
Chronologická Zbierka uznesení VZ SOZA za roky 1995 – 2020 

Valné zhromaždenie SOZA 11.11.2020 

Záznam výsledkov rokovania 
podľa čl. 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia SOZA 

(prerokovaný program, záznam výsledkov hlasovania a znenie schválených rozhodnutí) 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie Valného zhromaždenia viedol predseda Dozornej rady SOZA M. Jakabčic. 

1.1 Spoločenský úvod 

Predsedajúci vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili zosnulých členov SOZA. 

Kvôli plynulosti rokovania a hlasovania predsedajúci oboznámil prítomných s prevádzkovými 
úlohami. Zároveň informoval, že pre výnimočnú situáciu v súvislosti s pandémiou Covid -19, je 
možné zúčastniť sa volieb do Dozornej rady a do Zhromaždenia delegátov bez účasti na celom 
zasadnutí Valného zhromaždenia. 

Predsedajúci tiež informoval, že v priebehu rokovania urobí personál SOZA niekoľko 
dokumentárnych fotografií na účely ilustrovania Výročnej správy SOZA a to bez zamerania na 
tváre a možnosť identifikovania účastníkov v pléne VZ. 

1.2 Voľba pracovných komisií 

1.2.1 Voľba návrhovej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci 
 návrh: M. Sarvaš, Ľ. Bernáth, M. Jurika 
 prítomnosť/kvórum = 27/14 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 26/0/1 

bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2020 zo dňa 11.11.2020 

Valné zhromaždenie SOZA podľa čl. 16.2. a čl. 16.3. Stanov SOZA a podľa čl. 6.1. 
Rokovacieho poriadku VZ SOZA   

1. konštatuje, že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania 
návrhy uznesení; 

2. volí návrhovú komisiu v zložení: M. Sarvaš, Ľ. Bernáth, M. Jurika.  

1.2.1 Voľba volebnej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci 
 návrh: I. Bázlik, I. Štrpka, F. Hergott, J. Hangoni, P. Kvassay 
 prítomnosť/kvórum = 27/14 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 26/0/1 

bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2020 zo dňa 11.11.2020 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3. Stanov SOZA a podľa čl. 6.2. 
Rokovacieho poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb podľa Stanov 
SOZA a podľa schváleného Volebného poriadku VZ SOZA vykonať sčítanie hlasov a podať 
Valnému zhromaždeniu správu o výsledku volieb; 

2. v o l í  volebnú komisiu v zložení: I. Bázlik, I. Štrpka, F. Hergott, J. Hangoni, P. Kvassay; 

3. p o v e r u j e  JUDr. Kláru Kučerkovú rod. Ďurkovú, zamestnankyňu Právneho odboru 
SOZA, aby zabezpečila pre prácu volebnej komisie odbornú a technickú podporu. 
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1.3 Schválenie programu rokovania 

Predsedajúci uviedol návrh programu pripraveného podľa čl. 14.5. Stanov SOZA (ako bol 
uvedený na pozvánke na Valné zhromaždenie a na projekcii). 

K návrhu neboli vznesené doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. 

 prítomnosť/kvórum = 27/14 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 26/0/1 

bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2020 zo dňa 11.11.2020 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.1. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  program svojho 
rokovania v súlade s programom v pozvánke bez pripomienok. 

 

2. Správy pre Valné zhromaždenie      

2.1 Správa o činnosti Dozornej rady 

Správu predniesol predseda Dozornej rady M. Jakabčic. 

2.2 Diskusia k zneniu správy 

V diskusii neboli vznesené žiadne otázky ani pripomienky. 

2.3 Výsledky hospodárenia za rok 2019 

Na základe poverenia Dozornej rady SOZA prezentovali výsledky hospodárenia SOZA za rok 
2019 predseda predstavenstva Ľ. Burgr a člen predstavenstva T. Mikš. 

2.4 Diskusia 

Diskusia: F. Hergott, M. Jakabčic, A. Hudec, Ľ. Burgr.  

