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ZÁPISNICA 
z valného zhromaždenia 

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 23. novembra 2017 od 17.00 hod 

v hoteli PARK, Radlinského 21, 026 01 Dolný Kubín 
 

Program:   1. Otvorenie, 
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia, predsedu, zapisovateľa, 
overovateľov zápisnice, skrutátorov, 

  3. Správa o činnosti NTP VVIS, 
  4. Návrh plánu práce na rok 2018, 
  5. Návrh na prijatie nových členov a návrh na ukončenie členstva NTP VVIS, 
  6. Návrh na zmenu členského príspevku na rok 2018, 
  7. Prehľad hospodárenia za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018, 
  8. Uznesenie, 
  9. Diskusia, 
  10. Záver. 

 
 

1. Otvorenie 
 

Valné zhromaždenie otvoril o 17.00 hod. predseda predsedníctva Národnej 
technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS, Ján Spišák. Privítal 
prítomných a skonštatoval, že valné zhromaždenie je konané v zmysle platných Stanov NTP 
VVIS a bude prebiehať podľa programu uvedeného v pozvánke. Text pozvánky na valné 
zhromaždenie tvorí Prílohu č.1 tejto zápisnice. Prezenčná listina Valného zhromaždenia tvorí 
Prílohu č. 2 tejto zápisnice. Prítomných je 18 členov NTP VVIS z celkových 33, čím je Valné 
zhromaždenie uznášaniaschopné.  
 
Následne predseda predsedníctva pristúpil k bodu č. 2 programu rokovania valnej hromady: 
 

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

Predseda predložil návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia, schválenú 
predsedníctvom NTP VVIS, v tomto zložení:  
 

• predseda valného zhromaždenia   Peter Košinár 
• zapisovateľ valného zhromaždenia   Matej Puzder 
• overovatelia zápisnice valného zhromaždenia  Jaroslav Legemza 

        Slavomír Hredzák 
• skrutátori valného zhromaždenia   Karsten Ivan  

Július Lišuch 
 
K predloženému návrhu bol vznesený pozmeňovací návrh. Predseda predsedníctva NTP VVIS, 
Ján Spišák navrhol za skrutátora Valného zhromaždenia pána Martina Korčáka, nakoľko pán 
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Karsten Ivan oznámil omeškanie príchodu. Pán predseda dal o tomto návrhu hlasovať 
a požiadal prítomných členov združenia, aby zdvihnutím mandátneho lístku hlasovali. 
 
 
Návrh na 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   Peter Košinár 
• zapisovateľ valného zhromaždenia   Matej Puzder 
• overovatelia zápisnice valného zhromaždenia  Jaroslav Legemza 
        Slavomír Hredzák 
• skrutátori valného zhromaždenia   Martin Korčák 

Július Lišuch 
 
Hlasovanie:  Za 18, Proti 0, Zdržal 0 
Po zrátaní hlasov bolo konštatované, že za prijatie uznesenia hlasovalo 18 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 Ján Spišák poďakoval členom združenia za hlasovanie 
a odovzdal vedenie valného zhromaždenia zvolenému predsedovi valného zhromaždenia 
Petrovi Košinárovi,  ktorý pristúpil k prerokovaniu ďalších bodov rokovania. 
 
Nasledovným bodom rokovania bol bod č. 3 programu rokovania valného zhromaždenia: 
 

3. Správa o činnosti NTP VVIS 
 

Predseda VZ Peter Košinár vyzval predsedu predsedníctva NTP VVIS Jána Spišáka k 
prezentácii Správy o činnosti NTP VVIS. 
 
Pán Ján Spišák vo svojom vystúpení prezentoval nasledovné:  
3.1 Výkon činnosti v súlade s Európskou technologickou platformou pre trvalo udržateľné 

surovinové zdroje (ETP SMR).  
Konštatoval, že NTPVVIS sa stala v roku 2016 členom ETPSMR transformáciou členstva 
VRP na členstvo NTPVVIS. No, doteraz nedošlo k úprave v zozname členov na web stránke 
ETPSMR. Zároveň konštatoval, že predsedníctvo NTPVVIS odsúhlasilo pána Slavomíra 
Hredzáka za delegáta NTPVVIS v ETPSMR.  Tiež konštatoval minimálnu činnosť ETPSMR 
v roku 2017,kedy sa nekonalo žiadne jej zasadanie.  Vzhľadom k tejto skutočnosti 
poznamenal, že NTPVVIS platí ročné členské vo výške 2000 €, napriek tomu, že nie je 
vyvíjaná žiadna významná aktivita zo strany ETP SMR.  
 
