Uznesenie
z 28. Valného zhromaždenia (VZ) Slovenskej baníckej spoločnosti
(SBS), konaného dňa 30. marca 2017 v Kremnici.
Na základe práce a kontroly mandátovej komisie z 36 pozvaných delegátov s hlasom
rozhodujúcim sa zúčastňuje 28, čo je 77,7 % účasť. VZ je teda uznášania schopné a môže
prijímať uznesenia.
Účastníci 28. VZ SBS na základe prerokovaných materiálov a po uskutočnenej diskusii prijímajú
toto uznesenie:
Valné zhromaždenie
A) Schvaľuje
1. Správu o činnosti SBS od 27. VZ a Program činnosti na rok 2017
2. Výsledky hospodárenia za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017.
3. Správu Kontrolnej rady
B) ukladá
Prezídiu SBS
1) Rozpracovať diskusné príspevky z VZ a zahrnúť ich do Programu činnosti SBS na rok
2017. Stanoviť zodpovednosť funkcionárov za splnenie uznesení a Programu činnosti.
Zodp.: prezident, výkonný tajomník
Termín: 30. apríla 2017
2) Aktívne spolupracovať s pracovným tímom „Národnej technologickej platformy pre
výskum, vývoj a inovácie surovín“ pri vypracovaní novej Surovinovej politiky SR
a podporiť realizáciu prijatých výstupov z uvedenej úlohy.
Zodp.: prezident, viceprezidenti, výkonný tajomník Termín: v súlade s výstupmi
3) Pri plnení Programu činnosti spolupracovať s kolektívnymi členmi, Slovenskou banskou
komorou, ZHŤPGSR, rezortnými ministerstvám, Fakultou BERG TU v Košiciach, Štátnym
geologickým ústavom Dionýza Štúra, Ústavom geotechniky SAV v Košiciach, Hlavným
a obvodnými banskými úradmi, Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností,
Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenským združením výrobcov
kameniva, Slovenskou tunelárskou asociáciou a ďalšími subjektmi v baníctve, geológii
a životnom prostredí.
Zodp.: prezident, viceprezidenti, výkonný tajomník
Termín: úloha stála
4)

Pripraviť a realizovať medzinárodnú konferenciu na tému „Súčasnosť a budúcnosť
baníctva a geológie“ v súlade so schválenou tematikou.
V súlade s tematikou konferencie pripraviť „vyhlásenia“ účastníkov konferencie na
podporu ťažobnej a prieskumnej činnosti.
Zodp.: Prípravný výbor - predseda
Termín:5.-6. 10. 2017

5) Aktívne spolupracovať pri príprave a zabezpečení odborných akcií v rámci baníctva
a geológie na Slovensku, osobitne na pracoviskách vedúcich odborných skupín.
Zodp.: vedúci Odborných skupín SBS
Termín: podľa plánu práce

6) V organizačnej činnosti spolupracovať so spoločnosťami, ktoré pracujú v oblasti
geológie, baníctva a bansko-stavebnej činnosti a usilovať o ich kolektívne členstvo
v našej spoločnosti. Spresniť a 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
7) Podporovať aktívne zastúpenie SBS v štátnych orgánoch, vedecko-výskumných
inštitúciách, občianskych združeniach a vyžadovať prezentáciu ich aktivít.
Zodp.: členovia komisií a zástupcovia SBS
Termín: podľa plánu
8) Usilovať o aktívnu spoluprácu s partnerskými organizáciami v zahraničí, ako aj
s príslušnými orgánmi Európskej komisie a zamestnávateľských organizácií v rámci EÚ.
Osobitnú pozornosť venovať plneniu „Dohody“ o spolupráci s SITG - Poľsko, OMBKE Maďarsko a zintenzívneniu spolupráce so spoločnosťami a baníckymi štátnymi orgánmi
v Českej republike.
Zodp.: prezident, viceprezidenti
Termín: priebežne
9) Rokovania Prezídia SBS realizovať v baníckych centrách Slovenska s pozvaním
predstaviteľov banícko-geologických a vedecko-výskumných spoločností a škôl.
Zodp.: prezident, výkonný tajomník
Termín: podľa plánu
10) Podporovať a prispievať na činnosť SBS sponzorskými príspevkami, darmi ako aj v rámci
2% príspevku zo zaplatenej dane z príjmov
Zodp.: funkcionári a členovia SBS
Termín: trvalo
Kontrolnej rade SBS
11) Kontrolovať rozpracovanie a plnenie prijatých uznesení na 28. VZ a Programu činnosti na
rok 2017, ako aj hospodárenie SBS s finančnými prostriedkami.
Termín: 2 krát za rok
Predsedom základných organizácií SBS
12) 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
13) Predložiť Prezídiu SBS aktuálny zoznam členskej základne s dátumom narodenia
a trvalým bydlisko za účelom novej registrácie členskej základne.
Termín: 31.mája 2017
Účastníci 28. Valného zhromaždenia
Návrhová komisia:
Ing. Slavomír Hredzák, PhD.,v.r. Ing. Milan Durbák, v.r. RNDr. Ľubomír Hraško, CSc., v.r.
Overovateľ: Štefan Tuček v.r.
Za správnosť: Ing. Mikuláš Beránek v.r.