2.5 Správa o činnosti Zaraďovacej komisie 

Správu predniesol predseda Zaraďovacej komisie P. Zajáček. 

2.6 Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 

Správu predniesol predseda Rozhodcovskej komisie E. Krák. 

2.7 Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie 

V diskusii neboli vznesené žiadne otázky ani pripomienky. 

2.8 Správa o činnosti Zhromaždenia delegátov 

Správu predniesol predseda Zhromaždenia delegátov J. Kinček. 

2.9 Diskusia k zneniu správy 

V diskusii neboli vznesené žiadne otázky ani pripomienky. 

 

3. Voľby do Dozornej rady a do Zhromaždenia delegátov  

3.1 Informácia o príprave a výsledkoch nominácie kandidátov  

Informáciu o príprave a výsledkoch nominácie predniesol predsedajúci. 

3.2 Určenie právomocí a funkčného obdobia Zhromaždenia delegátov 

Vstupnú informáciu podal predsedajúci. 

K podaným informáciám nezazneli žiadne diskusné príspevky, pripomienky ani námietky 
a taktiež  neboli vznesené doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. 

Hlasovanie o prenose kompetencii na Zhromaždenie delegátov 

 predkladateľ: predsedajúci 
 prítomnosť/kvórum = 55/28 
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hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 43/3/9 

bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2020 zo dňa 11.11.2020 

Valné zhromaždenie SOZA s c h v a ľ u j e  -  podľa čl. 18.1. a 18.2. Stanov SOZA – prenos 
kompetencií Valného zhromaždenia na Zhromaždenie delegátov v rozsahu čl. 18.2. písm. a) 
až p) Stanov SOZA bez pripomienok. 

Hlasovanie o dĺžke volebného obdobia Zhromaždenia delegátov 

 predkladateľ: predsedajúci 
 prítomnosť/kvórum = 56/29 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 47/2/7 

bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2020 zo dňa 11.11.2020 

Valné zhromaždenie SOZA stanovuje – podľa čl. 18.3. Stanov SOZA - dĺžku volebného 
obdobia Zhromaždenia delegátov na štyri roky. Volebné obdobie sa začína vyhlásením 
výsledkov právoplatných volieb a končí sa vyhlásením výsledkov nasledujúcich právoplatných 
volieb bez pripomienok. 

3.3 Príprava na vykonanie volieb 

Bližšie informácie k priebehu volieb (vrátane projekcie hlasovacích lístkov a detailov o spôsobe 
hlasovania) predniesla S. Žáková. 

3.4 Diskusia 

Predsedajúci ponúkol priestor na otázky alebo pripomienky k priebehu volieb. Keďže sa nik 
z prítomných neprihlásil, predsedajúci vyhlásil prestávku na vykonanie volieb a spracovanie 
volebných výsledkov. 

3.5 Voľby 

Voľby prebehli tajným hlasovaním (odovzdaním hlasovacích lístkov do určenej urny) a 
následne sa zvolená volebná komisia odobrala sčítať hlasy a spracovať zápisnicu o výsledku 
volieb. 

3.6 Správa volebnej komisie 

Zápisnicu volebnej komisie predniesol jej predseda P. Kvassay (originál Zápisnice volebnej 
komisie je uložený na právnom odbore SOZA, prepis je prílohou tohto záznamu). 

Pred rozhodovaním o podanej správe sa predsedajúci uistil, že nie sú nikomu známe poznatky 
o porušení Stanov SOZA alebo Volebného poriadku VZ SOZA.  

Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, prebehlo o Zápisnici volebnej komisie hlasovanie. 

 prítomnosť/kvórum = 25/13 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 25/0/0 

bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2020 zo dňa 11.11.2020 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 17.12. Stanov SOZA a podľa bodu 7.1. Volebného 
poriadku VZ SOZA 

a )  b e r i e  n a  v e d o m i e  výsledky volieb tak, ako sú uvedené v predloženej zápisnici 
volebnej komisie: 

 do Dozornej rady SOZA:  
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za profesijnú skupinu Meno a priezvisko / názov vydavateľa 

3 skladatelia reprezentujúci oblasť vážnej 
hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy 

zvolený aspoň jeden zástupca filmovej hudby 

Bernáth Ľuboš  

Dubovský Rastislav  

Matej Daniel 

3 skladatelia reprezentujúci oblasť populárnej 
hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy 

zvolený aspoň jeden zástupca hudby 
špeciálnych funkcií 

Danišovič Pavol 

Lipa Peter 

Zubák Tomáš 

1 skladateľ  jazzovej hudby Jakabčic Matúš 

1 skladateľ dychovej hudby Hudec Adam 

1 spracovateľ folklórnej hudby Dudík Miroslav 

2 autori reprezentujúci autorov slovesnej 
zložky hudobných diel (textári) 

Štrasser Ján 

Zeman Ľubomír 

4 vydavatelia 

A-Tempo Verlag Slovakia s.r.o. 

Hudobný fond 

OPUS a.s. 

studio LUX, s.r.o. 

 
 

 do Zhromaždenia delegátov: 
 

za profesijnú skupinu meno a priezvisko / názov vydavateľa 

11 skladatelia reprezentujúci oblasť 
vážnej hudby, ľudovej hudby, dychovej 

hudby a filmovej hudby, pričom v 
rámci tejto skupiny je vždy zvolený 

aspoň jeden zástupca reprezentujúci 
oblasť vážnej hudby, jeden zástupca 
reprezentujúci oblasť ľudovej hudby, 
jeden zástupca reprezentujúci oblasť 

dychovej hudby a jeden zástupca 
reprezentujúci oblasť filmovej hudby 

Bernáth Ľuboš  

Burgr Ľubomír  

Dubovský Rastislav  

Džubáková Lucia  

Hochel Stanislav  

Konečný Jaroslav  

Matej Daniel  

Dudík Miroslav 

Parničan Peter 

Hudec Adam 

Vlado Marián 
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11 skladatelia reprezentujúci oblasť 
populárnej hudby, jazzovej hudby 

a hudby špeciálnych funkcií, pričom v 
rámci tejto skupiny je vždy zvolený 

aspoň jeden zástupca reprezentujúci 
oblasť populárnej hudby, jeden 
zástupca reprezentujúci oblasť 

jazzovej hudby a jeden zástupca 
reprezentujúci oblasť hudby 

špeciálnych funkcií 

 

Cimbala Martin 

______________________________________
__ 

Danišovič Pavol 

Jajcay Richard 

Kinček Július 

Lipa Peter 

Ráž Jozef 

Šebo Jozef 

Zajáček Pavel 

Zubák Tomáš 

Žúži Martin 

Jakabčic Matúš 

5 autori reprezentujúci autorov 
slovesnej zložky hudobných diel 

(textári) 
 

Peteraj Kamil 

Sarvaš Martin 

Stručka Viktor 

Štrasser Ján 

Zeman Ľubomír 

6 vydavatelia 

A-Tempo Verlag Slovakia s.r.o. 

Ing. Ctibor Kolínsky - Diskant, hudobné 
vydavateľstvo 

Hudobný fond 

OPUS a.s. 

studio LUX, s.r.o. 

Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, spol. s r.o. 

 

b) p r i j í m a  predloženú zápisnicu volebnej komisie bez pripomienok; 

c)  k o n š t a t u j e , že prijatím tohto uznesenia považuje výsledky volieb do Dozornej rady 
a do Zhromaždenia delegátov v zmysle článkov 18.3. a 20.4. Stanov SOZA za vyhlásené. 

 

4. Všeobecná diskusia 

Predsedajúci otvoril diskusiu s pripomenutím čl. 7 ods. 3 Rokovacieho poriadku VZ SOZA. 

Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na diskusiu, 
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 15:47 hod. 

