
Predsedníctvo  

Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

z 2. zasadnutia Predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín – NTP VVIS, konaného dňa 17. septembra 2015 v zasadačke spoločnosti 
SMZ, a.s. Jelšava 

 

 
 
 
 
Prítomní členovia predsedníctva: Prof. Ing. Pavel Raschman, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Legemza, 

PhD., hosť prof. Ing. Víťazoslav Krúpa, CSc., Marián Závodný, 
Branislav Petro, Prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. Scient., Ing. 
Karsten Ivan, Ing. Jozef Levoča 

 
 
 
Neprítomní členovia predsedníctva: Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., Ing. Branislav Klocok, Prof. Ing. 

Tomáš Havlík, DrSc., Ing. Ladislav Drábik, PhD. 
 
 
 
Predseda predsedníctva NTP VVIS: Doc. Ing. Ján Spišák, PhD. 
 
 
 
Podpredseda predsedníctva NTP VVIS: Ing. Peter Košinár, PhD. 
 
 
 
Vedúci sekretariátu NTP VVIS: Ing. Dušan Dorčák., PhD. 
 
 
 
Ekonóm združenia NTP VVIS: Ing. Július Lišuch, PhD.  
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Druhé zasadanie predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie 
surovín – NTP VVIS otvoril o 9.55 podpredseda predsedníctva a predal slovo predsedovi predsedníctva. 

 
Ten konštatoval, že zasadanie bolo riadne zvolané v zmysle štatútu predsedníctva združenia, zo 14 
členov predsedníctva pri prezentácii bolo prítomných 10 členov, čím zasadanie predsedníctva je 
uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., Ing. Branislav Klocok, prof. Ing. 
Tomáš Havlík, DrSc. a Ing. Ladislav Drábik, PhD.. Na základe splnomocnenia sa miesto Ing. Slavomíra 
Hredzáka, PhD. zasadania zúčastnil Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc..  
 
Návrh nižšie uvedeného programu rokovania 2. zasadania predsedníctva NTP VVIS bol doručený 
všetkým členom predsedníctva, pričom nebol predsedovi predsedníctva predložený žiadny písomný 
návrh na zmenu alebo doplnenie nasledovného zverejneného programu: 

1. Otvorenie 
2. Príprava valnej hromady konanej 13-14.10.2015 v Košiciach  
3. Plán zasadaní predsedníctva NTP VVIS na rok 2016 
4. Stratégie pracovných skupín NTP VVIS  
5. Možnosti účasti v národných projektoch pre suroviny na roky 2015-2016 
6. Čerpanie rozpočtu  
7. Žiadosti o členstvo v NTP VVIS  
8. Diskusia 
9. Záver 

 
K predloženému návrhu neboli predložené iné návrhy ani pripomienky. 
Hlasovanie:  za - 10 členov,   proti - 0 členov,  zdržali sa - 0 členov; 
Program rokovania 2. zasadnutia predsedníctva NTP VVIS bol schválený. 
 

 
2. Príprava valnej hromady konanej 13-14.10.2015 v Košiciach  
 
Predseda predsedníctva, Ján Spišák, predložil návrh na zvolanie riadnej valnej hromady v termíne 
konania Dňa otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach a Univerzitného dňa nerastných 
surovín, kde hlavnými garantmi sú Fakulta BERG a Hutnícka fakulta, ktorý bude 13. októbra 2015. Na 
tomto stretnutí sa zúčastnia kompetentní pracovníci z oblasti získavania a spracovania surovín, ktoré 
budú zastrešené ministrami životného prostredia, hospodárstva a školstva. Príloha č. 1 tejto zápisnice 
je program Dňa otvorených dverí TU Košice. Čas konania valnej hromady (VH) navrhol medzi 14.00 
a 16.00 v zasadačke FBERG TUKE s nasledovným programom: 
 

1. Otvorenie  
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia, predsedu, zapisovateľa, 

overovateľov zápisnice, skrutátorov  
3. Správa o činnosti NTP VVIS 
4. Návrh na prijatie nových členov do NTP VVIS 
5. Návrh na zmenu Stanov NTP VVIS 
6. Návrh plánu práce pre roky 2015 a 2016 
7. Zmena rozpočtu na rok 2015 
8. Návrh rozpočtu na rok 2016 
9. Diskusia 
10. Uznesenie 
11. Záver 
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K predloženému návrhu neboli predložené iné návrhy ani pripomienky. 
Hlasovanie:  za - 10 členov,   proti - 0 členov,  zdržali sa - 0 členov; 
Termín,  miesto a program valnej hromady boli schválené. Pozvánka na VH tvorí prílohu č. 2 tejto 
zápisnice. 
 
