílohou zápisnice č. 1 a 2.

Program:
1.

Otvorenie VZ SPUK a privítanie hostí

2.

Informácia predsedu združenia PhDr. Petra Marákyho o priebehu a výsledkoch
zasadnutia predsedníctva združenia dňa 28. 9. 2016

3.

Voľba zapisovateľov a skrutátorov

4.

Prednesenie návrhu programu valného zhromaždenia

5.

Správa predsedníctva o činnosti Spoločnosti priateľov UKB (SPUK) v rokoch 2013 –
2016 – Mgr. Henrieta Gábrišová, podpredsedníčka SPUK

6.

Správa revíznej komisie o hospodárení SPUK za roky 2013 – 2016 a o stave účtu
SPUK k 30. 8. 2016 – PhDr. Dagmar Kleinová, predsedníčka revíznej komisie SPUK

7.

Diskusia

8.

Predstavenie kandidátov na členov predsedníctva a revíznej komisie SPUK a návrh na
spôsob voľby

9.

Voľba predsedníctva a revíznej komisie SPUK

10.

Prestávka, v rámci ktorej sa zišlo novozvolené predsedníctvo a novozvolená revízna
komisia

11.

Návrh uznesenia

12.

Záver a ukončenie valného zhromaždenia
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Ad 1.
Rokovanie VZ SPUK otvoril predseda združenia PhDr. Peter Maráky. Privítal generálnu
riaditeľku Univerzitnej knižnice v Bratislave Ing. Silviu Stasselovú, nových členov združenia
a prítomných hostí.
Ad 2.
PhDr. Peter Maráky informoval o priebehu zasadnutia predsedníctva SPUK dňa 28. 9. 2016.
Všetci prihlásení záujemcovia, ktorí odovzdali prihlášku do 27. 9. 2016, resp. k dátumu a času
konania zasadnutia predsedníctva, sa po jednohlasnom schválení predsedníctvom stali
platnými členmi SPUK a majú právo hlasovať o jednotlivých bodoch programu VZ SPUK.
Celkový počet členov SPUK ku dňu 28. 9. 2016 je 67, prijatých bolo 52 nových členov.
Predsedníctvo tiež schválilo návrh programu VZ SPUK a pripravených materiálov na jeho
rokovanie.
Ad 3.
Predseda SPUK, PhDr. Peter Maráky predložil návrh predsedníctva na zapisovateľov:
Mgr. H. Gábrišová a PhDr. L. Oslanec, overovateľa: PhDr. K. Mészárosová a skrutátorov:
Mgr. D. Drličková a PhDr. D. Oravcová. K návrhu neboli pripomienky a VZ SPUK zvolilo
navrhovaných jednomyseľne.
Ad 4..
Predseda SPUK, PhDr. Peter Maráky prečítal návrh programu valného zhromaždenia.
K návrhu neboli žiadne pripomienky a prítomní členovia SPUK ho schválili jednomyseľne.
Ad 5.
Podpredsedníčka SPUK Mgr. Gábrišová predniesla Správu o činnosti Spoločnosti priateľov
UKB za obdobie 2013 – 2016. Krátko zhrnula históriu SPUK a charakterizovala jeho činnosť
zameranú na podporu odborných knihovníckych podujatí a realizáciu exkurzií do
progresívnych knižníc, zlepšovanie študijného a pracovného prostredia pre čitateľov
a zamestnancov knižnice. Informovala o aktivitách na získavanie finančných prostriedkov
prostredníctvom sponzoringu, ako aj prostredníctvom zákona o dani z príjmov a o propagácii
SPUK prostredníctvom podstránky na webovom sídle UKB a vlastného účtu na sociálnej
sieti. Oboznámila tiež členov SPUK s obsahom zasadaní predsedníctva za hodnotené obdobie.
Správa je prílohou zápisnice č. 3.
Ad 6.
Predsedníčka revíznej komisie PhDr. Dagmar Kleinová informovala o hospodárení združenia
za obdobie od posledného valného zhromaždenia a o stave účtu k 30. 8. 2016. Všetky
