
ZÁPISNICA 

z 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 13. októbra 2015 od 14.00 hod 
v zasadačke Fakulty BERG, Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, 040 01 Košice 

 
 

„1. Otvorenie“  

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 valná hromada je konaná v zmysle platných Stanov NTP VVIS a bude prebiehať podľa 
programu uvedeného v pozvánke. Text pozvánky na valnú hromadu tvorí Prílohu č.1 tejto zápisnice. 
Prezenčná listina valnej hromady tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. Prítomných je 21 členov NTP VVIS z 
celkových 29, čím je Valná hromada uznášaniaschopná.  
 
Predseda predsedníctva následne požiadal dekana Fakulty BERG, Technickej univerzity v Košiciach, 
prof. Ing. Michala Cehlára, PhD. o úvodné slovo. 
 
Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. privítal prítomných na pôde Fakulty BERG, poprial zdarné zasadanie 
valnej hromady NTP VVIS a oboznámil ich s programom, ktorý je pripravený v rámci „Dňa otvorených 
dverí“ po rokovaní valnej hromady. 
 
 
Predseda predsedníctva po úvodnom slove dekana F BERG pristúpil k bodu č. 2 programu rokovania 
valnej hromady: 
 

„2. Voľba orgánov valného zhromaždenia, predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 
skrutátorov“ 

 
Predložil návrh na voľbu orgánov valnej hromady, schválenú predsedníctvom NTP VVIS, v tomto 
zložení:  
 

predseda valného zhromaždenia   Ing. Peter Košinár, PhD. 
zapisovateľ valného zhromaždenia   Ing. Dušan Dorčák, PhD. 
overovatelia zápisnice valného zhromaždenia  prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. 

        pán Branislav Petro 
skrutátori valného zhromaždenia   doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD. 

Ing. Július Lišuch, PhD. 
        Ing. Dušan Naščák, PhD. 
 
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. 
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Uznesenie č. 1: 
 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
pracovné orgány valnej hromady v zložení: 
 

predseda valného zhromaždenia   Ing. Peter Košinár, PhD. 
zapisovateľ valného zhromaždenia   Ing. Dušan Dorčák, PhD. 
overovatelia zápisnice valného zhromaždenia  prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. 

        pán Branislav Petro 
skrutátori valného zhromaždenia   doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD. 

Ing. Július Lišuch, PhD. 
        Ing. Dušan Naščák, PhD. 
 

ZA NÁVRH   21 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 21 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 valnej hromady zvolenému predsedovi valnej hromady, Ing. Petrovi 
Košinárovi, PhD., ktorý pristúpil k prerokovaniu ďalších bodov rokovania. 
 
Nasledovným bodom rokovania bol bod č. 3 programu rokovania valnej hromady: 
 

„3. Správa o činnosti NTP VVIS “  

Ing. Peter Košinár, PhD. vyzval predsedu predsedníctva NTP VVIS, doc. Ing. Jána Spišáka, PhD.,                      
k prezentácii Správy o činnosti NTP VIS. 
 
Okrem iného, doc. Ing. Ján Spišák, PhD., vo svojom vystúpení prezentoval 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: 
1. Rozbehnúť činnosť po administratívnej stránke – rozbehnúť činnosť sekretariátu platformy.  
2. Vytvoriť www stránku platformy. 
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Oblasť politická bola naplnená dosiahnutím akceptačných listov z ministerstiev školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, životného prostredia SR a hospodárstva SR. 
 
Oblasť vecná – Aktualizácia surovinovej politiky 
Podpora pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti (SR a EÚ) 
 

 
Dôraz, aby ISP bola:   Odborná, rozvojová, proinovačná, dlhodobá (nadčasová), zjednocujúca,  
                                      proregionálna, proslovenská a proeurópska, živá ... rozumná !  
 
 
Oblasť vecná – Dlhodobý plán VVI pre surovinový priemysel  
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Oblasť vecná – Oblasť administratívna 
1. Rozbehnúť činnosť po administratívnej stránke – rozbehnúť činnosť sekretariátu platformy.  

- vybavovanie bežnej administratívnej agendy 
- spolupráca a koordinovanie spoločného postupu s Ministerstvom školstva SR, Technickou 

univerzitou v Košiciach 
- komunikácia s predsedníctvom NTP VVIS a jednotlivými členmi NTP VVIS 
- zabezpečovanie spoločných zasadaní a rokovaní 
- poskytovanie odborných materiálov 

 
2. Vytvoriť www stránku platformy. 

- www.ntpvvis.sk 
- zaslanie prístupových hesiel pre členov NTP VVIS pre prístup k materiálom platformy 
- preklad stránky do anglického jazyka 
- pripomienky a podnety  na ntpvvis@ntpvvis.sk 

 
Po prednesení Správy o činnosti NTP VVIS jej predsedom predložil predseda valnej  hromady, Ing. Peter 
Košinár, PhD.,  k schváleniu uznesenie: 
 
Uznesenie č. 2: 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
berie na vedomie 
Správu o činnosti NTP VVIS za roky 2014/2015. 
 