Do orgánov VH navrhol predseda predsedníctva:  
 

- za predsedu valného zhromaždenia Ing. Petra Košinára, PhD., 
- za zapisovateľa valného zhromaždenia Ing. Dušana Dorčáka, PhD., 
- za overovateľov zápisnice valného zhromaždenia prof. Ing. Pavla Raschmana, CSc. a p. 

Branislava Petra, 
- za skrutátorov valného zhromaždenia doc. Ing.  Jaroslava Legemza, PhD., Ing. Dušana Naščáka, 

PhD. a Ing. Júliusa Lišucha, PhD. 
 
Predsedníctvo tento návrh jednohlasne schválilo. 
 
Návrh na zmenu Stanov združenia prezentoval predseda predsedníctva podnet od p. Drábika, 
z minulého zasadania: 

Zmena znenia bodu: 
Článok 11 – Predsedníctvo 
Bod 5.8.1 
Staré znenie: 
5.8. menuje  a odvoláva: 
5.8.1. vedúceho sekretariátu, 
5.8.2. ekonóma združenia. 
Nové znenie: 
5.8. menuje  a odvoláva: 
5.8.1. riaditeľa kancelárie, 
5.8.2. ekonóma združenia. 

Žiadny iný návrh na zmenu Stanov nebol prezentovaný. 
Predsedníctvo tento návrh jednohlasne schválilo. 
 
Návrh na zmenu rozpočtu prezentoval predseda združenia v zmysle priloženej tabuľky. Jedná sa 
o položky, ktoré nebudú napĺňané – nájom, energie a web stránka, tieto navrhuje zrušiť a doplniť nové 
rozpočtované položky  - mzdové náklady, poplatky za vedenie bankového účtu a rezerva.  
 

 
Predsedníctvo tento návrh jednohlasne schválilo. 
 

Mesiac Rok
Počet 
členov

Povinný 
príspevok v €

Členské

Prevádzkové náklady 40,00 €      3 570,00 €       
nájom (zrušiť)
energie (zrušiť)
náklady na telefónne služby, internet 20,00 €       240,00 €          
náklady na poštové služby, kolky 20,00 €       240,00 €          
kancelárske potreby 170,00 €          
mzdové náklady 2 000,00 €       
poplatky za vedenie bankového účtu 4,00 €         48,00 €             
rezerva 872,00 €          

Vedenie účtovníctva (Občianske združenie) 400,00 €          
Príprava valnej hromady 2015 1 500,00 €       
Poplatky za audit (Občianske združenie) 250,00 €          
Web stránka 80,00 €            

vytvorenie webstránky  (zrušiť)
poplatok za doménu 80,00 €             

Členské - povinný príspevok 29 200,00 €       5 800,00 €      
Celková suma 5 800,00 €       5 800,00 €      

Navrhované zmeny v rozpočte
Náklady združenia Príjmy združenia

Názov položky
Suma v €
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3. Plán zasadaní predsedníctva NTP VVIS na rok 2016 
 
Predseda predstavenstva, Ján Spišák, navrhol v zmysle Štatútu predsedníctva, Článok IX - Rokovací 
poriadok predsedníctva, bod 1. „Predsedníctvo zvoláva a vedie predseda predsedníctva alebo ním 
poverený člen predsedníctva. Predsedníctvo zvoláva podľa potreby, najmenej však raz za pol roka  ...“ 
termíny zasadaní na budúci rok. 
 
Marcový termín v HBP, a.s. Prievidza bol schválený už na minulom zasadaní predsedníctva NTP VVIS. 
 
Termíny ďalších zasadaní predsedníctva:  
 

 
por. 

 
termín 

 
čas 

 
miesto 

zodpovedný 

organizácia osoba 

3. marec-apríl 2016  10.00   HBP, a.s. Prievidza  Karsten 
Ivan  

4. September 2016 10.00   VUM, a.s. Žiar nad 
Hronom 

Marián 
Závodný 

 
Hlasovanie:  za - 10 členov,   proti - 0 členov,  zdržali sa - 0 členov; 
Predsedníctvo NTP VVIS vzalo na vedomie Plán zasadaní predsedníctva NTP VVIS. 
 
