
ZÁPISNICA 

z ustanovujúcej valnej hromady 

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

so sídlom Nemcovej 32, 040 01 Košice 
IČO:  42331412, občianske združenie registrované ministerstvom vnútra SR 

konanej 6. novembra 2014 od 14.00 hod 
v priestoroch Hotela Hrádok, SMZ, a.s. Jelšava, 094 16 Jelšava 

 
Ustanovujúcu valnú hromadu otvoril o 14.05 hod. predseda predsedníctva Národnej technologickej 
platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS doc. Ing. Ján Spišák, PhD. Privítal prítomných 
a skonštatoval, že ustanovujúca valná hromada je konaná v zmysle platných Stanov NTP VVIS a bude 
prebiehať podľa programu uvedeného v pozvánke. Text pozvánky na ustanovujúcu valnú hromadu 
tvorí Prílohu č.1 tejto zápisnice. Prezenčná listina ustanovujúcej valnej hromady tvorí Prílohu č. 2 tejto 
zápisnice. 
 
Predseda predsedníctva následne prikročil k bodu č. 1 programu rokovania ustanovujúcej valnej 
hromady: 

„1. Otvorenie“  

Predseda predsedníctva doc. Ing. Ján Spišák, PhD. priblížil prítomným spôsob a kroky, ktoré viedli 
k založeniu občianskeho združenia NTP VVIS: 

- poverenie VRP ZaSS Fakulty BERG, Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je členom riadiaceho 
výboru platformy (High Level Group) a jeden zo zakladateľov tzv. novej Európskej 
technologickej platformy pre udržateľné surovinové zdroje (ETP SMR), vedením Európskej 
technologickej platformy pre udržateľné surovinové zdroje (ETP SMR) k založeniu slovenskej 
Národnej Technologickej Platformy pre Udržateľné Surovinové Zdroje v spektre od prieskumu 
a ťažby surovín, cez spracovanie, metalurgiu, až po recykláciu a substitúciu; 

- právnické osoby, ktoré sú vo vzájomnom  zmluvnom vzťahu vyplývajúcom z členstva vo 
Vývojovo-realizačné pracovisku získavania a spracovania surovín - Centra spolupráce s praxou 
(VRP–CSsP), boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Akceptačným listom zo 
dňa 14.3.2014 zaviazané k vytvoreniu subjektu s právnou subjektivitou s názvom „Národná 
technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“; 

- Priemyselná rada VRP-CSsP na svojom zasadaní 20.3.2014 zvolila prípravný výbor 
(v zložení:  Ján Spišák, Peter Košinár, Marián Závodný, Slavomír Hredzák, Dušan Dorčák) pre 
založenie NTP VVIS a zároveň poverila Jána Spišáka podaním žiadosti na jej registráciu; 

- príprava Stanov združenia NTP VVIS, ich odkonzultovanie a schválenie zo strany zakladajúcich 
členov s následným schválením návrhu Stanov združenia NTP VVIS Akademickým senátom 
a Správnou radou Technickej univerzity v Košiciach;  

- dňa 16. júla 2014 bol podaný návrh na registráciu občianskeho združenia, ktorý Ministerstvo 
vnútra SR dňa 25.7.2014 zaregistrovalo a vytvorilo  občianske združenie „Národná 
technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS; 

- príprava ustanovujúcej valnej hromady; 
 
Po otvorení pristúpil predseda predsedníctva NTP VVIS, doc. Ing. Ján Spišák, PhD., k bodu č. 2 programu 
rokovania ustanovujúcej valnej hromady: 

„2. Voľba orgánov valného zhromaždenia, predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 
skrutátorov“ 
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Predložil návrh na voľbu orgánov ustanovujúcej valnej hromady v tomto zložení:  
 

predseda valného zhromaždenia   Ing. Peter Košinár, PhD. 
zapisovateľ valného zhromaždenia   Ing. Dušan Dorčák, PhD. 
overovatelia zápisnice valného zhromaždenia  Ing. Slavomír Hredzák, PhD. 

        pán Marián Závodný 
skrutátori valného zhromaždenia   Ing. Július Lišuch, PhD. 

        Ing. Dušan Naščák, PhD. 
        Ing. Branislav Vaňko 
 
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy. Predseda 
predsedníctva NTP VVIS, doc. Ing. Ján Spišák, PhD., dal o tomto návrhu hlasovať a požiadal prítomných 
členov združenia aby zdvihnutím mandátneho lístku previedli hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 1: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
pracovné orgány ustanovujúcej valnej hromady v zložení: 

predseda valného zhromaždenia   Ing. Peter Košinár, PhD. 
zapisovateľ valného zhromaždenia   Ing. Dušan Dorčák, PhD. 
overovatelia zápisnice valného zhromaždenia  Ing. Slavomír Hredzák, PhD. 

        pán Marián Závodný 
skrutátori valného zhromaždenia   Ing. Július Lišuch, PhD. 