 

3.2 V rámci bodu Odborný servis pre potreby MŠVVaŠ SR, MH SR a MŽP SR pre oblasť 
získavania a spracovania surovín Ján Spišák informoval prítomných členov Valného 
zhromaždenia o zasadnutí 6. predsedníctva NTP VVIS, ktoré sa konalo v dňoch 24.10.2017 
– 25.10.2017 vo Viničkách v priestoroch penziónu Zlatá Putňa, na ktorom bol 
prezentovaný návrh novej Surovinovej politiky SR. Následne predseda združenia detailne 
prezentoval koncepciu novej SP: 
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Nakoniec  navrhol nasledujúce kroky potrebné pre jej schválenie a realizáciu: 

 
3.3 V rámci bodu Aktivity vo výskume, vývoji a aplikácií ich výsledkov vo forme konkrétnych 

inovácií v získavaní a spracovaní surovín predseda združenia informoval o katastrofálnej 
situácií v oblasti financovania VVI aktivít, ktorá je zapríčinená zastavením vyhlásených 
výziev a nevyhlasovaním nových výziev na podávanie projektov v rámci OP VaI. Pričom už 
uplynuli 4 roky zo 7 ročného programového obdobia ! Veľmi zložitá situácia je aj 
v programe Horizon 2020.   
 
Predseda združenia navrhol riešenie tejto situácie prostredníctvom riešenia úloh VVI pre 
členov NTP VVIS z podnikovej praxe v spolupráci s jej akademickými členmi vo vlastnej 
réžií na komerčnej báze. Tento spôsob spolupráce je asi jedinou trvalo priechodnou cesta 
rozvoja VVI! Zároveň táto cesta je cestou ku profesionalizácií VVI a ku dosiahnutiu reálnej 
konkurencieschopnosti VVI výskumu a vývoja ! 

 
3.4 V rámci bodu Podpora pre výmenu informácií medzi svojimi členmi a členmi obdobných 

európskych a medzinárodných asociácií pán predseda združenia zdôraznil prečo je 
Surovinová politika taká dôležitá: „Každá krajina má svoje nerastné bohatstvo, iné 
suroviny, iný priemysel a iné podmienky. Pre každú krajinu je dobré niečo iné. Význam 
surovín v Európskej únii výrazne stúpol“. Preto je potrebné nekopírovať surovinové 
politiky, len sa v nich inšpirovať a navrhnúť pre konkrétne podmienky v danej krajine 
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konkrétne zameranú surovinovú politiku. K tomu je potrebné intenzívna výmena 
skúsenosti aj so zahraničnými odborníkmi  v danej oblasti.  

 
Predseda združenia informoval o plánovanej diskusnej konferencii KIC EIT RIS, ktorá sa 
uskutoční dňa 30.11.2017 v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton, pri príležitosti 
oficiálneho otvorenia EIT regionálneho HUB centra pre spoluprácu s praxou vo VVI oblasti na 
Technickej univerzite v Košiciach. 
 
Predseda združenia informoval o pretrvávajúcom probléme s aktualizáciou web stránky 
NTPVVIS a navrhol spôsob jeho odstránenia.  
 
3.5. V rámci bodu Podporné činnosti, ktoré považuje NTPVVIS za vhodné na dosiahnutie svojich 
cieľov a zámerov  predseda informoval o aktivitách vo výchovno-vzdelávacom procese. 
Konkrétne podal informáciu o príprave nového študijného programu zameraného na inovácie 
surovín na Fakulte BERG.  Následne  poprosil Jaroslava Legemzu o podanie informácie 
o organizačných zmenách na Fakulte Materiálov, Metalurgie a Recyklácie, t.j. bývalej 
Hutníckej fakulte. 
 
Návrh na 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 
rok 2017.  
Hlasovanie:  Za 18, Proti 0, Zdržal 0 
 

4. Návrh plánu práce na rok 2018 
 

Návrh plánu práce odprezentoval doc. Ing. Ján Spišák, PhD. 
 

 
 
Návrh na uznesenie č. 3:  

Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre 
výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“ schvaľuje  Plán práce NTP VVIS na rok 2018 
Hlasovanie:  Za 18, Proti 0, Zdržal 0 
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5. Návrh na prijatie nových členov a návrh na ukončenie členstva NTP VVIS 
 

Návrh na prijatie nového člena spoločnosti HC Logistic, s.r.o. predniesol Ján Spišák. 
 

Návrh na uznesenie č. 4:   
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre 

výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“ schvaľuje prijatie nového člena NTP VVIS:  
 HC Logistic, s.r.o. 
Hlasovanie:  Za 18, Proti 0, Zdržal 0 
 
Návrh na ukončenie členstiev NTP VVIS predniesol Ján Spišák. 
 