 
4. Stratégie pracovných skupín NTP VVIS 
 
Predseda predsedníctva zdôraznil nevyhnutnosť vypracovania stratégií pre jednotlivé odborné 
pracovné skupiny, ktoré sú jedným z hlavných dokumentov pre dlhodobý plán VVI. Hlavný podklad pre 
stratégiu NTP VVIS je surovinová politika (SP) SR. Napĺňaním cieľov SP by sa mala napĺňať stratégia NTP 
VVIS. 
Ďalej uviedol: 

- informácie zo zasadania Slovenskej banskej komory, ktorá plne akceptuje profesionalitu NTP 
VVIS a jednoznačne súhlasí s mandátom pre NTP VVIS na inováciu surovinovej politiky SR; 

- cieľ SP SR – inovatívna, dynamická, zrozumiteľná a využiteľná pri plánovaní a rozhodovaní; 
- je potrebné vypracovanie databázy informácií o primárnych a sekundárnych surovinách, 

venovať sa oceneniu a novej kategorizácií zásob; 
- surovinovej politike by sa mala venovať veľmi intenzívne pracovné skupina v zložení 5+2 (5 

odborných členov a 2 členovia reprezentujúci ministerstvo); 
-  vytvorenie pracovných tímov aj v jednotlivých odborných pracovných skupinách NTP VVIS 

v nadväznosti na inovovanie SP 
 
Úloha 2015/02/01 
Vytvorenie pracovných tímov, v jednotlivých odborných pracovných skupinách NTP VVIS, pre tvorbu 
SP a stratégií pracovných skupín. 
Termín:        Zodpovední: členovia predsedníctva 
 
Diskusia k bodu: 
Pán Levoča podotkol: 

- v súčasnosti práce na surovinovej politike SR neprebiehajú veľmi intenzívne; 
- je nevyhnutné definovať štruktúru SP spolu s jej obsahom 
- dôležité je nájsť konsenzus pre všetkých pri vypracovávaní SP 
- je už konkrétny návrh na pracovnú skupinu SP?  
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Predseda vyslovil návrh na obsadenie niektorých oblastí konkrétnymi ľuďmi ako napr. oblasť právnu 
by mohol zastupovať HBÚ spolu s pánom Levočom, organizačnú oblasť by videl zastrešovať pánom 
Cehlárom, oblasť technológií by rád viedol on, vhodné by bolo zapojiť do pracovnej skupiny aj ľudí, 
ktorí sa venujú ochrane životného prostredia a iným podobným aktivitám  
 
Pán Janočko uviedol nasledovné: 

- potvrdil slabšie aktivity pri tvorbe SP v súčasnosti, nie je to prioritou ministerstva; 
- Fakulta BERG je akceptovaná ako spolutvorca SP; 
- Forma SP: 

-  by mala odzrkadľovať filozofiu celého národa,  
- napísaná jednoducho a zrozumiteľne,  
- prijateľná pre všetkých, 
- popularizácia SP,  
- zohľadňovanie všetkých princípov štátu; 

 
Pán Legemza poďakoval za podnety k prioritám v pracovnej skupine metalurgia. Pýtal sa akým 
spôsobom sa posunie proces prípravy SP? Nie všetky podniky, v metalurgii, sú aj členmi NTP VVIS. Sú 
významnými spracovateľmi a výrobcami, ich priority pre SP sú tiež veľmi podstatné. Ako formou 
zahrnúť ich názory pri vypracovávaní SP? 
 
Pán Závodný zareagoval na otázky pán Legemzu: 

- potreba urobiť pracovný dokument pre pripomienkovanie významným organizáciám 
a spoločnostiam, ktoré nie sú členmi NTP VVIS; v tomto dokumente je potrebné určiť 
smerovanie a témy ku ktorým je potrebné sa vyjadriť; následne po zisku stanovísk tieto  
prezentovať v NTP VVIS; 

- na takýto postup je potrebný mandát;  
 
Pán Spišák doplnil nasledovné: 

- dôležitý je názor veľkých výrobcov a spotrebiteľov; 
- potreba stotožnenia sa s významnými reprezentantmi, získať ich názor a možnosť vyjadrenia 

sa vo svojej časti; 
 
Pán Janočko vyzval k vypracovaniu a prezentovaniu prvých téz v termíne po februári 2016. 
 
Pán Spišák by chcel aby sa SP dostala do vyhlásenia novej vlády, ktorá vzíde budúci rok. 
 
Pán Levoča podotkol, že SP je apolitický materiál, ktorý je nevyhnutné prerokovať naprieč politickým 
spektrom. Ako prvá musí byť urobená detailná osnova a až následne rokovať s inými spoločnosťami. 
 
Pán Karsten upriamil pozornosť na veľmi dôležitý segment a to lomy a povrchové dobývanie. Ich ťažba 
je väčšia ako ťažba v hlbinnom dobývaní. Ich názory sú tým pádom veľmi dôležité. 
 
