Zápisnica z výročnej schôdze OZ FoTOP - fotoklub zo dňa 10.1. 2011

Cieľom schôdze konanej 10.1. 2011 bolo zhodnotenie činnosti za rok 2010, plán
činnosti v roku 2011 a voľba vedenia občianskeho združenia (OZ) FoTOP - fotoklub.
Schôdza mala nasledujúci program:
1. Privítanie členov fotoklubu
2. Schválenie programu
3. Správa o činnosti neformálneho združenia FoTOP a následne OZ FoTOP za rok
2010
4. Správa o výsledku hospodárenia neformálneho združenia FoTOP a následne OZ
FoTOP za rok 2010
5. Schválenie výsledkov hospodárenia
6. Voľba vedenia OZ FoTOP
7. Odovzdanie cien TOP FoTOP - Architektúra
8. Plán činnosti na rok 2011
9. Rôzne
10. Záver
Na výročnej schodzi OZ FoTOP boli prítomní títo členovia:
Vladimír Bošanský
Richard Horný
Lukáš Kazík
Radimír Siklienka
Miloslav Brandt
Ivan Klučiar

Andrey Maurery
Pavel Kováč
Michal Gašparík
Pavol Čepček
Marián Mokráň
Jozef Šabo
Prítomní členovia prerokovali všetky body programu a dohodli sa na nasledovnom:
1. Predseda fotoklubu privítal prítomných členov a zahájil výročnú schôdzu OZ
FoTOP
2. Členovia schválili predložený program schôdze! 12 ZA, 0 PROTI, nikto sa nezdržal
3. Predseda fotoklubu predniesol správu o činnosti fotoklubu v roku 2010. Vyzdvihol
akcie organizované fotoklubom a podujatia, na ktorých sa zúčastnili členovia
fotoklubu. Organizovanie výstavy v mesiaci máj "Príroda a krajina" v Topoľčiankach,
účasť v celoštátnej sútaži "AMFO 2010", účasť na výstave organizovanej v spolupráci s
Fotoklubom Šaľa a KOS Nitra "Zoznámte sa prosím" v Nitre, výstava fotografií na
festivale "Vysoké hory Nitra", pravidelné organizovanie fotosúťaže "TOP FoTOP",
organizovanie besied a prednášok.
4. Pokladník neformálneho združenie FoTOP Ivan Klučiar oboznámil prítomných s
hospodárením fotoklubu v roku 2010.
Príjmy fotoklubu tvorili členské príspevky od členov za rok 2010.
Výdavky:




kúpa vecných darov pre prednášajúcich na besedách a prednáškach
organizovaných fotoklubom
zabezpečenie výstavy "Príroda a krajina"
poplatky na registráciu OZ FoTOP

Fotoklub uzavrel rok 2010 so stavom účtu 0,23€ .

5. Prítomní členovia schválili predložené výsledky hospodárenia jednohlasne. 12 ZA,
0 PROTI, nikto sa nezdržal.
6. Prebehlo hlasovanie o vedení OZ FoTOP. Do vedenia boli navrhnutí členovia tak,
ako boli schválení na ustanovujúcej schôdzi OZ FoTOP dňa 4.10.2010 .
Hlasovanie dopadlo: 11 ZA, 0 PROTI, 1 sa ZDRŽAL. Týmto výsledkom bolo vedenie
schválené!!
Do vedenia OZ boli zvolení:
predseda: Ing. Radimír Siklienka
podpredseda : Ing. Miloslav Brandt
tajomník: Ing. Michal Gašparík
členovia vedenia: Pavol Čepček, Ing. Marián Mokráň
kontrolór: Ivan Klučiar
7. Nasledovalo odovzdanie cien víťazom súťaže TOP FoTOP - Architektúra, ktorej
sponzorom bol Andrej Maurery. Výsledky
TU http://www.fotop.sk/sutaze/vyhodnotenie-sutaze-top-fotop-architektura
8. Predseda predstavil plán činnosti na rok 2011. Hlavné aktivity sa budú týkat
prípravy vystav členov fotoklubu v mesiaci máj, v Topoľčiankach v termíne 1.5. - 7.5.
a následne od 13.5. v českých Litoměřiciach. Prebiehať budú pravidelné mesačné
stretnutia členov fotoklubu, organizované budú prednášky, v mesiacoch júl a august v
spolupráci s obcou Topoľčianky budeme fotografovať akcie v rámci "Kultúrneho leta
2011".
Predseda taktiež navrhol schválit výšku členského príspevku na rok 2011, a to vo
výške: dospelý 10€, študent 3€, dieťa (do 15 rokov) 1€.
Tento návrh bol schválený všetkými členmi: 12 ZA, 0 PROTI, nikto sa nezdržal
9. V časti programu "Rôzne" bola preberaná účast na ďalšom ročníku súťaže "AMFO".
Výber vystavujúceho hosťa na výstavu v Topoľčiankach a jej téma a názov. Ako hosť
bol navrhnutý pán Imrich Finta, téma vystavy bude volná, predbežný názov výstavy
bude "TOP FoTOP 2011".

10. Na záver predseda fotoklubu poďakoval členom za účasť a ukončil výročnú
schôdzu OZ FoTOP.

V Topoľčiankach, 10. januára 2011
Zapísal: Ing. Michal Gašparík - tajomník