 

 

* 
Technická poznámka: 

Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania  

boli v priebehu rokovania účastníkom k dispozícii prostredníctvom video projekcie. 
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 Valné zhromaždenie SOZA 05.06.2019 

Záznam výsledkov rokovania 
podľa čl. 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia SOZA 

(prerokovaný program, záznam výsledkov hlasovania a znenie schválených rozhodnutí) 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie Valného zhromaždenia viedol predseda Dozornej rady SOZA p. Matúš Jakabčic. 

 

1.1 Spoločenský úvod 

Predsedajúci pripomenul, že elektronicky hlasovať na tohoročné Valné zhromaždenie SOZA 
(VZ SOZA) bolo možné len o potvrdení kooptácie členov Zhromaždenia delegátov a člena 
Zaraďovacej komisie, pretože iné otázky na rozhodnutie sa VZ SOZA nepredkladajú; členovia, 
ktorí hlasovali elektronicky, môžu počas VZ SOZA hlasovať o všetkých ostatných otázkach. 

Predsedajúci tiež informoval, že v priebehu rokovania urobí personál SOZA niekoľko 
dokumentárnych fotografií na účely ilustrovania Výročnej správy SOZA a to bez zamerania na 
tváre a možnosť identifikovania účastníkov v pléne VZ. 

 

1.2 Voľba pracovnej komisie 

1.2.1 Voľba návrhovej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci 
 návrh: Richard Jajcay, Martin Sarvaš, Ján Hangoni 

 prítomnosť/kvórum = 34/18 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 34/0/0 

bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2019 zo dňa 05.06.2019 

Valné zhromaždenie SOZA   podľa čl. 16.2. a čl. 16.3.  Stanov SOZA a podľa čl. 6.1 
Rokovacieho poriadku VZ SOZA   

1. konštatuje, že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania 
návrhy uznesení, 

2. volí návrhovú komisiu v zložení Richard Jajcay, Martin Sarvaš, Ján Hangoni.  

 

1.3 Schválenie programu rokovania 

Predsedajúci uviedol návrh programu pripraveného podľa čl. 14.5. Stanov (ako bol uvedený 
na pozvánke na Valné zhromaždenie a na projekcii). 

K návrhu neboli vznesené doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. 

 prítomnosť/kvórum: 34/18 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 34/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2019 zo dňa 05.06.2019 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.1. Stanov SOZA - 

s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania v súlade s programom v pozvánke bez 
pripomienok. 

 

2. Správy pre Valné zhromaždenie      

2.1 Správa o činnosti Dozornej rady 
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 správu predniesol predseda Dozornej rady Matúš Jakabčic. 

2.2 Diskusia k zneniu správy 

▫ neboli vznesené otázky, ani pripomienky. 

2.3 Výsledky hospodárenia za rok 2018 

 na základe poverenia Dozornej rady SOZA správu prezentovali predseda 
predstavenstva Ľubomír Burgr a člen predstavenstva Tomáš Mikš. 

2.4 Diskusia 

▫ Diskusia: J. Kinček; J. Štrasser 

2.5 Správa o činnosti Zaraďovacej komisie 

 správu predniesol predseda Zaraďovacej komisie, p. Pavel Zajáček. 

2.6 Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 

 správu predniesol predseda Rozhodcovskej komisie, p. Egon Krák. 

2.7 Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie 

 neboli vznesené otázky, ani pripomienky. 

2.8 Správa o činnosti Zhromaždenia delegátov 

 správu predniesol predseda Zhromaždenia delegátov, p. Július Kinček. 

2.9 Diskusia k zneniu správy 

 neboli vznesené otázky, ani pripomienky. 