        Ing. Dušan Naščák, PhD. 
        Ing. Branislav Vaňko 
 

ZA NÁVRH   16 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 16 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Predseda predsedníctva NTP VVIS, doc. Ing. Ján Spišák, PhD., poďakoval členom združenia za 
hlasovanie a odovzdal vedenie ustanovujúcej valnej hromady zvolenému predsedovi ustanovujúcej 
valnej hromady, Ing. Petrovi Košinárovi, PhD., ktorý pristúpil k prerokovaniu ďalších bodov rokovania. 
 
Nasledovným bodom rokovania bol bod č. 3 programu rokovania ustanovujúcej valnej hromady: 

„3. Úvodné vystúpenie – poslanie NTP VVIS “  

Ing. Peter Košinár, PhD. vyzval predsedu predsedníctva NTP VVIS, doc. Ing. Jána Spišáka, PhD., k 
prezentácii poslania združenia. 
Okrem iného, doc. Ing. Ján Spišák, PhD., vo svojom vystúpení prezentoval nasledovné: 

 
Poslanie NTP VVIS 
Na úvod čo je a čo nie je  NTP VVIS: 
- Nie je ďalším zväzom, komorou alebo odborovou organizáciou, ale účelovo (pre potreby VVI) 

založeným otvoreným občianskym združením!  
- Nikomu nič neberie z kompetencií, pretože v tejto oblasti nepôsobí nikto!  
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- Nie je nástrojom pre politické ambície jednotlivca, ale nástrojom pre získanie všeobecnej 
politickej podpory pre VVI aktivity v surovinovej oblasti!  

- Členstvo nie je povinné, je len pre tých, ktorí: chcú, vedia a môžu robiť VVI v surovinách! 
- Sila jej nevyplýva z kvantity (počtu a veľkosti organizácií), ale je daná kvalitou členov!   
- Práca a poplatky v prospech platformy nie sú povinné, sú o dobrovoľnosti, pretože, nikto si 

neplní povinnosti lepšie ako dobrovoľník, nikto nedá viac ako dobrovoľný darca!  
- Nie je miestom pre individuálne záujmy, ale miestom pre solidaritu, spolupatričnosť, 

ústretovosť, osobnú zodpovednosť  a morálne právo vyplývajúce z dosiahnutých výsledkov 
práce vo VVIS!  

  
Misia:    Trvalo udržateľný rozvoj slovenského surovinového priemyslu (SSP) 
Vízia:     Prosperita dosiahnutá prostredníctvom vlastného výskumu, vývoja a inovácie 
Stratégia budovania:  
- Integrácia disponibilných a diseminovaných VVI kapacít na Slovensku  
- Mobilizácia a rozvoj VVI kapacít na Slovensku  
- Spoločne realizované zákaznícky orientované projekty VVI 
- Aplikácia riešení VVI úloh v slovenskom surovinovom priemysle a školstve ! 

 

Spoločné výskumno-vývojové a realizačné centrum - SVVIC

Vývojovo-realizačné pracovisko FBERG TUKE
Katedra keramiky HF 

TUKE

Ústav materiálového 

výskumu SAV

Ústav geotechniky 

SAV

Slovenská výskumno-inovačná platforma pre trvalo udržateľné 

surovinové zdroje – SVIP

FP7 ERA-MIN – kreovanie priemyselných sietí (národných platforiem) surovinových zdrojov pre potreby Európskeho priemyslu 

VRP spolu s MH SR (sekcia Podporných programov pre oblasť NMP) - Prvý asociovaný člen konzorcia

KIC – Raw Materials (Vedomostné a inovačné komunity) / 2014-2020
VRP – ponuka na členstvo s jedinečným štatútom:  Asociovaný priemyselný výskumný partner 

Technologické

centrá - Detašované 

pracoviska VRP

7 pracovísk

Centrum spolupráce 

s praxou

27 partnerstiev

Centrum excelentného výskumu získavania 

a spracovania surovinových zdrojov

Centrum excelentnosti 

progresívnych materiálov s nano 

submikronálnou štruktúrou 

Integračná stratégia VRP v rámci trvalo udržateľných surovinových zdrojov k 6.11.2014

 NÁRODNÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRE VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE SUROVÍN

EIP Raw Materials (Európsky inštitút pre inovácie a technológiu) / od 2012 
V rámci budovania EIP (Európske inovačné partnerstvá) a integrácie ETP-SMR do EIP  - je VRP člen realizačného komitetu

