Valné zhromaždenie Baníckeho spolku Spiš 2019 .

Dňa 19. februára 2019 sa zišli členovia Baníckeho spolku Spiš a hostia na Valnom
zhromaždení baníckeho spolku 2019, aby vyhodnotili rok 2018 a stanovili si plán a úlohy
pre rok 2019.
Na začiatku Valného zhromaždenia zaznela hymnická pieseň „Zdar Boh hore“ v
podaní Baníckeho spevokolu pod vedením p. Pačnára. Po privítaní hostí a účastníkov
VZ 2019, ako i schválení zapisovateľa a overovateľov zápisnice bola schválená spoločná
mandátová a návrhová komisia pod vedením p. Jozefa Slameného. Po minúte ticha za
členov spolku, ktorí v roku 2018 odišli do baníckeho neba a to prof. Mgr. Michala
Muchu a Milana Vanáckeho nasledovala správa o činností spolku v roku 2018, ktorú
predniesol predseda BSS Ing. Vladimír Klaučo. V roku 2018 spolok zorganizoval celý
rad akcií a riešil úlohy v súlade s Kalendáriom na rok 2018. Vo svojom zhodnotení
predseda BSS podrobne rozobral činnosť spolku v uplynulom roku. Správu o
hospodárení za rok 2018 predniesla hospodárka spolku Mária Čornejová, správu
revíznej komisie jej predseda Ing. Pavol Regec. Návrh plánu činnosti (kalendárium) na
rok 2019 Ing. Marián Jančura CSc. a rozpočet na rok 2019 p. Mária Čornejová.
Kalendárium obsahuje najdôležitejšie plánované činností spolku a to v častí „Pracovné
aktivity“ – 22 bodov a „Spoločenské aktivity“ 8 bodov. Valné zhromaždenie schválilo
kooptáciu Ing. Jaroslava Böhmera za člena výboru, za Ing. Jána Čarnogurského, ktorý
sa vzdal funkcie vo výbore spolku pre pracovné zaneprázdnenie.
V diskusií vystúpili mnohí členovia spolku, ako i hostia. Ďakovné listy si prevzali
jubilanti spolku, ako i niektorí ďalší účastníci za ústretovosť a podporu spolku.
Po návrhu Uznesenia 2019 a jeho doplnení, bolo uznesenie odsúhlasené, a tým i
Kalendárium a rozpočet na rok 2019.
Záver Valného zhromaždenia, po záverečnom slove predsedu BSS a baníckej hymne,
ako i po občerstvení, bol v znamení baníckych a ľudových piesní v podaní baníckeho
spevokolu.
ZDAR BOH !
Banícky spolok Spiš