ZA NÁVRH   21 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 

http://www.ntpvvis.sk/
mailto:ntpvvis@ntpvvis.sk
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Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 21 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Predseda valnej  hromady, Ing. Peter Košinár, PhD. poďakoval za hlasovanie a pristúpil k bodu č. 4 
programu rokovania valnej hromady: 
 

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

Členom združenia predniesol návrh na prijatie nových členov občianskeho združenia NTP VVIS, ktorý 
doporučilo k schváleniu predsedníctvo NTP VVIS na svojom zasadaní dňa 17.9.2015. 
 
V zmysle článku 5, Prijímanie členov, Stanov NTP VVIS požiadali o prijatie do Národnej technologickej 
platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS tieto spoločnosti: 
 
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. 
 
GREENVIEW, s.r.o. 
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. 
 
ELGEO-Trading, s.r.o. 
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu a prieskumu geologických 
činiteľov životného prostredia; 
projektovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom; 
 
Predseda valnej  hromady, Ing. Peter Košinár, PhD. požiadal prítomných zástupcov vyššie citovaných 
spoločností o ich prezentáciu: 

- za Technologický klaster eFUSION prezentoval činnosť klastra Ing. Karol Horanský 
- za spoločnosť GREEN VIEW, s.r.o. prezentoval činnosť spoločnosti František Bakoš 
- za spoločnosť ELGEO-Trading, s.r.o. prezentoval činnosť spoločnosti Ing. Erik Sombathy 

 
Po prezentáciách vyzval predseda valnej hromady členov k prijatiu nasledovného uznesenia: 
 
Uznesenie č. 3: 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
Prijatie nových členov NTP VVIS:  

1. eFUSION - technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov  
2. GREEN VIEW, s.r.o. - komplexné hodnotenie, prieskum ložísk nerastných surovín 
3. ELGEO-Trading, s.r.o. - projektovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským 

spôsobom  
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ZA NÁVRH   21 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 21 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Predseda valnej hromady poďakoval za hlasovanie, zablahoželal novým členom združenia  k ich prijatiu 
do NTP VVIS a pristúpil k bodu č. 5 programu valnej hromady: 
 

„5. Návrh na zmenu Stanov NTP VVIS“ 
 
Predseda valnej hromady, predniesol navrhovaná pripomienky a pozmeňovacie návrhy k zmene 
Stanov NTP VVIS, ktoré boli schválené predsedníctvom platformy. Každý návrh zmeny, resp. uznesenia 
o zmene Stanov uviedol predseda valnej hromade samostatne s následným hlasovaním o jej schválení. 
 
Uznesenie č. 4: 

Zmena č. 1 
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.  

 
ZA NÁVRH   24 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 24 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 5: 

Zmena č. 2 
Zmena znenia bodu: 
Článok 1 – Vznik združenia 
Bod 4.5 
 
Staré znenie: 
4. 5 Geologický ústav SAV Bratislava 
Nové znenie: 
4.5 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 
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ZA NÁVRH   24 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 24 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 6: 
 

Zmena č. 3 
Doplnenie bodov: 
Článok 1 – Vznik združenia 
Body 4.13 až 4.15 
 
Znenie: 
4.13 eFUSION, Technologický klaster 
4.14 GREEN VIEW, s.r.o. Bratislava 
4.15 ELGEO-Trading, s.r.o. Pezinok 
 

ZA NÁVRH   24 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 24 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
prítomných členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Predsedajúci 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. 6 programu valnej hromady: 
 

„6. Návrh plánu práce pre roky 2015 a 2016“  

Predseda NTP VVIS predniesol nasledovné hlavné oblasti činnosti a práce Národnej technologickej 
platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín: 
 
Plán činnosti na rok 2015-2016: 

1. Návrh Dlhodobého výskumného programu NTP VVIS 
2. Surovinová politika Slovenskej republiky 

Zároveň vyzval prítomných členov pre jeho podporu. 
 
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy. Predseda  
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. 7: 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
Plán práce NTP VVIS pre roky 2015 a 2016. 
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ZA NÁVRH   24 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 24 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Po hlasovaní predseda valnej hromady otvoril bod č. 7 programu valnej hromady: 

 
„7. Zmena rozpočtu na rok 2015“ 

 
Oboznámil členov valnej hromady o návrhu predsedníctva NTP VVIS o zmene rozpočtu, ktorá 
odzrkadľuje skutočné potreby pre čerpanie rozpočtovaných položiek. 
 

 
 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda valnej hromady o návrhu zmeny rozpočtu hlasovať 
v nasledovnom uznesení: 
 
Uznesenie č. 8: 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
Zmenu rozpočtu NTP VVIS na rok 2015. 
 

ZA NÁVRH   24 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 

Mesiac Rok
Počet 

členov

Povinný 

príspevok v €
Členské

Prevádzkové náklady 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 €       

rezerva 872,00 €          

poplatky za vedenie bankového účtu 4,00 €         48,00 €             

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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Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 24 hlasov prítomných členov 
NTP VVIS, čo predstavuje 100 % prítomných členov, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov NTP VVIS. Návrh bol prijatý. 
 