ETP SMR  - EURÓPSKA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRE TRVALO UDRŽATEĽNÉ SUROVINOVÉ ZDROJE 

VRP - člen High Level Group od 24.8.2008

FP7   Program I
2 
Mine – Inteligentná baňa budúcnosti 

členstvo VRP v riešiteľskom tíme tvorenom členmi ETP SMR s pokračovaním v rámci Horizon 2020 (I2mine II., I2Mine Pilot)

Spoločné inovačné centrum - SIC

 
 

Taktika budovania do roku 2024 
Východisko:  Najpriaznivejšia situácia pre VVI v oblasti surovín za posledných 50 rokov ! 
Čo skôr robiť, čo preferovať ďalej ?   
-  Budovať NTP  
-  Budovať KIC  
-  Riešiť spoločné projekty v rámci nového OP Výskum a Inovácie  
-  Riešiť spoločné projekty v rámci Horizon 2020 
-  Venovať sa inovácií vzdelávania 
-  Aplikovať výsledky VVI v priemysle 
-  Podnikať s inováciami 
Odpoveď:  Všetko to robiť súčasne !  No nie jeden, ale všetci spolu a koordinovane! 
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Po ukončení prezentácie predsedom predsedníctva NTP VVIS pristúpil predseda ustanovujúcej valnej  
hromady, Ing. Peter Košinár, PhD., k bodu č. 4 programu rokovania ustanovujúcej valnej hromady: 

„4. Návrh na prijatie nových členov do NTP VVIS“  

Členom združenia predniesol návrh na prijatie nových členov občianskeho združenia NTP VVIS, ktorý 
po pripomienkach (oprava názvu a sídla) bol v nasledovnom znení:  
 

1. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza 
 2. OFZ, a.s. Istebné 
 3. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 4. Nafta, a.s. Bratislava 
 5. Geologický ústav SAV Bratislava  
 6. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava 
 7. SLOVMAG, a.s. Lubeník 
 8. Intocast Slovakia, a.s. 
 9.  EcoGlobal, s.r.o. Moldava nad Bodvou 
 10. eM Trade, a.s. Ladomerská Vieska 
 11. Termoreg, s.r.o. Bratislava 
 12. Ústav materiálového výskumu SAV  Košice 
 
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy. Predseda 
ustanovujúcej valnej hromady, Ing. Peter Košinár, PhD., dal o tomto návrhu hlasovať a požiadal 
prítomných členov NTP VVIS aby zdvihnutím mandátneho lístku previedli hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 2: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
prijíma 
nových členov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie 
surovín – NTP VVIS: 

1. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza 
 2. OFZ, a.s. Istebné 
 3. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 4. Nafta, a.s. Bratislava 
 5. Geologický ústav SAV Bratislava  
 6. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava 
 7. SLOVMAG, a.s. Lubeník 
 8. Intocast Slovakia, a.s. 
 9.  EcoGlobal, s.r.o. Moldava nad Bodvou 
 10. eM Trade, a.s. Ladomerská Vieska 
 11. Termoreg, s.r.o. Bratislava 
 12. Ústav materiálového výskumu SAV  Košice 
 

ZA NÁVRH   16 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 16 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
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Predseda ustanovujúcej valnej hromady poďakoval za hlasovanie, zablahoželal novým členom 
združenia  k ich prijatiu do NTP VVIS a pristúpil k bodu č. 5 programu ustanovujúcej valnej hromady: 

„5. Voľba členov predsedníctva NTP VVIS “  

Pri zakladaní občianskeho združenia NTP VVIS boli zvolení štatutári združenia - predseda 
a podpredseda predsedníctva. V zmysle Stanov je ďalej potrebné zvoliť pracovné predsedníctvo, jeho 
členov, ktorí budú reprezentovať jednotlivé pracovné skupiny. Ing. Peter Košinár, PhD. v nasledovnom 
postupne prezentoval návrhy obsadenia jednotlivých pracovných skupín spolu s návrhom člena 
predsedníctva pre každú pracovnú skupinu. Hlasovanie prebiehalo samostatne pre každú pracovnú 
skupinu.  
 
Uznesenie č. 3: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
pracovnú skupinu predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie 
surovín - NTP VVIS „Geológia a prieskum“  
 
Podnikateľské subjekty:  
Nafta, a.s. Bratislava 
Člen predsedníctva je Ing. Jozef Levoča 
 
Vedecko-výskumné organizácie: 
Ústav Geovied, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach 
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava 
Geologický ústav SAV Bratislava 
Člen predsedníctva je prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. Scient. 
 

ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 4: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
pracovnú skupinu predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie 
surovín - NTP VVIS „Ťažba surovín“  
 
Podnikateľské subjekty:  
SMZ, a.s. Jelšava 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza 
GENES, a.s. Hnúšťa 
Nafta, a.s. Bratislava 
SLOVMAG, a.s. Lubeník 
Člen predsedníctva je Ing. Karsten Ivan 
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Vedecko-výskumné organizácie: 
Ústav geotechniky SAV Košice 
Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach 
VRP ZaSS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach 
Člen predsedníctva je prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. 
 

ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 5: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
pracovnú skupinu predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie 
surovín - NTP VVIS „Spracovanie“  
 
Podnikateľské subjekty:  
SMZ, a.s. Jelšava 
VUM, a.s. Žiar nad Hronom 
GENES, a.s. Hnúšťa 
SLOVMAG, a.s. Lubeník 
Člen predsedníctva je pán Marián Závodný 
 
Vedecko-výskumné organizácie: 
VRP ZaSS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach 
Ústav geotechniky SAV Košice 
Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach 
Člen predsedníctva je Ing. Slavomír Hredzák, PhD. 
 

ZA NÁVRH   25 hlasov   96,15 % 
PROTI      0 hlasov           0 %  
ZDRŽALI SA     1 hlasov      3,85 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 25 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 96,15 % prítomných členov, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 6: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
pracovnú skupinu predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie 
surovín - NTP VVIS „Metalurgia“  
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Podnikateľské subjekty:  
OFZ, a.s. Istebné 
Člen predsedníctva je Ing. Branislav Klocok 
 
Vedecko-výskumné organizácie: 
VRP ZaSS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach 
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach  
Ústav materiálového výskumu SAV Košice 
Člen predsedníctva je doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD. 
 

ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 7: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
pracovnú skupinu predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie 
surovín - NTP VVIS „Recyklácia a substitúcia“  
 
Podnikateľské subjekty:  
Confal, a.s. Slovenská Ľupča 
Delta Green Energy, s.r.o. Trnava 
EcoGlobal, s.r.o. Moldava nad Bodvou 
eM Trade, a.s. Ladomerská Vieska 
Člen predsedníctva je pán Branislav Petro 
 
Vedecko-výskumné organizácie: 
VRP ZaSS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach 
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadu HF Technická univerzita v Košiciach 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava 
Člen predsedníctva je prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. 
 

ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 8: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
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schvaľuje 
pracovnú skupinu predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie 
surovín - NTP VVIS „Zabezpečenie a servis“  
 
Podnikateľské subjekty:  
CASSPOS a.s. Košice    Koksmont, a.s. Košice 
PLYSPO, s.r.o. Rožňava    CCT, s.r.o. Prešov 
ATIM, s.r.o. Košice    SPIŠCOL, s.r.o. Spišská Nová Ves 
Ekoautomation, s.r.o. Žiar nad Hronom  Montáže Trenčín, a.s. 
Slovakia Supercomputers, s.r.o. Košice  HGS, s.r.o. Rožňava 
Intocast Slovakia, a.s. Košice   Termoreg, s.r.o. Bratislava 
Člen predsedníctva je Ing. Ladislav Drábik, PhD. 
 
Vedecko-výskumné organizácie: 
VRP ZaSS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach 
Katedra Keramiky Hutnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach 
Člen predsedníctva je prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. 
 

ZA NÁVRH   25 hlasov   96,15 % 
PROTI      0 hlasov           0 %  
ZDRŽALI SA     1 hlasov      3,85 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 25 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 96,15 % prítomných členov, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Predseda ustanovujúcej valnej hromady skonštatoval, že v zmysle Stanov združenia boli do 
predsedníctva NTP VVIS zvolení za: 

- vedecko-výskumné organizácie pracovnej skupiny pre Geológiu a prieskum:  Juraj Janočko 
- podnikateľské subjekty pracovnej skupiny pre Geológiu a prieskum:     Jozef Levoča 
- vedecko-výskumné organizácie pracovnej skupiny pre Ťažbu surovín:  Michal Cehlár 
- podnikateľské subjekty pracovnej skupiny pre Ťažbu surovín:      Karsten Ivan 
- vedecko-výskumné organizácie pracovnej skupiny pre Spracovanie:         Slavomír Hredzák 
- podnikateľské subjekty pracovnej skupiny pre Spracovanie surovín:           Marián Závodný 
- vedecko-výskumné organizácie pracovnej skupiny pre Metalurgiu:         Jaroslav Legemza 
- podnikateľské subjekty pracovnej skupiny pre Metalurgiu:            Branislav Klocok 
- vedecko-výskumné organizácie pracovnej skupiny pre Recykláciu  a substitúciu: Tomáš Havlík 
- podnikateľské subjekty pracovnej skupiny pre Recykláciu a substitúciu:             Branislav Petro 
- vedecko-výskumné organizácie pracovnej skupiny pre Zabezpečenie a servis:   Pavel Raschman 
- podnikateľské subjekty pracovnej skupiny pre Zabezpečenie a servis:             Ladislav Drábik 

