
 

Uznesenie 
zo stretnutia - riadneho Valného zhromaždenia   

Klubu JM a JGT konaného dňa 16. februára 2023 
 

V zmysle stanov klubu čl. 7.1. sa uskutočnilo stretnutie Valného zhromaždenie Klubu Jozefa 
Murgaša a  J. G. Tajovského  ktoré zvolal predseda v zmysle stanov klubu čl. 7.1.2. 
 

Valné zhromaždenie schvaľuje: 
 

� správu o činnosti klubu za rok 2022 
� správu o finančnom hospodárení za rok 2022 
� plán financovania klubu na rok 2023 
� plán činnosti na rok 2023 

 

Zodpovední : predsedníctvo                     Termín : priebežne 
 

1. Valné zhromaždenie ukladá predsedníctvu podporovať akcie, ktoré súvisia s dielom J. 
Murgaša, J. G. Tajovského a Eduarda Gregora. 
 

Valné zhromaždenie ďalej  ukladá : 
 

2. Pravidelne  aktualizovať web stránku www.jozefmurgas.sk a stránku Jozef Murgaš na  
sociálnej sieti Facebook. 
Zodpovední : predsedníctvo                          Termín :02-12/2023 

 
3. Požiadať prezidentku SR o udelenie   št. vyznamenania in memoriam Radu Ľudovíta Štúra I. 

stupňa   pre Jozefa Murgaša  v. r.2024. 
Zodpovední : predsedníctvo                          Termín :03-05/2023 

 
4. Zabezpečiť aktívnu podporu pri tvorbe  hraného filmu  o Jozefovi Murgašovi  v spolupráci 

s režisérom Ladislavom Kabošom. 
Zodpovední : predsedníctvo                         Termín:04-12/2023 
                          

5. Inicializovať prípravu sochy Jozefa Murgaša v Bratislave v súčinnosti s bývalým veľvyslancom 
SR pánom Stanislavom Vallom.     
Zodpovední : predsedníctvo                         Termín: 03-12/2023 
 

6. Inicializovať stretnutie k cene Jozefa Murgaša 
Zodpovední : predsedníctvo                         Termín: 03/2023 
 

7. Preskúmať možnosti vytvorenia 3-D virtuálneho múzea v súčinnosti s CVTI SR 
Zodpovední : predsedníctvo                         Termín: 05/2023 

 
8. Pokračovať v tvorbe digitálneho  archívu klubu z príspevkov o diele Jozefa Murgaša z 

podkladov od rôznych prispievateľov, sprístupniť archív verejnosti. 
Zodpovední : predsedníctvo                          Termín 02- 12/2023 

 
9. Predsedníctvo 
 

Valné zhromaždenie zvolilo predsedníctvo Klubu JM a JGT, ktoré bude pracovať do najbližšieho 
valného zhromaždenia v nasledovnom zložení : predseda Ing. Šebo, podpredseda PaedDr. 
Horník, tajomník Ing. Kozlovská, člen predsedníctva: Prof. Baroňák, Ing. Rác. Dozorná rada 
bude pracovať v tomto zložení: Ing. Podhorský, Prof. Rosinová, RNDr. Kolibiar 

 
            

______________ ______________                ___________________           _______________________                  

  predseda     podpredseda                    tajomník                          členovia  doz. rady   
                  