Návrh na uznesenie č. 5:  

Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre 
výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“  schvaľuje ukončenie členstva v NTP VVIS 
spoločností:  

CCT, s.r.o. Prešov 
EkoAutomation, s.r.o. Žiar nad Hronom  
eMTrade, a.s. Žiar nad Hronom 

 
Hlasovanie:  Za 18, Proti 0, Zdržal 0 

6. Návrh na zmenu členského príspevku na rok 2018 
 
Návrh na uznesenie č. 6:  

Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre 
výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“  schvaľuje povinný členský poplatok na rok 2018 
vo výške 300,- eur. 
 
Hlasovanie:  Za 18, Proti 0, Zdržal 0 
 

7. Prehľad hospodárenia za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 
 

Ekonóm NTP VVIS  Július Lišuch odprezentoval prehľad hospodárenia za rok 2017 
(Tab. 1) a predniesol návrh rozpočtu na rok 2018 (Tab. 2). 
 
Návrh na uznesenie č. 7:  

Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národná technologická platforma pre 
výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“ berie na vedomie prehľad hospodárenia za rok 
2017  a schvaľuje rozpočet NTP VVIS na rok 2018. 

 
Hlasovanie:  Za 18, Proti 0, Zdržal 0 
 
 
 
 
 
 
Tab. 1: 
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Tab. 2: 

 

8. Uznesenia 
 
V rámci Valného zhromaždenia boli predložené nasledovné uznesenia:  
 
Návrh na uznesenie č. 8:  
Vzhľadom k tomu, aby nebolo potrebné v súvislosti s prijímaním nových členov, resp. 
ukončovaním členstva členov v NTPVVIS v budúcnosti meniť Stanovy NTP VVIS Valná hromada 
schvaľuje v  Článku 1 Vznik združenia vypustenie bodov: 
  3. Zakladajúcimi členmi združenia sú:  ...      
  4. Prijatými členmi združenia sú: ..... 
 
Hlasovanie:  Za 18, Proti 0, Zdržal 0 
 
Návrh na uznesenie č. 9:  
Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Národnej technologickej platformy pre výskum, 
vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“  konané dňa 23. novembra 2017 schvaľuje STANOVY 
ZDRUŽENIA „Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP 
VVIS“ v zmysle prijatých zmien. 
 
Hlasovanie:  Za 18, Proti 0, Zdržal 0 
 
Návrh na uznesenie č. 10:  
Valné zhromaždenie občianskeho združenia schvaľuje predsedovi predsedníctva Jánovi 
Spišákovi mandát na zmenu právnej formy z Občianskeho združenia na združenie právnických 
osôb.  
Hlasovanie:  Za 18, Proti 0, Zdržal 0 
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9. Diskusia 
 
V rámci bodu podporné činnosti NTP VVIS pán Jaroslav Legemza informoval jednotlivých 
členov združenia, že Hutnícka fakulta sa zmenila na Fakultu materiálov, metalurgie 
a recyklácie.  
 
Ján Spišák poprosil členov, aby sa aktívnejšie zapájali do prezentačných aktivít NTP VVIS 
a pozývali nových členov do NTP VVIS.  
 
Marián Závodný informoval, že dňa 5.12.2017 sa bude konať zasadnutie združenia Asociácia 
strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP), kde by malo byť prezentované združenie 
NTP VVIS predsedom združenia. „ASEP“ zastupuje 24 000 zamestnancov, je 3. na Slovensku. 
Nie je možné čakať donekonečna, či jednotlivé ministerstvá vyhlásia nové výzvy, alebo si to 
„budeme“ financovať z vlastných zdrojov formou úverov alebo prostredníctvom iných 
možností.  
 
Peter Uhlík informoval členov združenia o vytvorení akcie „Národný deň surovín“, 
prostredníctvom ktorej by sa prezentovala akademická obec a banské spoločnosti.  
 
Vojtech Bodnár poznamenal, že pomoc zo strany jednotlivých ministerstiev nie je aktívna, 
skôr nulová. Je potrebné „klopať na dvere častejšie“ na jednotlivé ministerstvá, aby vytvorili 
priaznivejšie podmienky.  
 
Peter Košinár vystúpil s poznámkou: Surovinová politika je politickým problémom ešte 
z minulosti. Surovinová politika by mala otvoriť dvere pre nové riešenia v surovinovom 
priemysle.  
 
 

10. Záver 
 
Na záver predseda združenia Ján Spišák poďakoval pánovi Branislavovi Klocokovi za prípravu, 
priebeh a organizáciu Valného zhromaždenia a o 20:00 ukončil rokovanie.  
 
 
 
 
 
......................................................   ...................................................... 
Zapisovateľ valného zhromaždenia   Predseda valného zhromaždenia 
        Ing. Matej Puzder, PhD.          Ing. Peter Košinár, PhD. 
 
 
 
 
 
 
......................................................   ...................................................... 
          Overovateľ zápisnice                Overovateľ zápisnice 
 Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.         Ing. Slavomír Hredzák, PhD. 
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