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

Program Valného zhromaždenia OZ:

1. Schválenie činnosti OZ na rok 2010

2. Voľba členov do funkcií OZ

3. Zriadenie bankového účtu OZ

4. Schválenie ročného členského príspevku

5. Schválenie loga OZ

6. Diskusia a otázky 

7. Uznesenie a záver Valného zhromaždenia OZ Slovenský Mineralogický Spolok

1. Schválenie činnosti OZ na rok 2010

2. Voľba členov do funkcií Občianskeho združenia
2.1. Voľba členov do Predstavenstva OZ

Riadni členovia OZ si voľbou hlasovania vybrali nasledovných členov Predstavenstva OZ:

Predseda predstavenstva OZ - Tomáš Bancík

Podpredseda predstavenstva OZ - Jozef Sakmar

Člen predstavenstva - Peter Sečkár

2.2. Voľba výkonného riaditeľa OZ

Riadni členovia OZ si voľbou hlasovania vybrali za výkonného riaditeľa:

Výkonný riaditeľ OZ - Tomáš Bancík
 

2.3. Voľba dozornej rady OZ

Riadni členovia OZ si voľbou hlasovania vybrali nasledovných členov Dozornej rady OZ:

Predseda dozornej rady OZ - Miloslav Mago

Člen dozornej rady OZ - Michal Krupa

VALNÉ ZHROMAŽDENIE                                                                     

SLOVENSKÉHO MINERALOGICKÉHO SPOLKU                                                                   

ZVOLEN, 16. AUGUST 2010

Orgány občianskeho združenia Slovenský Mineralogický Spolok boli zvolené a schválené Valným 

zhromaždením OZ dňa 16. augusta 2010 na obdobie štyroch rokov, tzn. do 16. augusta 2014.

Vzhľadom ku vzniku OZ v polovici roku 2010 Valné zhromaždenie nejednalo o rozpočte OZ, ktorý bude tvoriť len 

členský príspevok členov OZ, prípadne iné získané finančné zdroje od fyzických alebo právnickych osôb. Dohodlo 

sa, že predstavenstvo OZ na nasledujúcom Valnom zhromaždení predloží návrh rozpočtu a plánu činnosti OZ na 

nasledujúci rok.



3. Zriadenie bankového účtu Občianskeho združenia

4. Schválenie ročného členského príspevku

5. Schválenie oficiálneho loga OZ 

Oficiálne logo Občianskeho združenia Slovenský Mineralogický Spolok:

6. Diskusia 
6.1. Manipulačný poplatok - návrh predniesol Michal Krupa

Na základe návrhu Michala Krupu bol schválený manipulačný poplatok vo výške 5 € ročne.

6.2. Používanie fotografií na členských preukazoch - návrh predniesol Miloslav Mago

Valné zhromaždenia sa dohodlo na otvorení bežného účtu OZ v Dexia banke. Zriadením účtu bol poverený 

výkonný riaditeľ OZ Tomáš Bancík.

Riadni členovia OZ sa dohodli na ročnom členskom príspevku vo výške 50 €. Členský príspevok bude poukázaný 

na účet OZ, alebo prijatý v hotovosti do rúk výkonného riaditeľa vždy do konca januára nasledujúceho roka. 

Členský príspevok je jednorazový a je na obdobie jeden rok.

Oficiálne logo Občianskeho združenia navrhol a predstavil Valnému zhromaždeniu OZ Tomáš Bancík. Bolo 

jednohlasne schválené a ustanovené ako oficiálny znak OZ používaný v písomnostiach, na vizitkách a ostatných 

komunikačných formách OZ.

Na základe návrhu Miloslava Maga sa schválilo používanie fotografií riadnych aj čestných členov OZ 

na členských preukazoch. 

Manipulačný poplatok platí pre každého riadneho a aj čestného člena občianskeho združenia. 

Manipulačný poplatok bude vložený na bankový účet Občianskeho združenia.



7. Uznesenie a záver Valného zhromaždenia OZ 

Predseda Tomáš Bancík ukončil Valné zhromaždenie uznesením.

Dohodlo sa, že Predstavenstvo OZ zvolá nasledujúce Valné zhromaždenie do šiestich mesiacov.

Zapísal Tomáš Bancík, dňa 16. augusta 2010.

Valné zhromaždenie sa uznieslo:

4. Zvolilo dozornú radu a to: Miloslav Mago - Predseda

1. Schválilo program činnosti mineralogického spolku na rok 2010.

2. Zvolilo si členov predstavenstva a to: Tomáš Bancík - Predseda

8. Schválilo ročný manipulačný poplatok vo výške 5€ pre všetkých členov OZ.

9. Rozhodlo o vyhotovovaní členských preukazov s fotografiou.

Ing. Michal Krupa - člen

5. Rozhodlo o vytvorení bankového účtu v Dexia banke.

6.Rozhodlo o ročnom členskom príspevku vo výške 50 €.

7. Rozhodlo o oficiálnom logu Slovenského Mineralogického Spolku.

Jozef Sakmar - Podpredseda

Peter Sečkár - člen

3. Zvolilo výkonného riaditeľa, stal sa ním Tomáš Bancík.