 
Zvoleným členom predsedníctva zablahoželal a pokračoval v bode č. 6 programu ustanovujúcej valnej 
hromady: 

„6. Návrh na zmenu Stanov NTP VVIS“  

Rozprava členov NTP VVIS od zaregistrovania občianskeho združenia po ustanovujúcu valnú hromadu 
priniesla isté pohľady a tým aj zmeny, ktoré Ing. Peter Košinár, PhD. sformuloval do jednotlivých 
uznesení. Uznesenie prezentovalo buď formálnu, alebo vecnú úpravu v Stanovách združenia. Každý 
návrh zmeny, resp. uznesenia o zmene Stanov uviedol predseda ustanovujúcej valnej hromade 
samostatne s následným hlasovaním o jej schválení. 
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Uznesenie č. 9: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 1 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
 
Zmena znenia bodu: 
Článok 1 – Vznik združenia 
Staré znenie: 
Bod 3.4. VUM, a.s. Jelšava 
 
Nové znenie: 
Bod 3.4. VUM, a.s. Žiar nad Hronom 
 

ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 10: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 2 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
 
Dopĺňa sa nový bod: 
Článok 1 – Vznik združenia 
 
Nový bod 4. 
4. Prijatými členmi združenia sú: 
 4.1. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza 
 4.2. OFZ, a.s. Istebné 
 4.3. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 4.4. Nafta, a.s. Bratislava 
 4.5. Geologický ústav SAV Bratislava  
 4.6. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava 
 4.7. SLOVMAG, a.s. Lubeník 
 4.8. Intocast Slovakia, a.s. 
 4.9. EcoGlobal, s.r.o. Moldava nad Bodvou 
 4.10. eM Trade, a.s. Ladomerská Vieska 
 4.11. Termoreg, s.r.o. Bratislava 
 4.12. Ústav materiálového výskumu SAV  Košice 
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ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 11: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 3 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
 
Zmena znenia bodu: 
Článok 3 –Účel a činnosti združenia 
 
Staré znenie: 
Bod 4. Združenie poskytuje odborný servis pre potreby Ministerstva školstva VVaŠ SR, Ministerstva 
hospodárstva SR v oblasti získavania a spracovania surovín. 
 
Nové znenie: 
Bod 4. Združenie poskytuje odborný servis pre potreby Ministerstva školstva VVaŠ SR, Ministerstva 
hospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR v oblastiach získavania a spracovania surovín. 
 

ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 12: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 4 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
 
Zmena znenia bodu: 
Článok 4 – Kategórie členstva 
 
Staré znenie: 
Bod 1. Členstvo v Združení je otvorené pre fyzické a právnické osoby, verejné i súkromné subjekty, 
spoločnosti a združenia  spoločností, ako aj pre výskumné inštitúcie, vysoké školy a združenia týchto 
orgánov, ktoré preukázali svoju schopnosť prispievať k výskumnej činnosti v oblasti výskumu, vývoja 
a inovácií v oblasti surovín. 
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Nové znenie: 
Bod 1. Členstvo v Združení je otvorené pre fyzické a právnické osoby, verejné i súkromné subjekty, 
spoločnosti a združenia  spoločností, ako aj pre výskumné inštitúcie, vysoké školy a združenia týchto 
orgánov, ktoré chcú vykonávať činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti surovín. 
 

ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 13: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 5 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
 
Zmena znenia bodu: 
Článok 8 – Členské príspevky 
 
Staré znenie: 
Bod 1. Štruktúra členského poplatku a výška poplatku pre riadnych členov je určená každý rok valným 
zhromaždením na návrh predsedníctva. Členský príspevok sa uhrádza raz ročne. 
 
Nové znenie: 
Bod 1. Členský príspevok sa skladá z dvoch častí. Z dobrovoľného príspevku, ktorého výšku si určí každý 
člen Združenia samostatne a z povinného príspevku, ktorého výška je schválená valným 
zhromaždením. Členský príspevok sa uhrádza raz ročne. 
 

