VALNÉ ZHROMAŽDENIE
SLOVENSKÉHO MINERALOGICKÉHO SPOLKU
ZVOLEN, 7. JANUÁR 2011
Valného zhromaždenia sa zúčastnili všetci riadni členovia Občianskeho združenia (v texte len OZ).

Program Valného zhromaždenia OZ:
1. Schválenie činnosti OZ na rok 2011
2. Návrh rozpočtu na rok 2011
3. Založenie internetovej stránky občianskeho združenia
4. Schválenie návštev mineralogických búrz v zahraničí v roku 2011
5. Organizácia mineralogickej burzy v Banskej Bystrici
6. Diskusia a otázky
7. Uznesenie a záver Valného zhromaždenia OZ Slovenský Mineralogický Spolok

1. Schválenie činnosti OZ na rok 2011
Činnosť občianskeho združenia v roku 2011 bude zameraná na výskum mineralogických lokalít Slovenskej
republiky, návšteva búrz organizovaných v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí, organizovanie mineralogickej
burzy v Banskej Bystrici a publikovanie prípadných zistení v mineralogických periodikách.

2. Návrh rozpočtu občianskeho združenia na rok 2011
Príjmy občianskeho združenia sú zložené v roku 2011 výhradne z členských príspevkov riadnych členov
občianskeho združenia a manipulačných poplatkov riadnych a čestných členov. Vzhľadom k týmto príjmom bude
rozpočet občianskeho združenia pokrývať náklady na založenie a vedenie webovej stránky. V prípade získania
iných finančných zdrojov bude dohodnuté na nasledujúcom Valnom zhromaždení spôsob použitia týchto zdrojov.

3. Založenie internetovej stránky občianskeho združenia
Valné zhromaždenia sa dohodlo na založení internetovej stránky OZ. Názov stránky je:
www.mineralogickyspolok.sk

4. Schválenie návštev mineralogických búrz v zahraničí v roku 2011
Riadni členovia OZ sa dohodli na návšteve dvoch zahraničných búrz a to: burza v Sainte Marie aux Mines vo
Francúzsku, organizovaná v júni a burza v Mníchove v Nemecku organizovaná v októbri. Náklady na tieto
podujatia budú hradené z vlastných finančných zdrojov členov občianskeho združenia. O návšteve týchto akcií
bude občianske združenie informovať na svojej stránke.

5. Organizácia mineralogickej burzy v Banskej Bystrici

Občianske združenie prevzalo pod svoj patronát v roku 2010 organizáciu mineralogickej burzy v Banskej Bystrici,
ktorú od roku 2003 organizoval Tomáš Bancík, Michal Krupa a Miloslav Mago. Oficiálny názov akcie je 23. ročník
predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov. Výstava bude prebiehať v priestoroch
obchodného centra Europa v dňoch 18.-19. novembra. Organizácia obsahuje prenájom priestorov, prenájom
výstavných plôch pre vystavovateľov, náklady spojené s propagáciou, náklady spojené s výstavou fotografií
členov občianskeho združenia v priestoroch obchodného centra. Sponzori podujatia zabezpečujú hmotnú
podporu ako je zľava na ubytovanie pre vystavovateľov, poskytnutie stoličiek na podujatie, zabezpečenie
občerstvenia. Celková hodnota hmotných sponzorských darov je v približne 1000 €. O akcii je oficiálna informácia
na stránke združenia, ostatnú propagáciu má na starosti marketingové oddelenie obchodného centra a o akcii
informuje väčšina portálov s mineralogickou tematikou. V tomto roku akcia nebude krytá zo zdrojov občianskeho
združenia.

6. Diskusia a otázky
V priebehu ani počas bodu týkajúceho sa otázok a diskusie neboli podané žiadne body.

7. Uznesenie a záver Valného zhromaždenia OZ
Valné zhromaždenie sa uznieslo:
1. Schválilo činnosť Slovenského mineralogického spolku na rok 2011.
2. Schválilo rozpočet občianskeho združenia na rok 2011
3. Schválilo založenie internetovej stránky: www.mineralogickyspolok.sk
4. Schválilo návštevu mineralogických búrz v zahraničí a to: vo Francúzsku a v Nemecku
5. Rozhodlo o organizácii mineralogickej burzy v Banske Bystrici v novembri, ktoré nebude kryté zo
zdrojov OZ.

Predseda Tomáš Bancík ukončil Valné zhromaždenie uznesením.
Dohodlo sa, že Predstavenstvo OZ zvolá nasledujúce Valné zhromaždenie v decembri 2011
Zapísal Tomáš Bancík, dňa 7. januára 2011