Ďalším bodom rokovania valnej hromady bol bod č. 8 programu valnej hromady: 
 

8. Návrh rozpočtu pre na 2016“ 
 
Ing. Peter Košinár, PhD. prezentoval vyrovnaný rozpočet vo výške 6400,- eur výdajov združenia 
a   6400,- eur príjmov združenia. Príjmami združenia budú členské poplatky, ktorých povinný príspevok 
na rok 2016 navrhol vo výške 200 eur. 
 
 

Mesiac Rok
Počet 

členov

Povinný 

príspevok v €
Členské

Prevádzkové náklady 4 170,00 €       

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 €       

náklady na cestovné + pracovné stretnutia 1 100,00 €       

poplatky za vedenie bankového účtu 4,00 €         48,00 €             

rezerva 372,00 €          

Vedenie účtovníctva (Občianske združenie) 400,00 €          

Príprava valnej hromady 2016 1 500,00 €       

Poplatky za audit (Občianske združenie) 250,00 €          

Web stránka 80,00 €            

poplatok za doménu 80,00 €             

Členské - povinný príspevok 32 200,00 €       6 400,00 €      

Celková suma 6 400,00 €       6 400,00 €      

Rozpočet NTP VVIS 2016
Výdaje združenia Príjmy združenia

Názov položky

Suma v €

 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak navrhol hlasovať o rozpočte a výške členského príspevku 
spoločne. Požiadal prítomných členov NTP VVIS aby zdvihnutím mandátneho lístku previedli 
hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 9: 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“  
schvaľuje 
Rozpočet NTP VVIS na rok 2016 a povinný členský poplatok na rok 2016 vo výške 200,- eur. 

 
ZA NÁVRH   24 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 24 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 valnej hromady:  
 
 



                                                  Valná hromada, konaná dňa 13. októbra 2015 
                                    Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Strana 10 z 11 

 

„9. Diskusia“ 
 

Ako prvý sa do diskusie prihlásil pán Erik Sombathy: 
- ocenil dnešný konštruktívny, vecný a odborný prístup pri spoločných rokovaniach 

o surovinovej politike SR a dlhodobom výskumnom programe NTP VVIS; 
- vyjadril presvedčenie, že načrtnuté ciele a úlohy v surovinovej oblasti je možné naplniť; 

 
V druhom vystúpení generálna riaditeľka sekcie geológia a prírodných zdrojov ministerstva ŽP SR pani 
Vlasta Jánová: 

- ocenila vhodnosť navrhnutých stratégií, postupov a cieľov pri surovinovej politike SR; 
- je presvedčená o správnom smerovaní NTP VVIS vo svojej činnosti a jej odbornom, 

širokospektrálnom zastúpení odborníkmi; 
- vyslovila plnú podporu pri riešení akýchkoľvek problémov, v ktorých je možné pomôcť 

z pohľadu jej kompetencií; 
 
V ďalšom pán Dušan Onačila z odboru energetickej a surovinovej politiky MH SR vyjadril spokojnosť 
s prijatými stratégiami ohľadom surovinovej politiky SR ako strategickom materiály.  
 
Pán Juraj Janočko sa pridal k danému názoru a zdôraznil dôslednosť v napĺňaní úloh a sledovaní 
termínov, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie cieľov a zadaní. 
 
Diskusiu ukončil pán Jiří Vitáloš, ktorý ocenil prínos dnešného stretnutia a upriamil pozornosť 
v poskytovaní informácií a vzdelávaní o surovinách aj v školskom a predškolskom veku. Danej 
problematike sa venuje a organizuje zábavno-výchovné podujatia na školách. 
 
Ďalej sa už do diskusie nikto neprihlásil a tak ju predseda valnej hromady, Ing. Peter Košinár, PhD., 
ukončil. Poďakoval diskutujúcim za podnety a otvoril bod č. 10 programu 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. 10: 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a 
inovácie surovín – NTP VVIS“ konané dňa 13. októbra 2015 
schvaľuje 
STANOVY ZDRUŽENIA 
„Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“ 
v zmysle prijatých zmien 
 

ZA NÁVRH   24 hlasov   100 % 
PROTI      0 hlasov        0 %  
ZDRŽALI SA     0 hlasov        0 % 

 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 24 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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Dodatok č. 2, schválené zmeny Stanov občianskeho združenia NTP VVIS na valnom zhromaždení dňa 
13. októbra 2015, 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 valnej hromady konanej dňa 
13. októbra 2015 tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
Po skončení hlasovania poďakoval predseda valnej hromady, Ing. Peter Košinár, PhD., za prípravu 
a priebeh valnej hromady a následne o 14.55 hod. ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
....................................................................  .................................................................... 
         Zapisovateľ  valnej hromady                                 Predseda valnej hromady 

Ing. Dušan Dorčák, PhD.         Ing. Peter Košinár, PhD. 
 
 
 
 
....................................................................  .................................................................... 
   Overovateľ zápisnice          Overovateľ zápisnice 
          Prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.             Branislav Petro 