 

3. Potvrdenie kooptácie členov volených orgánov 

3.1 Informácia o kooptovaní 

 vstupnú informáciu podal predsedajúci 

 predsedajúci vysvetlil okolnosti, ktoré viedli ku kooptovaniu jednotlivých členov volených 
orgánov 

 predsedajúci vyzval prítomných, aby vyjadrili svoje prípadné pripomienky alebo námietky 

 Diskusia: k podaným informáciám nezazneli žiadne diskusné príspevky, pripomienky ani 
námietky 

 

3.2 Rozhodovanie o potvrdení kooptovania 

 
Rozhodovanie o kooptovaní člena Zaraďovacej komisie  
 prítomnosť/kvórum = 56/29 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 54/0/2 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2019 zo dňa 05.06.2019 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 25.4. Stanov SOZA - 
p o t v r d z u j e  rozhodnutie Zaraďovacej komisie SOZA zo dňa 15.10.2018 o kooptovaní  
p. Jaroslava Konečného za člena Zaraďovacej komisie v rámci profesijnej skupiny „1 
skladateľ reprezentujúci oblasť vážnej hudby“ s tým, že jeho funkčné obdobie bude trvať 
do skončenia aktuálneho volebného obdobia Zaraďovacej komisie. 

 
Rozhodovanie o kooptovaní člena Zhromaždenia delegátov 
 prítomnosť/kvórum = 56/29 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 54/0/2 
bolo prijaté nasledovné  
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UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2019 zo dňa 05.06.2019 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 25.4. Stanov SOZA - 
p o t v r d z u j e  rozhodnutie Zhromaždenia delegátov SOZA zo dňa 03.10.2018 
o kooptovaní  
p. Petra Parničana za člena Zhromaždenia delegátov v rámci profesijnej skupiny „11 
skladatelia reprezentujúci oblasť vážnej hudby, ľudovej hudby, dychovej hudby a filmovej 
hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy zvolený aspoň jeden zástupca reprezentujúci 
oblasť ľudovej hudby“ s tým, že jeho funkčné obdobie bude trvať do skončenia aktuálneho 
volebného obdobia Zhromaždenia delegátov.  

 

Rozhodovanie o kooptovaní člena Zhromaždenia delegátov 
 prítomnosť/kvórum = 55/28 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 53/0/2 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2019 zo dňa 05.06.2019 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 25.4. Stanov SOZA - 
p o t v r d z u j e  rozhodnutie Zhromaždenia delegátov SOZA zo dňa 03.10.2018 
o kooptovaní p. Jaroslava Konečného za člena Zhromaždenia delegátov v rámci profesijnej 
skupiny „11 skladatelia reprezentujúci oblasť vážnej hudby, ľudovej hudby, dychovej hudby 
a filmovej hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy zvolený aspoň jeden zástupca 
reprezentujúci oblasť vážnej hudby“ s tým, že jeho funkčné obdobie bude trvať do 
skončenia aktuálneho volebného obdobia Zhromaždenia delegátov.  

 

4. Všeobecná diskusia 

Predsedajúci otvoril diskusiu s pripomenutím čl. 7 ods. 3 Rokovacieho poriadku VZ SOZA 

 

Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na 
diskusiu, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 14:15 hod. 

 

* 
Technická poznámka: 

Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania  

boli v priebehu rokovania účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie. 
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Valné zhromaženie SOZA 23.05.2018 
Záznam výsledkov rokovania 

podľa čl. 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia SOZA 
(prerokovaný program, záznam výsledkov hlasovania a znenie schválených rozhodnutí) 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie Valného zhromaždenia viedol predseda Dozornej rady SOZA p. Matúš Jakabčic. 

1.1 Spoločenský úvod 

Predsedajúci pripomenul, že elektronicky hlasovať na tohoročné Valné zhromaždenie SOZA 
(VZ SOZA) bolo možné len o voľbách do Rozhodcovskej komisie a do Zaraďovacej komisie, 
pretože iné otázky na rozhodnutie sa VZ SOZA nepredkladajú; členovia, ktorí hlasovali 
elektronicky, môžu počas VZ SOZA hlasovať o všetkých ostatných otázkach. 