Pán Levoča tento názor podporil, oblasť legislatívy zahŕňa veľa ťažobných spoločností, ktoré sa 
zaoberajú povrchovým dobývaním. 
 
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda predsedníctva ukončil rozpravu k danej téme. 
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5. Možnosti účasti v národných projektoch pre suroviny na roky 2015-2016 
 
Predseda predsedníctva prezentoval nasledovné projekty: 
Európske programy:  

- CSA projekt  - ETPSMR -  Budovanie siete národných technologických platforiem pre TUSR v 
Európe 

- KIC RM -  Pripravované KAVA projekty :  Príprava spoločného magisterského a PhD. štúdia 
- Stretnutie 24.9.2015 s P. Moserom z Leobenu 

- Draft výziev pre oblasť surovín v rámci H2020 – príloha č.3 tejto zápisnice 
 
Národné programy : 

1. Štátny program VaV :   Dlhodobý program VVI v surovinovom priemysle  
1. A.  Pilotný projekt  Magnezit + Horčík + Vodík + Energetika 

2. Vedecko-technická štúdia – systém riadenie VVI v priemyselnom sektore  
3. Projekty v rámci OP VaV – draft  Vedeckej agentúry 
4. Projekty v rámci OP KŽP – draft  
5. Všeobecná výzva APVV 

 
Ďalej uviedol: 

- NTP VVIS je definovaná ako vzorový príklad prepojenia výskumu s praxou; 
- Návrh štátneho programu Magnezit + Horčík + Vodík + Energetika; 
- presadenie jedného dlhodobého projektu pre suroviny „štátna podpora vedy a výskumu“ 

príloha č. 4; 
- spoločný štátny program, ktorého nositeľom by bolo NTP VVIS a jeho financovanie by bolo 

viaczdrojové, zabezpečovalo by ho ministerstvo financií, resp. odborné ministerstvo pre danú 
oblasť; 

- vhodné pripraviť 2 - 4 projekty ešte v tomto volebnom období; 
- jedným z projektov je „ Vypracovanie modelu riadenie výskumu a vývoja v oblasti spracovania 

surovín“; Bude vypracovaný draft projektu, ku ktorému očakáva pripomienky. 
- Príloha č. 5 - APVV, úplné zverejnenie výzvy; 
- Príloha č. 6a - Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016); 
- Príloha č. 6b - Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016); 
- pracovné verzie (drafts) pracovných programov Horizontu 2020 na roky 2016-2017 sú na: 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17 
  
 

6. Čerpanie rozpočtu 
 
Ekonóm združenia, pán Lišuch, informoval o čerpaní rozpočtu tento rok. Výdaje  sú zatiaľ naplnené na 
2.91%, čo činí 156,09 eur. Príjmy sú naplnené na 82,76%. Členské na tento rok neuhradili: 

- EKO Automation 
- GENES 
- HNB 
- Slovakia Supercomputers 
- ÚMaMS SAV Bratislava 

 
Pán Košinár ubezpečil, že spoločnosť GENES vyrovná svoje členské do konca tohto mesiaca. 
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
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Pán Ivan nevedel o vzniknutej situácii, ktoré bola zrejme spôsobená stratou faktúry v ich spoločnosti. 
Poprosil o opätovné zaslanie faktúry na jeho adresu a zabezpečí jej uhradenie. 
 
Pán Spišák informoval o legislatívnych problémoch pri uhrádzaní poplatku od ÚMaMS SAV Bratislava. 
 
Čerpanie rozpočtu k 17.9.2015: 

 
 
 
7. Žiadosti o členstvo v NTP VVIS 
 
Predseda predsedníctva oboznámil prítomných so žiadosťami o prijatie za člena NTP VVIS: 

- eFUSION:  
Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o. založený dňa     31.3.2015 
Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o. je záujmovým združením 
právnických osôb so sídlom v Košiciach 
Ing. Karol Horanský - riaditeľ združenia 
 

Hlasovanie:  za - 10 členov,   proti - 0 členov,  zdržali sa - 0 členov; 
Predsedníctvo NTP VVIS navrhlo schváliť technologický klaster eFUSION za člena NTP VVIS na valnej 
hromade. 

