
U z n e s e n i e 
z 29. Valného zhromaždenia (VZ) Slovenskej baníckej spoločnosti  

(SBS), konaného dňa 15. marca 2018 v Hodruši-Hámroch. 
 
Podľa informácie volebno-mandátovej komisie sa dnešného VZ zúčastňuje 31 delegátov 
s hlasom rozhodujúcim zo  41 pozvaných, čo predstavuje  75,61 % účasť a 3 hostia.  Podľa 
rokovacieho poriadku SBS je VZ uznášaniaschopné.   
Účastníci 29. 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: Ing. Ján Hrabovský, PhD., Ing. Slavomír 

Hredzák, PhD., Mgr. Ivan Mesarčík, Ing. Mikuláš Beránek, Ing. Andrej Dráb a Ing. 
Erik Sombathy  

1.2  mandátovo-volebnej komisie v zložení Ing. Mikuláš Beránek, Ing. Miroslav 
Krajčík, Doc. Ing. Katarína Pukanská, PhD. 

1.3 návrhovej komisie v zložení: Ing. Slavomír Hredzák, PhD. Ing. Andrej  Dráb, Ing. 
Milan Durbák 

2. Správu činnosti SBS od 28. VZ a Program činnosti na rok 2018 
3. Výsledky hospodárenia za  rok 2017 a rozpočet na rok 2018. 
4. Správu Kontrolnej rady 
5. Návrh Zmeny Stanov SBS podľa prílohy ku uzneseniu 
6. Voľbu do orgánov SBS 

6.1 za členov  Prezídia:, Ing. Andrej Dráb, Ing. Dušan Roob, Mgr. Ivan Mesarčík,  
Ing. Ján Hrabovský, PhD.,Ing. Ján Hronský,CSc.,Ing. Jozef Thuróczy, Doc. Ing. 
Marián Šofranko, Ing. Mikuláš Beránek, Ing. Milan Durbák, Ing. Milan Birka, 
RNDr. Ľubomír Hraško,CSc. Ing. Slavomír Hredzák,PhD. Ing. Jozef Košťál, Ing. 
Miroslav Krajčík,Ing. Pavol Vavrek,PhD. JUDr. Ing. Vladimír Nárožný, 

6.2 Za náhradníkov Prezídia: Ing. Vladimír Gallo, Ing. arch. Adolf Lunev a Ing. Ján 
Struhár. 

6.3 Za členov Kontrolnej rady: Ing. Jozef Frankovský, Ing. Pavel Cibuliak, RNDr. 
Peter Hanas, RNDr. Ján Pástor, Ing. Roland Gindl 

6.4 Za prezidenta Ing. Ján Hrabovský, PhD. 
  
      B) ukladá 

 
Prezídiu SBS 
 

1) Rozpracovať diskusné príspevky z VZ a zahrnúť ich do Programu činnosti SBS na rok 
2018. Stanoviť zodpovednosť funkcionárov za splnenie uznesení a Programu činnosti. 

Zodp. prezident, výkonný tajomník    Termín: 30. apríla 2018 
 

 



2) Spolupracovať s Ministerstvom hospodárstva pri dopracovaní 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, ZHŤPG SR, rezortnými ministerstvami hospodárstva a životného prostredia SR, 
Fakultou BERG TU v Košiciach, Ústavom geotechniky SAV v Košiciach, Štátnym geologickým 
ústavom Dionýza Štúra, 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 spoločnosťami 
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 schváleným zameraním.  
V súlade so zameraním  konferencie pripraviť „vyhlásenia“ účastníkov konferencie na podporu 
ťažobnej a prieskumnej činnosti. 

       Zodp.: Prípravný výbor - predseda                                                Termín: 4.-5. 10. 2018 
 

5) 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: trvalo 
 

8) Spolupracovať s partnerskými organizáciami v zahraničí (SITG, OMBKE a Moravsko-Slezská 
hornická společnosť ), s banícko-geologickými vysokými školami, výskumnými ústavmi, službami, 
ako aj príslušnými orgánmi EÚ a zamestnávateľskými organizáciami za účelom získavania 
informácii, odborných poznatkov a prednášateľov na nami organizované odborné akcie. 
  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 
 

1) Kontrolovať rozpracovanie a plnenie prijatých uznesení na 29. VZ a Programu činnosti na 
rok 2018, ako aj hospodárenie SBS s finančnými prostriedkami. 

                                Termín: 2 krát za rok 
 
   Predsedom základných organizácií SBS 
 
1) 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 
 
2) Predložiť Prezídiu SBS aktuálny zoznam členskej základne s dátumom narodenia 

a trvalým bydlisko za účelom novej registrácie členskej základne. 
                   Termín: 30. júna  2018 
 

Vyslovuje poďakovanie: 
 

1) Spoločnostiam a osobám, ktoré finančne podporili činnosť SBS v uplynulom 
hodnotenom období. 

2) Odstupujúcim funkcionárom SBS za ich obetavú prácu v orgánoch SBS 
 

3)  Ing. Richardovi Kaňovi za prednášku a zabezpečenie služieb pre VZ.  
 

        4)    Blahoželá jubilujúcim funkcionárom a členom SBS. 
 

 
 
Účastníci 29. Valného zhromaždenia  
 
Návrhová komisia: Slavomír Hredzák     Andrej Dráb       Milan Durbák    
.  
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