uzávierkové správy o hospodárení spoločnosti, vrátane roku 2015 sú uverejnené na webovej
stránke spoločnosti
http://www.ulib.sk/sk/o-kniznici/spolocnost-priatelov-ukb/spravy-cinnosti-spuk/.
Správa je prílohou zápisnice č. 4.
Ad 7.
V diskusii vystúpili viacerí členovia SPUK:
PhDr. Maráky – sebakriticky hodnotil obdobie svojej funkcie predsedu SPUK. Ocenil
skutočnosť, že SPUK vznikol z iniciatívy zamestnancov UKB i zásluhy zakladajúcich členov
SPUK a prvého predsedu Ing. Figuscha.
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Následne s viacerými pripomienkami a aj námetmi na oživenie činnosti združenia vystúpila
generálna riaditeľka UKB Ing. Silvia Stasselová. Poukázala na možné vzory takýchto
fungujúcich združení a spolkov v zahraničí, ponúkla kontakty, ktoré na podobné organizácie
má, hovorila o nových formách získavania prostriedkov pre SPUK, napr. prostredníctvom
benefičných koncertov, kampaní a podobne. Vyzdvihla skutočnosť, že na kandidátke
predsedníctva SPUK sú osobnosti z rôznych oblastí kultúry i verejnej správy. Poukázala aj na
fakt, že združenie nemá fundraisera, ktorý by sa venoval tejto činnosti v súlade s najnovšími
trendmi. Sama sa zúčastnila seminárov a školení v danej oblasti a vie si predstaviť lepšie
fungovanie fundraisingu v rámci takéhoto združenia. Zdôraznila nevyhnutnosť súladu SPUK
a vedenia UKB. Vyzvala prítomných k zamysleniu, či práve nenastal ten správny čas na
zmenu a nie je potrebné zlepšiť viaceré z okruhov činností združenia.
PhDr. Maráky na margo kritickej poznámky smerom k príjmom združenia oproti výdavkom
vyjadril obhajobu a aj vďaku členom predsedníctva za pravidelné získavanie prostriedkov,
z jeho pohľadu veľmi úspešné, prostredníctvom kampane 2 % (3 %), ktoré darovali z veľkej
časti zamestnanci knižnice. Vyjadril presvedčenie, že aj samotný fakt, že také množstvo
zamestnancov ročne darovalo 2 % zo svojich daní práve združeniu SPUK nie je
samozrejmosťou a je potrebné si to vážiť a chovať sa k nim priateľsky. Združenie v minulosti
niekedy nahrádzalo alebo suplovalo činnosti a úlohy, ktoré by mal zabezpečovať
zamestnávateľ a je možné tento postup prehodnotiť, zároveň však PhDr. Maráky vidí potrebu
podporiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov – najmä konzultačných špecialistov, informačných
profesionálov. V tejto oblasti naznačil možnosti činnosti SPUK-u v budúcnosti.
PhDr. Kleinová z vlastných dlhoročných skúseností priblížila neľahkú pozíciu v snahe získať
finančné prostriedky pre združenie. Rovnako vyjadrila z jej pohľadu nutnosť prejaviť vďaku
zamestnancom za darovanie 2 % z dane a myslieť na nich pri plánovaní aktivít združenia.
Ing. Figusch ako bývalý predseda združenia priznal, že sám v minulosti chcel a očakával od
tejto organizácie veľmi veľa, ale poučil sa a vyzval predsedníctvo k realistickým
očakávaniam, ktoré sa dajú naplniť.
Mgr. Hvorecký popísal svoj vzťah k Univerzitnej knižnici v Bratislave, postrehy, ktoré podľa
neho vplývajú na vnímanie inštitúcie smerom zvonka (napr. chýbajúce stojany na bicykle,
prístup strážnych služieb k návštevníkom, používateľom a pod.). Naznačil ďalšie témy,