Predsedajúci tiež informoval, že v priebehu rokovania urobí personál SOZA niekoľko 
dokumentárnych fotografií na účely ilustrovania Výročnej správy SOZA a to bez zamerania na 
tváre a možnosť identifikovania účastníkov v pléne VZ. 

1.2 Voľba pracovných komisií 

1.2.1 Voľba návrhovej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci 
 návrh: Ľuboš Bernáth, Ľudovít Horský, Pavol Kvassay. 

 prítomnosť/kvórum = 42/22 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 40/0/2 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2018 zo dňa 23.05.2018 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3.  Stanov SOZA a podľa čl. 6.1 
Rokovacieho poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e ,  

že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného zhromaždenia a 
predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení, 

2. v o l í   

návrhovú komisiu v zložení Ľuboš Bernáth, Ľudovít Horský, Pavol Kvassay. 

1.2.2 Voľba volebnej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci 
 návrh: Miroslav Dudík, Ján Hangoni, Ctibor Kolínsky (vydavateľstvo Diskant), 
Martin Sarvaš, Richard Jajcay. 

 prítomnosť/kvórum = 42/22 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 41/0/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2018 zo dňa 23.05.2018 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3.  Stanov SOZA a podľa čl. 6.2 
Rokovacieho poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e ,  

že úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb podľa Stanov SOZA a podľa 
schváleného volebného poriadku, vykonať sčítanie hlasov a podať valnému zhromaždeniu 
správu o výsledku volieb. 

2. v o l í   

volebnú komisiu v zložení: Dudík, Hangoni, Kolínsky, Sarvaš, Jajcay 
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3. p o v e r u j e   

p. JUDr. Kláru Ďurkovú, zamestnankyňu Právneho odboru SOZA, aby zabezpečila pre 
prácu volebnej komisie odbornú a technickú podporu. 

1.3 Schválenie programu rokovania 

Predsedajúci uviedol návrh programu pripraveného podľa čl. 14.5. Stanov (ako bol uvedený 
na pozvánke na Valné zhromaždenie a na projekcii). 

K návrhu neboli vznesené doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. 

 prítomnosť/kvórum: 43/22  

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 43/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2018 zo dňa 23.05.2018 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.1. Stanov SOZA - 

s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania v súlade s programom v pozvánke bez 
pripomienok. 

 

2. Správy pre Valné zhromaždenie      

2.1 Správa o výsledkoch hospodárenia SOZA za rok 2017 

 na základe poverenia Dozornej rady SOZA správu prezentovali predseda 
predstavenstva Ľubomír Burgr a člen predstavenstva Tomáš Mikš. 

 diskusia k zneniu správy: neboli vznesené otázky, ani pripomienky. 

2.2 Správa o činnosti Dozornej rady 

 správu predniesol predseda Dozornej rady Matúš Jakabčic. 

 diskusia k zneniu správy: neboli vznesené otázky, ani pripomienky. 

2.3 Správa o činnosti Zaraďovacej komisie 

 správu predniesol predseda Zaraďovacej komisie, p. Pavel Zajáček. 

2.4 Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 

 správu predniesol predseda Rozhodcovskej komisie, p. Egon Krák. 

2.5 Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie 

 diskusia k zneniu správ: neboli vznesené otázky, ani pripomienky. 

2.6 Správa o činnosti Zhromaždenia delegátov 

 správu predniesol predseda Zhromaždenia delegátov, p. Július Kinček. 

 diskusia k zneniu správy: neboli vznesené otázky, ani pripomienky. 

 

3. Voľby do Zaraďovacej komisie a Rozhodcovskej komisie 

3.1 Informácia o príprave a výsledkoch nominácie kandidátov 

Informáciu o príprave z výsledkoch nominácie predniesol predsedajúci. 

3.2 Príprava na vykonanie volieb 

Bližšie informácie k priebehu volieb (vrátane projekcie hlasovacích lístkov a detailov o spôsobe 
hlasovania) predniesol Ladislav Briestenský. 
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3.3 Diskusia 

Predsedajúci ponúkol priestor na otázky alebo pripomienky k priebehu volieb. Keďže sa nik 
z prítomných neprihlásil, predsedajúci vyhlásil prestávku na vykonanie volieb a spracovanie 
volebných výsledkov do 15:00 hod. 