ZA NÁVRH   27 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 27 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 14: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 6 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
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Zmena číslovania bodov: 
Článok 10 – Valné zhromaždenie 
 
Zmena číslovania bodov: 
Bod 3.9. sa mení na 3.10. 
 Bod 3.9.1. sa mení na 3.10.1. 
 Bod 3.9.2. sa mení na 3.10.2. 
 Bod 3.9.3. sa mení na 3.10.3. 
 Bod 3.9.4. sa mení na 3.10.4. 
 Bod 3.9.5. sa mení na 3.10.5. 
 Bod 3.9.6. sa mení na 3.10.6. 
Bod 3.10. sa mení na 3.11. 
Bod 3.11. sa mení na 3.12. 
 

ZA NÁVRH   27 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 27 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 15: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 7 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
 
Pridáva sa bod: 
Článok 10 – Valné zhromaždenie 
 
Nové znenie bodu: 
Bod 3.9. schvaľuje zmenu sídla Združenia; 
 

ZA NÁVRH   27 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 27 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 16: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 8 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
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Zmena znenia bodu: 
Článok 10 – Valné zhromaždenie 
 
Staré znenie: 
Bod 4.1. Každý riadny člen združenia je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na 
ňom, požadovať na ňom vysvetlenia a uplatňovať návrhy. Môže tak urobiť osobne, alebo 
prostredníctvom svojho zástupcu na základe písomnej plnej moci. Podpis zastúpeného člena na tejto 
plnej moci musí byť úradne overený. Zástupca člena na základe plnej moci je povinný pred zahájením 
valného zhromaždenia odovzdať predsedníctvu písomnú plnú moc podpísanú zastúpeným členom, z 
ktorej vyplýva rozsah oprávnení zástupcu. 
 
Nové znenie: 
Bod 4.1. Každý riadny člen združenia je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na 
ňom, požadovať na ňom vysvetlenia a uplatňovať návrhy. Môže tak urobiť osobne, alebo 
prostredníctvom svojho zástupcu. Zástupca člena na základe plnej moci je povinný pred zahájením 
valného zhromaždenia odovzdať predsedníctvu písomnú plnú moc podpísanú zastúpeným členom, z 
ktorej vyplýva rozsah oprávnení zástupcu. 
 

ZA NÁVRH   27 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 27 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 17: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 9 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
 
Zmena znenia bodu: 
Článok 10 – Valné zhromaždenie 
 
Staré znenie: 
Bod 5.1. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo minimálne 2x do roka. 
 
Nové znenie: 
Bod 5.1. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo minimálne 1x do roka. 
 

ZA NÁVRH   27 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 27 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie č. 18: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 10 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
 
Ruší sa bod: 
Článok 11 – Predsedníctvo 
 
Bod 4.2. prihlášky a vstupy spoločnosti do iných organizácií a spoločností v tuzemsku i v zahraničí,  ako 
aj zmeny a zrušenie účasti v týchto spoločnostiach. 
 

ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 19: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 11 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
 
Zmena znenia bodu: 
Článok 11 – Predsedníctvo 
 
Staré znenie: 
Bod 5.7. rozhodovať o zmene sídla Združenia, uzatvárať zmluvy, vrátane zmlúv o službách tretím 
stranám. 
 
Nové znenie: 
Bod 5.7. uzatvárať zmluvy, vrátane zmlúv o službách tretím stranám. 
 

ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie č. 20: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 12 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
 
Ruší sa bod: 
Článok 11 – Predsedníctvo 
 
Bod 5.8.2. pokladníka združenia 
 

ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 21: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 13 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
 
Zmena čísla bodu: 
Článok 11 – Predsedníctvo 
 
Bod 5.8.3 sa mení na 5.8.2.  
 

ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 22: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 14 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
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Zmena znenia bodu: 
Článok 11 – Predsedníctvo 
 
Staré znenie: 
Bod 8. Členov predsedníctva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov 
predsedníctva je 5 rokov, s výnimkou uvedenou nižšie, končí však až voľbou nových členov 
predsedníctva. 
 
Nové znenie: 
Bod 8. Funkčné obdobie členov predsedníctva je 5 rokov, s výnimkou uvedenou nižšie, končí však až 
voľbou nových členov predsedníctva.  
 

ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 23: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 15 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
 
Ruší sa bod: 
Článok 11 – Predsedníctvo 
 
Bod 27. Členovia predsedníctva sú zástupcovia pracovných skupín platformy, a to Geológie 
a prieskumu, Ťažby, Spracovania, Metalurgie, Recyklácie a substitúcie a Zabezpečenia a servisu.  
 

ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 24: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
zmenu č. 16 Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj 
a inovácie surovín - NTP VVIS. 
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Zmena organizačnej štruktúry NTP VVIS: 
Doplnenie ministerstva životného prostredia SR. 
 