v ktorých by sa SPUK mohol angažovať – medializáciu problematiky knižníc a postavenia
knihovníkov v spoločnosti.
Do diskusie sa zapojili aj nová členka predsedníctva Mgr. Bolemant, ktorá ocenila najmä to,
že združenie má zázemie v radoch zamestnancov UKB a ďalší hostia.
Z diskusie vyplynulo množstvo podnetov, ktoré nové predsedníctvo využije pri príprave plánu
aktivít na nastávajúce obdobie.
Ad 8.
PhDr. Maráky stručne charakterizoval kandidátov na členov predsedníctva a revíznej komisie
SPUK. Požiadal prítomných o pripomienky ku kandidátom, resp. doplňujúce návrhy. Keďže
žiadne neboli, navrhol spôsob voľby verejne za celú kandidátku en bloc. V následnom
hlasovaní členovia SPUK počtom 29 hlasov (12 členov sa zdržalo hlasovania) schválili
navrhovaný spôsob volieb. Kandidátska listina je prílohou zápisnice č. 5.
Ad 9.
Na voľbe členov predsedníctva a revíznej komisie SPUK sa zúčastnilo 41 prítomných členov
SPUK. Navrhovaní kandidáti na členov predsedníctva SPUK boli zvolení počtom 37 hlasov,
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4 členovia sa zdržali hlasovania. Navrhovaní kandidáti revíznej komisie SPUK boli zvolení
počtom 40 hlasov, 1 člen sa zdržal hlasovania.
Ad 10.
V rámci prestávky sa zišlo novozvolené predsedníctvo SPUK, ktoré pristúpilo k voľbe
predsedu združenia. Viacerí členovia novozvoleného predsedníctva navrhli do funkcie
predsedu združenia PhDr. Marákyho. Návrh bol jednohlasne podporený. Predseda SPUK
PhDr. Maráky navrhol termín stretnutia členov predsedníctva, vrátane zvolených
neprítomných členov, najneskôr do konca októbra, kde by sa zvolil podpredseda a ďalšie
funkcie v rámci predsedníctva združenia. Zároveň navrhol predbežný termín VZ SPUK na
mesiac február 2017, kedy predsedníctvo zverejní plán aktivít na rok 2017. Tento návrh bol
prítomnými členmi predsedníctva prijatý jednohlasne.
Novozvolená revízna komisia si na svojom prvom stretnutí zvolila za predsedníčku
PhDr. Dagmar Kleinovú.
Ad 11.
Návrh uznesenia VZ SPUK predniesol PhDr. Maráky. K návrhu neboli žiadne pripomienky
ani doplňujúce návrhy. Členovia SPUK schválili uznesenie VZ v navrhovanom znení
jednohlasne. Návrh uznesenia je prílohou zápisnice č. 6.
Ad 12.
Predseda združenia PhDr. Maráky uzavrel rokovanie VZ SPUK, poďakoval členom i hosťom
za aktívnu účasť a množstvo námetov do ďalšej činnosti združenia.

V Bratislave, 4. 10. 2016
PhDr. Peter Maráky,
predseda predsedníctva
Spoločnosti priateľov
Univerzitnej knižnice v Bratislave
Zoznam príloh:
Príloha č. 1 a 2: Prezenčná listina členov SPUK a prezenčná listina hostí.
Príloha č. 3: Správa o činnosti Spoločnosti priateľov UKB za obdobie 2013 – 2016
Príloha č. 4: Správa o hospodárení Spoločnosti priateľov UKB za obdobie 2013 – 2016
Príloha č. 5: Kandidátska listina členov predsedníctva SPUK
Príloha č. 6: Návrh uznesenia Valného zhromaždenia SPUK

Zapísali:
Mgr. Henrieta Gábrišová, členka predsedníctva SPUK
PhDr. Ladislav Oslanec, člen predsedníctva SPUK do 28. 9. 2016
Zápisnicu overila:
PhDr. Klára Mészárosová, členka predsedníctva SPUK do 28. 9. 2016
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