3.4 Voľby 

Voľby prebehli tajným hlasovaním (odovzdaním hlasovacích lístkov do určenej urny); 
následne sa zvolená volebná komisia odobrala sčítať hlasy a spracovať zápisnicu o výsledku 
volieb. 

3.5 Správa volebnej komisie 

Predsedajúci odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie, p. Richardovi Jajcayovi, ktorý 
predniesol obsah zápisnice o výsledku volieb (originál Zápisnice volebnej komisie je uložený 
na právnom odbore SOZA, prepis je prílohou tohto záznamu).  

Pred rozhodovaním o podanej správe sa predsedajúci uistil, že nie sú nikomu známe 
poznatky o porušení Stanov SOZA alebo Volebného poriadku Valného zhromaždenia SOZA.  

Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky prebehlo o Zápisnici volebnej komisie hlasovanie.  

prítomnosť/kvórum = 33/17 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 33/0/0 

bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2018 zo dňa 23.05.2018 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 17.12. Stanov SOZA a podľa bodu 7.1. platného 
volebného poriadku 

a )  b e r i e  n a  v e d o m i e   

výsledky volieb tak, ako sú uvedené v predloženej zápisnici volebnej komisie, t.j. že boli 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov do Rozhodcovskej komisie zvolení:  

 meno a priezvisko 

1 Dobromila Baloghová (Zuzana Homolová) 

2 Martin Gašpar 

3 Tomáš Janovic 

4 Egon Krák 

5 Juraj Kupec 

 

a že boli nadpolovičnou väčšinou prítomných členov do Zaraďovacej komisie zvolení:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 profesijná skupina a oblasť meno a priezvisko 

1 vážna hudba Miloš Betko 

2 populárna hudba Pavel Zajáček 

3 dychová hudba Marián Vlado 

4 spracovaná folklórna hudba Peter Parničan 

5 hudba špeciálnych funkcií Pavol Kvassay 
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b) p r i j í m a  

predloženú zápisnicu volebnej komisie bez pripomienok, 

c)  k o n š t a t u j e  

že prijatím tohto uznesenia považuje výsledky volieb do Rozhodcovskej komisie SOZA 
a do Zaraďovacej komisie SOZA v zmysle článku 22.9. a 23.4. Stanov SOZA za vyhlásené. 

 

4. Všeobecná diskusia 

Predsedajúci otvoril diskusiu s pripomenutím čl. 7 ods. 3 Rokovacieho poriadku VZ SOZA 

Diskutujúci: 

Július Kinček, Daniel Giesze. 

Keďže sa do diskusie nikto ďalší neprihlásil, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na 
diskusiu, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 15:30 hod. 

 

* 
Technická poznámka: 

Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania  

boli v priebehu rokovania účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie. 
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Valné zhromaženie SOZA 24.05.2017 
Záznam výsledkov rokovania 

podľa čl. 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia SOZA 
(prerokovaný program, záznam výsledkov hlasovania a znenie schválených rozhodnutí) 

1. Otvorenie 

Rokovanie Valného zhromaždenia viedol predseda Dozornej rady SOZA p. Matúš Jakabčic. 
Informoval o historicky prvom elektronickom hlasovaní o otázkach, ktoré sú predmetom 
rokovania valného zhromaždenia. 

 
1.1 Spoločenský úvod 

1.2 Voľba pracovných komisií 

 
1.2.1 Voľba návrhovej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci 
 návrh: J. Hangoni, F. Hergott, A. Kubasák, M. Sarvaš 
 
O členoch návrhovej komisie sa hlasovalo jednotlivo: 
 
prítomnosť / kvórum: 54/28 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 54/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2017 zo dňa 24.05.2017 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3.  Stanov SOZA a podľa čl. 6.1 Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 

2. v o l í  člena návrhovej komisie: J. Hangoniho. 