 
 

 
 

ZA NÁVRH   26 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 26 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Predsedajúci ustanovujúcej valnej hromady, Ing. Petre Košinár, PhD., poďakoval členom združenia za 
hlasovanie o zmenách Stanov NTP VVIS a poprosil predsedu predsedníctva NTP VVIS, doc. Ing. Jána 
Spišáka, PhD., o uvedenie bodu č. 7 programu ustanovujúcej valnej hromady: 

„7. Návrh plánu práce pre roky 2014 a 2015“  

Predseda predsedníctva NTP VVIS v krátkosti načrtol hlavné tézy a orientácie práce združenia v tomto 
a budúcom roku. Prezentované oblasti boli nasledovné: 

Oblasť politická:   
1. Dosiahnuť akceptáciu NTP VVIS ako odborného partnera pri riešení strategických otázok v 
oblasti VVIS na MŠVVaŠ SR, MH SR a MŽP SR a relevantných národných podporujúcich agentúr. 
Oblasť vecná: 
1. Definovať podnikové inovačné stratégie ! 
2. Definovať spoločnú - národnú inovačnú stratégiu v oblasti surovín v intenciách PIS, RIS3 Sk a 
EUROPA 2020 ! 
3. Aktívne vstupovať do tvorby výziev v rámci národných výskumných programov 
4. Koordinovať výskumné aktivity členov a napomáhať pri tvorbe riešiteľských kolektívov pri 
národných a európskych výskumných programoch.  
5. Pripraviť jeden národný projekt výskumu v rámci OP VaI 
6. Participovať na doplnení Surovinovej politiky SR najmä v oblasti VVI 
Oblasť administratívna: 
- Rozbehnúť činnosť po administratívnej stránke – rozbehnúť činnosť sekretariátu platformy.  
- Vytvoriť www stránku platformy. 
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Ing. Peter Košinár, PhD. poďakoval za prezentáciu a doplnil predstavenú koncepciu o spôsob jej 
realizácie, t.j. jej konkretizáciu a detailizáciu predsedníctvom združenia. V diskusii k tomuto bodu 
vystúpili: 

- RNDr. Igor Broska, CSc., ktorý zdôraznil, že bod č. 4, prezentovaného plánu práce na rok 2015 
by nemal byť podrobný, nie je to v silách ani záujme združenia, 

- Ing. Dušan Onačila, ktorý odporučil pravidelné rokovania s ústrednou štátnou správou, 
- Ing. Martin Kubus požiadal o zaslanie kontaktov členov združenia všetkým členom NTP VVIS, 

čo by malo viesť k vzájomnej užšej spolupráci; 
Predseda ustanovujúcej valnej hromady poďakoval diskutujúcim k tomuto bodu rokovania a ukončil 
rozpravu. Následne dal hlasovať o schválení plánu činnosti NTP VVIS na roky 2014 a 2015. 
 
Uznesenie č. 25: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
plán práce občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie 
surovín - NTP VVIS na roky 2014 a 2015 
 

ZA NÁVRH   27 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 27 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Predseda ustanovujúcej valnej hromady otvoril bod č. 8 programu ustanovujúcej valnej hromady: 

„8. Návrh rozpočtu pre roky 2014 a 2015“ 
a požiadal doc. Ing. Jána Spišáka, PhD., predsedu predsedníctva združenia, k jeho návrhu.  
 
Doc. Ing. Ján Spišák, PhD. prezentoval vyrovnaný rozpočet vo výške 5365 eur nákladov a 5365 eur 
príjmov združenia. Príjmami združenia budú členské poplatky, ktorých povinný príspevok navrhuje vo 
výške 185 eur. 
V diskusii sa prihlásil Ing. Marián Ďuratný a ponúkol svoje kapacity, člena združenia, na vytvorenie 
webovej stránky NTP VVIS.  
Predseda ustanovujúcej valnej hromady poďakoval za uvedenie problematiky rozpočtu aj za diskusiu. 
Navrhol hlasovať o výške povinného príspevku členov združenia 200 eur na rok 2015. Následne 
pristúpil k hlasovaniu. Požiadal prítomných členov NTP VVIS aby zdvihnutím mandátneho lístku 
previedli hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 26: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
rozpočet občianskeho združenia Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie 
surovín - NTP VVIS na roky 2014 a 2015 a povinný členský poplatok na rok 2015 vo výške 200 eur.    
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Mesiac Rok

1 Prevádzkové náklady 163,75 €        2 135,00 €        

nájom 73,75 €          885,00 €           

energie 50,00 €          600,00 €           

náklady na telefónne služby, internet 20,00 €          240,00 €           

náklady na poštové služby, kolky 20,00 €          240,00 €           

kancelárske potreby 170,00 €           

2 Vedenie účtovníctva (Občianske združenie) 400,00 €           

3 Príprava valnej hromady 2015 1 500,00 €        

4 Poplatky za audit (Občianske združenie) 250,00 €           

5 Web stránka 1 080,00 €        

poplatok za doménu 80,00 €             

vytvorenie www.stránky 1 000,00 €        

6 Členské - povinný príspevok 29 185,00 €          5 365,00 €    

Celková suma (Náklady - Príjmy) 5 365,00 €       5 365,00 €   

P.č.

