
Predsedníctvo  

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

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

z 6. zasadnutia Predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie 
surovín – NTP VVIS, konané v dňoch 24. – 25. október 2017 v Penzióne Zlatá Putňa, Hlavná 414, 
076 31 Viničky v zasadacej miestnosti.  

 

 
 
 
 
Prítomní členovia predsedníctva: Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD., Ing. Slavomír Hredzák, PhD., 

Marián Závodný, Ing. Karsten Ivan,  Prof. Ing. Pavel Raschman, 
CSc., Branislav Petro, Ing. Branislav Klocok, prof. Ing. Michal 
Cehlár, PhD., Prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.,  

 
Neprítomní členovia predsedníctva: Prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. Scient., Ing. Jozef Levoča, 

MBA, Ing. Ladislav Drábik, PhD., 
 
Predseda predsedníctva NTP VVIS: Doc. Ing. Ján Spišák, PhD. 
 
Podpredseda predsedníctva NTP VVIS: Ing. Peter Košinár, PhD. 
 
Ekonóm NTP VVIS: Ing. Július Lišuch, PhD. 
 
Vedúci kancelárie NTPVVIS: Ing. Matej Puzder, PhD. 
 
Hostia: Ing. Martin Korčák 
     Ing. Miroslav Jarábek 
     RNDr. Dušan Onačila 
     Jozef Sýkora 
  
 
24.10.2017 (utorok) 
 
1. Otvorenie  
Šieste zasadnutie predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie 
surovín – NTP VVIS otvoril o 20:00 predseda predsedníctva doc. Ing. Ján  Spišák, PhD., ktorý privítal 
všetkých prítomných členov zasadnutia. Zasadanie bolo riadne zvolané v zmysle štatútu predsedníctva 
združenia, zo 14 členov predsedníctva bolo prítomných 11 členov, čím zasadanie predsedníctva bolo 
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uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa Prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. Scient., Ing. Jozef Levoča, MBA. a 
Ing. Ladislav Drábik, PhD.   
 
Pán doc. Ing. Ján Spišák, PhD. oboznámil jednotlivých prítomných s programom zasadnutia 
predsedníctva:  

1. Otvorenie  
2. Informácia o stave prípravy návrhu Surovinovej politiky SR a jej cieľov 
3. Informácia o stave prípravy Dlhodobého plánu VVI pre oblasť surovín  
4. Aktivizácia členstva NTP VVIS  
5. Prehodnotenie členstva  v NTP VVIS  
6. Plán ďalšieho rozširovania členskej základne NTP VVIS 
7. Informácia o napĺňaní a čerpaní rozpočtu za rok 2017 
8. Aktualizácia webovej stránky a facebook stránky NTP VVIS  
9. Diskusia  
10. Záver  

 

K predloženému návrhu neboli predložené iné návrhy ani pripomienky a bol schválený počtom hlasov 
11-0-0. 
 

2. Informácia o stave prípravy návrhu SP 
 

Doc. Spišák informoval o stave surovinovej politiky SR. Zdôvodnil prečo je potrebná zmena. 
(Surovinová politika bola naposledy aktualizovaná v 2004). Je potrebné spraviť progres. Nová 
surovinová politika by mala mať tieto vlastnosti:  

 

Doc. Spišák informoval, že podklady k Surovinovej politike boli rozposlané spolu s pozvánkou každému 
členovi predsedníctva NTP VVIS. K podkladom sa vyjadril Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD., svojimi 
návrhmi a pripomienkami, z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie.  
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 „Táto SP je iná politika“, zdôraznil predseda predsedníctva NTP VVIS. Každý politický materiál má svoju 
štruktúru. Pán predseda informoval o novej štruktúre surovinovej politiky: 

 
 
Diskusia k bodu č. 2 

• Hosťujúci pán M. Jarábek vstúpil do diskusie svojimi pripomienkami k Hierarchickej štruktúre 
SP.  

Pán predseda následne pokračoval v prezentácii, kde popísal základnú schému Novej surovinovej 
politiky. 
 

 
 
 
Detailnejšie bol rozobratý pracovný materiál štruktúry SP, kde boli prezentované jednotlivé úrovne:  

• Strategická úroveň – tvorba dlhodobých strategických cieľov, priorít, poslania, vízie 
surovinového priemyslu.  

 
• Taktická úroveň – tvorba prostredia pre činnosť slovenského surovinového priemyslu 

prostredníctvom nástrojov a opatrení štátnej správy.  
 



                                                   6. zasadanie predsedníctva, konané dňa 24.-25. október 2017 
                                    Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Strana 4 z 6 

 

• Operatívna úroveň – tvorba výsledkov, napĺňanie definovaných cieľov prostredníctvom 
konkrétnych činností subjektov pôsobiacich v surovinovom priemysle  

 

 
   
 
 
 
 
  
 
Pán predseda informoval o časovom a vecnom pláne, v akom časovom slede je potrebné dané úlohy 
(ciele) naplniť.  

