
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva a revíznej komisie SPUK  25. 1. 2006 
 
 
Prítomní:  
p. Alojz Androvič, p. Viliam Figusch, p. E. Hanusová, p. D. Kleinová, p. Klára 
Mészárosová, p. L. Oslanec, p. Tatiana Popová, p. Nataša Rajterová, p. L. 
Suchoňová, p. Milan Zemko, p. T. Trgiňa - hosť 
 
Neprítomní: p. Anton Baláž, p. Milan Buno, p. Oto Hornáček 
 
Ospravedlnení: p. Anna Fischerová, p. D. Lechner 
 
Program: 

1. Kontrola plnenia plánu aktivity na rok 2005  
2. Správa o činnosti a hospodárení Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v 

Bratislave za rok 2005  
3. Návrh plánu aktivity na rok 2006  
4. Rôzne  

 
K bodu1. Členovia predsedníctva a revíznej komisie Spoločnosti priateľov 
Univerzitnej knižnice v Bratislave konštatovali, že plán aktivity na rok 2005 bol 
splnený. 
 
K bodu 2. Predsedníctvo Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice a členovia 
revíznej komisie schválili predloženú správu o činnosti a hospodárení Spoločnosti za 
rok 2005. 
 
K bodu 3. Členovia predsedníctva a revíznej komisie Spoločnosti sa oboznámili s 
návrhom plánu aktivity na rok 2006 , ktorý bol v rámci rôzneho doplnený o ďalšie 
aktivity a schválený. 
 
K bodu 4. Ďalšie návrhy a doplnky k plánu aktivít na rok 2006: 

 dopracovať do výpožičného poriadku pre zamestnancov UKB výhody pre 
členov Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave,  

 osloviť vybrané stredné školy a všetky univerzity a vysoké školy v Bratislave a 
pripraviť pre ich poslucháčov exkurziu o službách a činnostiach UKB a 
zároveň spropagovať aj občianske združenie Spoločnosť priateľov 
Univerzitnej knižnice v Bratislave,  

 organizovať pre záujemcov o prehliadku knižnice a jej služby pravidelne každú 
stredu exkurzie po knižnici,  

 rozšíriť spoluúčasť Spoločnosti pri spoločensko-kultúrnych podujatiach a 
dôslednejšie spolupracovať s médiami,  

 organizovať stretnutia s významnými osobnosťami z oblasti vedy, športu a 
umenia,  

 naďalej platiť faktúry firme Fontána za dodávanie pitnej vody , ktorá je určená 
pre čitateľov knižnice na prízemí na Ventúrskej ul.,  



 podporovať vzdelávacie aktivity a účasť zamestnancov knižnice na 
vzdelávacích aktivitách,  

 podporovať rozvíjajúce sa zámer knižnice pri úprave viacúčelovej sály v 
suteréne na Ventúrskej ulici.  

 pripraviť výročnú schôdzu Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v 
Bratislave.  

Zapísala: T. Popová 
 


