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VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

SLOVENSKÉHO MINERALOGICKÉHO SPOLKU 

ZVOLEN, 15. JANUÁR 2012 

      

Valného zhromaždenia sa zúčastnili všetci riadni a čestní členovia Občianskeho združenia (v texte len OZ). 
      
Program Valného zhromaždenia OZ:  

      
1. Správa o činnosti OZ v roku 2011   
2. Schválenie činnosti OZ na rok 2012   
3. Návrh rozpočtu na rok 2012    
4. Schválenie návštev a účasti mineralogických búrz v zahraničí v roku 2012 
5. Organizácia mineralogickej burzy v Banskej Bystrici  
6. Diskusia a otázky     
7. Uznesenie a záver Valného zhromaždenia OZ Slovenský Mineralogický Spolok 
      
1. Správa o činnosti OZ na rok 2011  

V roku 2011 sa OZ a jej členovia venovali nasledovnej činnosti: 
* návšteva a dokumentácia mineralogických lokalít v Slovenskej republike 
* účasť na burze v Tišnove (CZ) v dvoch termínoch: 29.4 - 1.5. 2011 a 4. - 6. 11. 2011 
*návšteva burzy v St. Marie aux Mines (F) v termíne 24. - 26. 6. 2011 
* návšteva burzy v Mníchove v dňoch 28. - 30. 10. 2011  
* publikácia článku o nálezoch minerálov v Kremnici v časopise Minerál 
* účasť na slovenských burzách - Bratislava, B. Štiavnica, Prešov, Košice 
* organizácia burzy v Banskej Bystrici   
* výstava fotografií minerálov a lokalít Slovenskej republiky v Europa shopping centre v Banskej Bystrici 
      

Na túto činnosť boli použité finančné prostriedky občianskeho združenia a aj finančná dotácia horeuvedených aktivít riadnymi 

      

2. Schválenie činnosti OZ na rok 2012  

V roku 2012 bude činnosť OZ zameraná na:   
* dokumentovanie mineralogických a banských lokalít v Slovenskej republike 
* dokumentácia a zber minerálov    
* návšteva zahraničných búrz v EU a to: Česká republika - Tišnov; Poľsko - Lwówek Śląski;  
   Nemecko - Mníchov; Francúzsko - St. Marie aux Mines  
*účasť na mineralogických podujatiach v Slovenskej republike: Bratislava, Banská Štiavnica, 
   Prešov, Košice, Nitra     
* organizácia burzy v Banskej Bystrici   
* propagáciu občianskeho združenia formou masovokomunikačných prostriedkov, osobne 



   na zúčastnených podujatiach, a pod.   
      

      
3. Návrh rozpočtu na rok 2012   

V roku 2012 budú príjmy OZ pozostávať z členských príspevkov riadnych členov OZ, manipulačných poplatkov riadnych a čestných 
fyzických a právnickych osôb. 
Návrh rozpoču:     
*uhradenie nákladov na vedenie internetovej stránky združenia na rok 2012 
* nákup dokumentačnej techniky    
*nákup kancelárskych potrieb    
* uhradenie nákladov spojených s návštevou mineralogických akcií v EU (pohonné hmoty, ubytovanie) 
* uhradenie nákladov spojených s účasťou na mineralogických akciách v SR (pohonné hmoty, ubytovanie) 
      

Riadni členovia OZ sa dohodli na dotácii v prípade nedostatku finančných prostriedkov na účte OZ alebo v pokladni. Riadni čle
čiastkou v závislosti na účasti toho ktorého člena OZ. Táto bude prijatá do pokladne spolku ako dotácia a bude použitá na vopred dohodnutý účel.

      

4. Schválenie návštev a účasti mineralogických búrz v zahraničí v roku 2012 

Riadni členovia OZ sa dohodli na návšteve dvoch zahraničných búrz: 49th international exhibition Mineral&Gem v Sainte Marie a
20. - 24. 6. 2012 a na burze Mineralientage v Mníchove v Nemecku organizovanej v dňoch 25. - 28. 10. 2012. Tak isto schválili účasť na tradičnej burze v Tišnove (CZ), ktorá sa 
bude tento rok konať: jarná časť 4. - 6. 5. 2012 a jesenná časť 2. - 4. 11. 2012. Náklady na tieto podujatia budú hradené z finančných zdrojov občianskeho združenia. 
nedostatku finančných prostriedkov na účtoch OZ, budú riadni členovia dotavať túto činnosť z vlastných zdrojov tak, ako je uv
týchto akcií bude občianske združenie informovať na svojej stránke. 

      

5. Organizácia mineralogickej burzy v Banskej Bystrici 

Občianske združenie a jeho riadni členovia nesú patronát nad mineralogickou burzou v Banskej Bystrici. Tento v poradí 24. roč
Andreja Zipsera. Podujatie bude v priestoroch obchodného centra Európa v dňoch 16. - 17. novembra 2012. O akcii bude oficiálna informácia na stránkach OZ a o akcii informuje 
aj Európa shopping centre a aj väčšina portálov s mineralogickou tematikou. Ani tento rok nebude akcia hradená zo zdrojov obč

      

6. Diskusia a otázky    
  

 

6.1. Žiadať 2% z dane právnických a fyzických osôb - návrh predniesol T. Bancík 

T. Bancík navrhol, aby bola aj v tomto roku spísaná notárska zápisnica, ktorá oprávňuje žiadať občianske združenie o 2% daní 
nasledujúcom roku 2013. Návrh bol jednohlasne prijatý, s tým, že v stanovenom termíne výkonný riaditeľ po splnení zákonných p
tejto dohody. 

6.2. Nákup dokumentačnej techniky - návrh predniesol T. Bancík 



T. Bancík navrhol, aby bola v tomto roku zakúpená dokumentačná technika - fotoaparát pre potreby dokumentovania činnosti OZ, návštev mineralogických lokalít a aj minerálov. 
Návrh bol jednohlasne prijatý. Bolo dohodnuté, že v závislosti na stave finančných prostriedkov na účtoch OZ sa môže zakúpiť fotoaparát do výšky max. 700

      

      

7. Uznesenie a záver Valného zhromaždenia OZ  

Valné zhromaždenie sa uznieslo: 
 1. Bola podaná a odsúhlasená správa o činnosti OZ v roku 2011. 
 2. Schválilo činnosť OZ na rok 2012.  
 3. Schválilo rozpočet občianskeho združenia na rok 2012. 
 4. Schválilo návštevu a účasť na mineralogických burzách v zahraničí a to: vo Francúzsku, v Nemecku a účasť na dvoch burzách 

 5. Rozhodlo o organizovaní mineralogickej burzy v Banske Bystrici v novembri, ktoré nebude kryté zo zdrojov 

 6. Schválilo návrh T. Bancíka na zabepečenie všetkých právnych krokov k získaniu 2% daní z príjmov fyzických a právnickych os

 7. Schválilo návrh T. Bancíka na zakúpenie dokumentačnej techniky - fotoaparátu v závislosti na finančných prostriedkov maximálne do výšky 700 

      

Predseda Tomáš Bancík ukončil Valné zhromaždenie uznesením. 
Dohodlo sa, že Predstavenstvo OZ zvolá nasledujúce Valné zhromaždenie v januári 2013. 
      
Zapísal Tomáš Bancík, dňa 15. januára 2012    

 