 
 
Pán predseda ukončil prezentáciu o Surovinovej politike a zhodnotil, že dôležitým faktom je: 

- pochopenie filozofie novej SP  
- potrebné sfinalizovať návrh SP 
- podpora presadenia novej SP 
- realizácia opatrení a nástrojov 
- realizácia konkrétnych projektov a dosahovanie výsledkov vedúcich k zmene SP. 
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Diskusia 
• Hosťujúci pán M. Jarábek vstúpil do diskusie svojimi odbornými pripomienkami k danej 

problematike (prezentácii SP). 
• Pán M. Závodný sa zapojil do diskusie ohľadom opatrení v Surovinovej politike a navrhol, aby 

NTP VVIS zapojila ekológov do SP a ich pozícia bola na 1. mieste.  
• Pán Klocok poukázal na rozsiahlosť dokumentu a potrebu jeho zostručnenia. 
• Pán K. Ivan informoval o Inštitúte environmentálnej politiky. IEP je útvar Ministerstva 

životného prostredia SR, jeho poslaním je poskytovanie analýz a prognóz v oblasti životného 
prostredia pre vládu SR a verejnosť. IEP je zodpovedný za prípravu 2 strategických 
dokumentov:  

− Stratégia environmentálnej politiky 
− Stratégia nízko-uhlíkového rozvoja   

 
 
25.10.2017 (streda) 
 
3. Informácia o stave prípravy dlhodobého plánu pre VVI pre oblasť surovín 
Predseda predsedníctva otvoril ďalší deň zasadnutia predsedníctva Informovaním o stave prípravy DP 
pre VVI. Podal informáciu o plánovaných/realizovaných projektoch za jednotlivé pracoviská.  
 
Úlohy:   Vytvorenie finálneho návrhu Dlhodobého plánu VVI do 30.11.2017. 

Pripraviť spoločný projekt za NTP VVIS, ktorým sa bude realizovať navrhnutá surovinová 
politika 

 
 
4. Aktivizácia členstva NTP VVIS v ETP SMR 
Doc. Spišák informoval prítomných členov o stave Aktivizácie členstva NTP VVIS v ETP SMR. Bol zaslaný 
mail na ETP SMR, aby boli vykonané zmeny členov  v ETP SMR (starý člen: VRP ZaSS, nový člen: NTP 
VVIS).  
Delegát za NTP VVIS bol menovaný a schválený – Ing. Slavomír Hredzák, PhD. 
 
5. Zmeny v členskej základni a plán ďalšieho rozširovania členskej základne NTP VVIS 
 
V členskej základni NTP VVIS došlo k nasledujúcim zmenám: 
Členovia, ktorí nezaplatili členské budú v zmysle Stanov (článok č. 7, bod 1.2. Zánik členstva vylúčením 
na Valnom zhromaždení) budú navrhnutí na vylúčenie z NTP VVIS.  
 
Predseda predsedníctva informoval o spoločnosti eMTrade, a.s., ktorá ukončila podnikateľskú činnosť 
a bude ju potrebné vyradiť zo zoznamu členov. Nástupnícka spoločnosť HC Logistik, s.r.o. zaslala 
žiadosť o prijatie za člena združenia NTP VVIS. Predseda navrhol predsedníctvu žiadosti vyhovieť a na 
Valnom zhromaždení túto spoločnosť prijať za člena. 
  
K predloženému návrhu neboli predložené iné návrhy ani pripomienky a bol schválený počtom hlasov 
11-0-0. 
 
6. Informácia o napĺňaní a čerpaní rozpočtu 2017 

 
Združenie NPT VVIS hospodári s finančnými prostriedkami združenia hospodárne, efektívne. Do konca 
roka 2017 majú byť uhradené zostávajúce členské príspevky.  
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7. Aktualizácia webovej a FB stránky NTP VVIS 
 

Pán predseda predsedníctva informoval o aktuálnom stave webovej stránky. Prvotný návrh webovej 
stránky bol spravený v spolupráci s členom združenia Slovakia SuperComputers, s.r.o.  

Úloha:  Potrebné aktualizovať webovú stránku, doplniť zápisnice z predsedníctiev a z valného 
zhromaždenia.  
 
8. Rôzne a diskusia 
  

• Predseda predsedníctva podal informáciu o pripravovanom Valnom zhromaždení, ktoré sa 
bude konať na Orave v termíne 23. – 24.11.2017 (termín bude definitívne upresnený 
organizátorom). Organizátor Valného zhromaždenia je spoločnosť OFZ, a.s.  

• Nasledujúce zasadnutie predsedníctva NTP VVIS sa bude konať v priestoroch Fakulty 
materiálov, metalurgie a recyklácie v 1. polovici 2018 (termín bude upresnený) 

• 30.11.2017 sa uskutoční diskusná konferencia KIC EIT RIS pri príležitosti otvorenia EIT 
regionálneho HUB centra, ktorú organizuje Fakulta BERG (TUKE) v Košiciach v Hoteli 
DoubleTree by Hilton.  

 
Do diskusie sa už neprihlásil žiaden z členov ani hostí a tak predseda predsedníctva NTP VVIS Ján 
Spišák poďakoval prítomným za aktívnu účasť a 6. zasadnutie predsedníctva NTP VVIS ukončil.  
 
 
 
      ............................................................................. 
              Doc. Ing. Ján Spišák, PhD. – v.r. 

              predseda predsedníctva NTP VVIS 


