
U z n e s e n i e 

z 25. Valného zhromaždenia (VZ) Slovenskej baníckej spoločnosti  

(SBS), konaného dňa  27. marca 2014 v Banskej Bystrici. 
 

Podľa informácie mandátovej komisie sa dnešného VZ zúčastňuje 31  delegátov s hlasom 

rozhodujúcim zo 40 pozvaných, čo predstavuje 77,5 % účasť a 4 hostia.  Podľa rokovacieho 

poriadku SBS je VZ uznášania schopné.   

Účastníci 25. VZ SBS na základe prerokovaných materiálov a po uskutočnenej diskusii 

prijímajú toto uznesenie: 

 

Valné zhromaždenie 

 

A) Schvaľuje 

 

1. Voľbu  

1.1 pracovného predsedníctva v zložení: Dušan Petrík, Ľubomír Mravec, Ján 

Hrabovský, Víťazoslav Krúpa a Mikuláš Beránek.  

1.2 návrhovej komisie v zložení: Vladislav Lipták, Peter Hanas a Slavomír Hredzák. 

1.3  mandátovo-volebnej komisie v zložení Mikuláš Beránek, Víťazoslav Krúpa 

a Adrián Panáček 

2. Správu o činnosti SBS od 24. VZ a Program činnosti na rok 2014 

3. Výsledky hospodárenia za  rok 2013 rozpočet na rok 2014. 

4. Správu Kontrolnej rady 

5. Voľbu do orgánov SBS 

5.1 za členov  Prezídia: Mikuláš Beránek, Fedor Boroška, Peter Čertík, Andrej Dráb, 

Milan Durbák, Peter Hanas, Ján Hrabovský, Ľubomír Hraško, Slavomír Hredzák, 

Miroslav Krajčík, Vladislav Lipták, Ladislav Lučivjansky, Jozef Širila, Jozef 

Thuróczy a Pavol Vavrek 

5.2 Za náhradníkov Prezídia: Ján Hronský, Ján Pástor a Dušan Roob 

5.3 Za členov Kontrolnej rady: Pavel Cibuliak, Jozef Frankovský Roland Gindl, Štefan 

Tuček a Igor Túnyi 

5.4 Za prezidenta Jána Hrabovského 

  

      B) ukladá 

 

Prezídiu SBS 

 

1)   Rozpracovať diskusné príspevky z VZ a zahrnúť ich do Programu činnosti SBS na rok 

2014 Stanoviť zodpovednosť funkcionárov za splnenie uznesení a Programu činnosti. 

Zodp. prezident, výkonný tajomník    Termín: 10. apríla 2014 

 

2)   V rámci členstva v Slovenskej banskej komore a Zväze hutníctva, ťažobného priemyslu a 

geológie SR podporovať plnenie uznesení, ktoré prijali uvedené subjekty v oblasti využívania 

domácich nerastných surovín.  

Zodp.: prezident       Termín: trvalo 

  

 



3) V legislatívnej oblasti spolupracovať s Ministerstvom hospodárstva, Ministerstvom 

životného prostredia, Hlavným banským úradom a Slovenskou banskou komorou.  

Zodp.: prezident, výkonný tajomník        Termín: podľa legislatívneho plánu vlády SR 

 

4) Pri zabezpečovaní plnenia Programu činnosti spolupracovať s príslušnými ústrednými 

štátnymi orgánmi, Slovenskou banskou komorou, Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu 

a geológie SR, odborovým zväzom, štátnou banskou správou, Fakultou BERG TU Košice, 

Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností, Slovenskou spoločnosťou pre trhacie 

a vŕtacie     práce, Združením výrobcov kameniva  a Slovenskou tunelárskou asociáciou. 

Osobitnú pozornosť venovať zlepšeniu spolupráce so Združením banských spolkov a cechov 

Slovenska a jeho členským subjektom. 

Zodp. prezident, výkonný tajomník     Termín: trvalo 

                   

5)  Spolupracovať pri  vypracovaní dokumentu k surovinovej politike v oblasti nerastných 

surovín Slovenska vrátane legislatívnych návrhov na podporu využívania domácich 

nerastných surovín. 

 Zodp.: prezident       Termín: podľa plánu 

 

6). Pripraviť medzinárodnú konferenciu zameranú na  najaktuálnejšiu problematiku baníctva 

a geológie.   