 
- GREENVIEW 

Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na komplexné hodnotenie, prieskum ložísk 
nerastných surovín modernými metódami a tiež má ambície vykonávať sanácie starých 
banských záťaží 
Rieši projekty na prieskumných územiach Ochtiná, Smolník a Prochot 
Má oprávnenia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického 
prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia, inžinierskogeologického 
prieskumu, sanácií environmentálnych záťaží, atď 

 
Hlasovanie:  za - 10 členov,   proti - 0 členov,  zdržali sa - 0 členov; 
Predsedníctvo NTP VVIS navrhlo schváliť spoločnosť GREENVIEW za člena NTP VVIS na valnej hromade. 

Mesiac Rok
 € %

1 Prevádzkové náklady 163,75 €   2 135,00 €    60,41 € 2,83%
nájom 73,75 €     885,00 €       0,00 € 0,00%
energie 50,00 €     600,00 €       0,00 € 0,00%
náklady na telefónne služby, internet 20,00 €     240,00 €       0,00 € 0,00%
náklady na poštové služby, kolky 20,00 €     240,00 €       60,41 € 25,17%
kancelárske potreby 170,00 €       0,00 € 0,00%

2 Vedenie účtovníctva (Občianske združenie) 400,00 €       95,68 € 23,92%
3 Príprava valnej hromady 2015 1 500,00 €    0,00 € 0,00%
4 Poplatky za audit (Občianske združenie) 250,00 €       0,00 € 0,00%
5 Web stránka 1 080,00 €    0,00 € 0,00%

         vytvorenie webstránky 1 000,00 €    0,00 € 0,00%
poplatok za doménu 80,00 €          0,00 € 0,00%

6 Členské - povinný príspevok 29 200,00 €         5 800,00 €     0,00 € 0,00% 24 200,00 €       4 800,00 €      
Celková suma 5 365,00 €    5 800,00 €     156,09 € 2,91% 4 800,00 €     

Neuhradené:
EKO Automation
GENES
HNB
Slovakia Supercomputers
ÚMaMS SAV BA

Členské
Rok

P.č. Názov položky
Suma v €

Rozpočet NTP VVIS 2015

Plán 2015 Skutočnosť 2015  (k 17.09.2015)
Náklady združenia Príjmy združenia Náklady združenia Príjmy združenia

Počet 
členov

Povinný 
príspevok v €

Členské
Počet 
členov

Povinný 
príspevok v €
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8. Diskusia 
 
Do diskusie sa prihlásili: 
Pán Krúpa zdôraznil dôležitosť vypracovania preambuly SP do parlamentných volieb, ktoré budú 
začiatkom roka 2016. 
 
Pán Závodný upriamil pozornosť na správnu terminológiu pri zadefinovaní SP ako: nové pracovné 
miesta, zamestnanosť, infraštruktúra,... 
 
Pán Ivan podčiarkol, že v minulosti to boli práve terajšie „hladové doliny“, ktoré zabezpečovali 
prosperitu štátu. Drobný priemysel bol rovnomerne rozdelený po celom území. Tam kde sa ťažilo 
v minulosti sa aj dnes nachádzajú tie isté suroviny. Boli to práve baníci a iní spracovatelia surovín, ktorí 
sa postarali o vybudovanie kultúrnych ustanovizní v týchto lokalitách. Mestá ako Banská Bystrica, 
Kremnica, Banská Štiavnica, Hodruša a iné sú významné hlavne tým, že v nich ťažilo a následne 
budovalo, resp. prosperovalo. Ďalej sa venoval problematike starých ekologických záťaží, ktoré je 
možné spracovávať novými, modernými technológiami. Taktiež upozornil na možnosti využívania či už 
starých, vyťažených lomov na rekreačné účely, alebo bane na rôzne terapeutické procedúry. Veľmi 
dôležitá časť plánovania ťažby a spracovania je práve jej záver. 
 
Pán Spišák podotkol, že surovinový priemysel sa nedá premiestniť! 
 
Pán Janočko vyzdvihol dôležitosť životného prostredia a kultúrneho dedičstva. 
 
V závere pán Spišák, pán Janočko a pán Raschman vyzvali k aktívnej účasti na Dni otvorených dverí 
a k spoločnému úsiliu pre dosiahnutie čo najkomplexnejšieho obrazu v oblasti surovín. 
 
Pán Košinár prítomných v krátkosti poinformoval o histórii, súčasnosti, technológii, výrobnom 
programe a vplyve na životné prostredie. 
 
9. Záver 

 
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda predsedníctva NTP VVIS Ján Spišák poďakoval 
prítomným za aktívnu účasť a 2. zasadnutie predsedníctva NTP VVIS o 12.20 hod. ukončil.  
 
 
 
 
 
     ............................................................................. 
             Doc. Ing. Ján Spišák, PhD. 
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