Náklady združenia

Suma v €
Názov položky

Príjmy združenia

Počet 

členov

Povinný 

príspevok v  €

Suma na rok  

v  €

 
 
ZA NÁVRH   27 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 27 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Po hlasovaní Ing. Peter Košinár, PhD. uviedol a otvoril bod č. 9 programu ustanovujúcej valnej 
hromady:  

„9. Diskusia“ 
Diskusiu otvoril Ing. Miroslav Zelko, PhD., ktorý pozdravil členov NTP VVIS a odovzdal pozdravy 
a blahoželanie od Európskej technologickej platformy (ETP). Národná technologická platforma pre 
výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS je v poradí treťou národnou platformou v Európskej 
technologickej platforme. Priblížil koncepciu, organizáciu a prácu v ETP spolu s možnosťami, ktoré 
takáto spolupráca otvára.  
 
Následne RNDr. Igor Broska, CSc. požiadal o informácie na akých projektoch sa predpokladá spolupráca 
členov združenia v budúcom roku, hlavne v oblasti geológie. Na túto otázku odpovedal doc. Ing. Ján 
Spišák, PhD. Predstavil najvýznamnejšie projekty, ktorá sa budú realizovať v budúcom roku a partnermi 
na projektoch by mali byť jednotlivý členovia NTP VVIS: 

- pasportizácia disponibilných zdrojov, zásob surovín, v Európskej únii do úrovne 1000m. Jedná 
sa o prieskum do hladiny 1000m nielen primárnych, ale aj sekundárnych ložísk; 

- pokračovanie projektu I2MINE, ktorý je v súčasnosti najväčším európskym projektom. Jeho 
orientácia je na baníctvo a suroviny; 

- projekt I2MINE PILOT, ktorý bude aplikovať výsledky z projektu I2MINE – inteligentná baňa, do 
vhodnej banskej prevádzky; 

- GREEN URBAN, ťažba a spracovanie surovín z mesta; 
 
Diskutujúci Ing. Dušan Onačila upozornil na dôležitosť legislatívnej prípravy SR na predpokladané 
zámery v surovinovej stratégii. Ing. Peter Košinár, PhD. upriamil pozornosť na iné orgány a organizácie, 
ktoré majú kompetencie bezprostredne ovplyvňovať a tvoriť legislatívu v tejto oblasti. NTP VVIS je 
predovšetkým výskumnou platformou, ale určite, pokiaľ bude v jej kompetencii, bude dávať rôzne 
podnety aj v tejto oblasti. 
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Ďalej sa už do diskusie nikto neprihlásil a tak ju predseda ustanovujúcej valnej hromady, Ing. Peter 
Košinár, PhD., ukončil. Poďakoval diskutujúcim za podnety a otvoril bod č. 10 programu ustanovujúcej 
valnej hromady: 

„10. Uznesenie“ 
 
Vzhľadom na schválené zmeny Stanov občianskeho združenia Národná technologická platforma pre 
výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS požiadal prítomných členov o hlasovanie nasledovného 
uznesenia: 
 
Uznesenie č. 27: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“ konané dňa 6. novembra 2014 
schvaľuje 
STANOVY ZDRUŽENIA 
„Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“ v zmysle 
prijatých zmien 
  

ZA NÁVRH   27 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 27 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Dodatok č. 1, schválené zmeny Stanov občianskeho združenia NTP VVIS na ustanovujúcom valnom 
zhromaždení dňa 6. novembra 2014, tvorí Prílohu č.3 tejto zápisnice. 
  
Úplné znenie Stanov občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“ so zapracovanými schválenými zmenami z ustanovujúcej valnej hromady 
konanej dňa 6.novembra 2014 tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
Po skončení hlasovania poďakoval predseda ustanovujúcej valnej hromady, Ing. Peter Košinár, PhD., 
za prípravu a priebeh ustanovujúcej valnej hromady a následne o 15.55 hod. ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
....................................................................  .................................................................... 
Zapisovateľ ustanovujúcej valnej hromady    Predseda ustanovujúcej valnej hromady 

Ing. Dušan Dorčák, PhD.         Ing. Peter Košinár, PhD. 
 
 
 
 
....................................................................  .................................................................... 
   Overovateľ zápisnice          Overovateľ zápisnice 
         Ing. Slavomír Hredzák, PhD.             Marián Závodný 