       Zodp. : menovaná komisia     Termín: 12.-13. 11. 2014 

 

7). V organizačnej činnosti spolupracovať so všetkými spoločnosťami, ktoré pracujú v oblasti 

geológie a baníctva a usilovať o ich kolektívne členstvo v našej spoločnosti. Stabilizovať 

individuálnu členskú základňu vo výskumných ústavoch, školách, v baníckych centrách 

a štátnych orgánoch a iných subjektoch a podporovať ich členstvo v SBS. 

        Zodp.: funkcionári SBS      Termín: trvalo 

 

8) Podporovať aktívne zastúpenie SBS v  komisiách štátnych orgánov, občianskych 

združeniach a iných inštitúciách.  Zabezpečovať a vyhodnocovať aktívnu účasť našich 

členov v týchto orgánoch.  

         Termín: 1 krát ročne 

9).Pravidelne hodnotiť plnenie Dohody o vzájomnej spolupráci s Hlavným banským úradom. 

      Zodp.: prezident, výkonný tajomník    Termín: trvale 

 

10).Usilovať o aktívnu spoluprácu s partnerskými organizáciami v zahraničí ako aj 

s príslušnými komisiami Európskej únie a zamestnávateľských  organizácií v rámci EÚ. 

Osobitnú pozornosť venovať plneniu „Dohody“ o spolupráci s SITG-Poľsko a OMBKE-

Maďarsko.  

         Termín: priebežne 

 

11) Rokovania Prezídia SBS aj naďalej organizovať v baníckych centrách Slovenska 

a prehlbovať tak aj spoluprácu s miestnymi spoločnosťami a  vybranými subjektami 

v danom regióne.         

 Zodp. Prezident, výkonný tajomník     Termín: podľa plánu 

 

 

 



12). Všetky základné materiály z Valného zhromaždenia publikovať  na webovej stránke  

SBS a po schválení Stanov aj v Bulletine SBS.   

               Termín: 15. apríl 2014 (webová stránka) 

 

 

13). Na základe schválenej registrácie v notárskom registri prijímateľov 2% podielu zo 

zaplatenej dane z príjmu za obdobie r. 2013  zabezpečiť aby funkcionári SBS prispeli a 

propagovali  poskytnutie 2 %podielu zo zaplatenej dane. 

Zodp.: funkcionári SBS     Termín: 31. marec 2014 

  

Kontrolnej rade SBS 

 

14). Kontrolovať rozpracovanie a plnenie prijatých uznesení na 25. VZ a Programu činnosti 

na rok 2014, ako aj hospodárenie SBS s finančnými prostriedkami . 

 

         Termín:2 krát za rok 

  Predsedom základných organizácií SBS 
 
15). Usilovať o aktívnu činnosť ZO SBS v prospech technicko-ekonomického rozvoja 

príslušnej hospodárskej organizácie. Spolupracovať s Prezídiom SBS pri usporiadaní 
odborných akcií, stabilizácii členskej základne a kolektívnom členstve. 

  
          Termín: trvalo 
 
16). Každoročne uskutočniť minimálne jednu členskú schôdzu Organizácie. 
                         Termín: v texte 
 
17) Predložiť Prezídiu SBS aktuálny zoznam členskej základne s dátumom narodenia 

a trvalým bydlisko. 
         Termín:30.apríla 2014 
 
Vedúcim odborných skupín SBS 
 
18). Spolupracovať s Prezídiom SBS pri organizovaní odbornej činnosti. Zabezpečovať aby 

v záhlaví každej akcie ako usporiadateľ bola uvedená aj Slovenská banícka spoločnosť.          
                  Termín: trvale 

  
C. Valné zhromaždenie vyslovuje poďakovanie: 
 
19) Ing. Erikovi Sombathymu za prezentáciu prednášky „Slovenská banská cesta“ 
 
20) Blahoželá jubilujúcim funkcionárom a členom  SBS. 
 
Účastníci 25. Valného zhromaždenia  
 
Návrhová komisia:  
.Ing. Vladislav Lipták., v.r., RNDr. Peter Hanas, v.r., Ing. Slavomír Hredzák, PhD., 
 
Za správnosť: Ing. Mikuláš Beránek, výkonný tajomník, v.r. 
   Ing. Ján Hrabovský, PhD., prezident, v.r. 
 
 


