Valné zhromaždenie 2018 Baníckeho spolku Spiš.
Rok 2017 bol pre Banícky spolok Spiš významný, pretože sme oslávili
10. jubileum podpísania deklarácie o založení spolku. Bol významný
aj tým, že sme si pripomenuli 550 rokov od založenia prvého
baníckeho spolku v našom meste, Spolku sv. Barbory, ku ktorému sa
náš banícky spolok hlási a tiež 150 rokov od ustanovenia Banského
kapitanátu v Spišskej Novej Vsi.
Členovia Baníckeho spolku sa 16. februára zišli na Valnom
zhromaždení, aby hodnotili rok 2017, ale vzhľadom k tomu, že toto
zhromaždenie je i volebným zhromaždením, bolo aspoň v krátkostí
potrebné hodnotiť činnosť spolku za volebné obdobie, teda roky 2015
– 2017. Uvedené hodnotenie po baníckej hymnickej piesní v podaní
baníckeho spevokolu, po úvode a privítaní hostí predniesol doterajší
predseda spolku Ing. Vladimír Čech. Taktiež boli podané správy
o hospodárení spolku, správy revíznej komisie a návrh rozpočtu na
rok 2018. Dôležitým bodom bolo Kalendárium 2018. Z kalendária je
zrejme, že BSS v roku 2018 má schválenú základnú pracovnú činnosť
v 23 bodoch a spoločenské aktivity v 7 bodoch. V ďalšej časti bolo
prerokovanie návrhu na doplnenia stanov spolku. Dôležitou časťou
Valného zhromaždenia bola voľba predsedu spolku, členov výboru
a revíznej komisie. Odovzdané boli ďakovné listy a schválenie Ing.
Vladimíra Čecha za čestného predsedu Baníckeho spolku Spiš.
V bohatej diskusií vystúpili hostia, ale i členovia spolku. Po schválení
uznesenia, a záveru nového predsedu BSS Ing. Vladimíra Klauča,
zaznela Banícka hymna.
Dňa 20.2.2018 sa zišli novozvolení funkcionári BSS, aby určili funkcie
jednotlivých novozvolených členov výboru. Predsedom spolku na
základe voľby na Valnom zhromaždení 2018 je pre roky 2018-2020 Ing.
Vladimír Klaučo. Na základe dohody z ustanovujúcej schôdze výboru
BSS boli jednotlivé funkcie rozdelené v zmysle stanov nasledovne :

Tajomník spolku : Ing. Ján Čuj
Podpredsedovia spolku: Ing. Ivan Tomko, Ing. Jozef Daniel
Revízna komisia - predseda Ing. Pavol Regec, členovia: Ing. Ján Jarab,
Alžbeta Jenčušová
Novozvolený výbor pre operatívny výkon činnosti Baníckeho spolku
Spiš schválil tieto sekcie:
Sekcia histórie baníctva – vedúci Ing. Marián Jančura CSc., členovia:
Ing. Ján Čarnogurský, Ing. Jozef Daniel, Viktor Daniel,
prizvaný
Ing. Stanislav Gonda
Sekcia tradičných banských podujatí - vedúci Ing. Jozef Košťál,
členovia:, Mgr. Valter Kirol, Ing. Ivan Tomko, Jozef Slamený,
prizvaný Ing. Jozef Badár
Sekcia pre ekonomiku spolku: vedúci - Ing. Boris Bartalský, Ing.
Pavol Kubičár, Jozef Slamený, prizvaný Ing. Vladimír Čech
Je
potrebné
zaželať
staronovému
predsedovi
a celému
novozvolenému výboru mnoho úspechov vo volebnom období 20182020.
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