
Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúcej schôdze fotoklubu FoTOP Topoľčianky 

V zmysle dohody účastníkov posledného stretnutia nadšencov fotografovania 

konaného 1.decembra 2008 v zasedačke OcÚ v Topoľčiankach, bola na 5.januára 

2009 zvolaná zakladajúca schôdza fotoklubu „FoTOP Topoľčianky“. 

Cieľom tejto schôdze bolo oficiálne založenie fotoklubu FoTOP Topoľčianky. Schôdza 

mala nasledovný program : 

1. privítanie účastníkov 

2. voľba predsedu fotoklubu FoTOP Topoľčianky 

3. návrh a voľba ostatných členov vedenia fotoklubu FoTOP Topoľčianky 

4. odsúhlasenie stanov fotoklubu FoTOP Topoľčianky (právna forma, podmienky 

členstva, výška členského, organizačná štruktúra, názov a logo) 

5. dohoda o účeloch použitia finančných prostriedkov 

6. dohoda o forme členského preukazu 

7. dohoda o pláne činnosti fotoklubu FoTOP Topoľčianky na rok 2009 

8. prijatie úloh na najbližšie obdobie 

9. prezentácia fotografií ďalších členov fotoklubu FoTOP Topoľčianky 

10. diskusia a záver 

Tejto zakladajúcej schôdze sa zúčastnili a zakladajúcimi členmi fotoklubu FoTOP 

Topoľčianky sú : 

- Ing. Radimír Siklienka 

- Ivan Klučiar 

- Ing. Marián Mokráň 

- Ing. Miloslav Brandt 



- Vlado Bošanský 

- Pavol Čepček 

- Ing. Jaroslav Hrdlovič 

- Pavel Kováč 

- Mgr. Andrej Maurery 

- Dominik Klučiar 

- Radimír Siklienka ml 

Na predošlých stretnutiach sa zúčastnili a prezentovali svojou tvorbou ešte títo 

priaznivci fotoklubu FoTOP Topoľčianky: Lukáš Kazík, Ján Nižňanský, Miroslav 

Mikuš, Jana Červená, Karol Poštulka, Samuel Fabián a Adrián Schroner. 

Členovia fotoklubu FoTOP Topoľčianky podrobne prerokovali všetky body programu 

ustanovujúcej schôdze a dohodli sa na nasledovnom: 

1. Predsedom fotoklubu FoTOP Topoľčianky je Ing. Radimír Siklienka 

2. Ďalšími členmi výboru sú : 

- Ivan Klučiar - podpredseda 

- Ing. Marián Mokráň – tajomník 

- Ing. Miloslav Brandt – člen výboru 

- Pavol Čepček – člen výboru 

3. Boli prijaté stanovy ( sú súčasťou tejto zápisnice ako príloha) 

4. Účel použitia členského na rok 2009 : 

- náklady na webstránku 

- vyhotovenie členských preukazov 

- cestovné náklady a občerstvenie prednášateľom 



5. Účel použitia ostatných finančných prostriedkov – podlieha schváleniu 

nadpolovičnou väčšinou prítomných členov na členskej schôdzi 

6. Každý zakladajúci člen fotoklubu FoTOP Topoľčianky zaplatí ročný členský 

príspevok najneskôr do 2. februára 2009 (nový člen pri vstupe do klubu) a následne 

obdrží členský preukaz fotoklubu FoTOP Topoľčianky. V ďalších rokoch člen zaplatí 

členské na prvej schôdzi v príslušnom roku 

7. Plán činnosti na rok 2009 : 

- pravidelné mesačné stretnutia členov a sympatizantov 

- výstava fotografií členov fotoklubu FoTOP Topoľčianky 

- zabezpečenie minimálne troch odborných prednášok 

- účasť členov na výstavách fotografií poriadaných inými fotoklubmi 

- prispievať fotografiami a článkami do novín a časopisov 

- usporiadať fotoakciu „Jeden deň v Topoľčiankach“ s následnou prezentáciou 

8. Boli prijaté nasledovné úlohy na najbližšie obdobie : 

- správca webstránky predloží na najbližšom stretnutí finančný návrh na jej 

zriadenie a udržiavanie 

- predseda, podpredseda a tajomník fotoklubu FoTOP Topoľčianky pripravia 

návrh žiadosti na poskytnutie finančnej dotácie 

V Topoľčiankach, 5.1.2009 Zapísal : Ing. Marián Mokráň – tajomník klubu 

 