 

prítomnosť / kvórum: 54/28 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 53/0/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2017 zo dňa 24.05.2017 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3.  Stanov SOZA a podľa čl. 6.1 Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 

2. v o l í  člena návrhovej komisie: F. Hergotta. 

 

prítomnosť / kvórum: 55/28 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 53/0/2 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2017 zo dňa 24.05.2017 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3.  Stanov SOZA a podľa čl. 6.1 Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
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uznesení, 

2. v o l í  člena návrhovej komisie: M. Sarvaša. 

prítomnosť / kvórum: 56/29 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 38/2/16 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2017 zo dňa 24.05.2017 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3.  Stanov SOZA a podľa čl. 6.1 Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 

2. v o l í  člena návrhovej komisie: A. Kubasáka. 

 
1.2.2 Voľba volebnej komisie 
 
 predkladateľ: predsedajúci 
 návrh: P. Drapák, M. Gašpar, J. Hangoni, J. Petrová (Schubert Music Publishing), R. 

Rusiňák,   
J. Žák 

 
prítomnosť/kvórum = 57/29 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 54/0/3 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2017 zo dňa 24.05.2017 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3.  Stanov SOZA a podľa čl. 6.2 
Rokovacieho poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb podľa 
Stanov SOZA a podľa schváleného volebného poriadku, vykonať sčítanie hlasov a podať 
valnému zhromaždeniu správu o výsledku volieb. 

2. v o l í  volebnú komisiu v zložení: P. Drapák, M. Gašpar, J. Hangoni, J. Petrová 
(Schubert Music Publishing), R. Rusiňák, J. Žák 

3. p o v e r u j e  p. JUDr. Kláru Ďurkovú, zamestnankyňu Právneho odboru SOZA, aby 
zabezpečila pre prácu volebnej komisie odbornú a technickú podporu. 

 
1.3. Schválenie programu rokovania   

 Predsedajúci prezentoval návrh programu rokovania pripraveného podľa čl. 14.5. Stanov 
SOZA (ako bol uvedený na pozvánke na valné zhromaždenie a na projekcii). 

 
Informoval o pozmeňovacích návrhoch A. Kubasáka k programu rokovania, ktoré boli 
doručené do SOZA dňa 17.5.2017 v znení: 
 
1) Bod 2.1 „Správa Dozornej rady o hospodárení a o činnosti SOZA“ zmeniť na „Správa 
Dozornej rady o výsledkoch hospodárenia s majetkom SOZA“ a bod „Správa o činnosti SOZA“ 
zaradiť k bodu „Návrh Výročnej správy SOZA za rok 2016“. 
 
2) Bod 2.2 „Diskusia k zneniu správy“ zmeniť na „Diskusia k správe Dozornej rady o výsledkoch 
hospodárenia s majetkom SOZA“. 
 
3) Zaradiť nový bod programu 2.3 „Správa o činnosti Dozornej rady“. 
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4) Zaradiť nový bod programu 2.4 „Diskusia k správe o činnosti Dozornej rady“. 
 
5) Body „Správa o činnosti Zaraďovacej komisie SOZA, Správa o činnosti Rozhodcovskej 
komisie a Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie“ zaradiť do programu 
Valného zhromaždenia ako body 2.5 až 2.7. 
 
6) Za bod 2.7 „Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie“ zaradiť bod 2.8 
„Správa o činnosti SOZA za rok 2016“. 
 
7) Zaradiť do programu nový bod 2.9 „Diskusia k Správe o činnosti SOZA za rok 2016“. 
 
8) Bod „Schválenie návrhu Výročnej správy za rok 2016“ premenovať na 2.10 „Návrh Výročnej 
správy SOZA za rok 2016“. 
 
9) Zaradiť do programu nový bod 2.11 „Stanovisko Dozornej rady k Výročnej správe za rok 
2016“. 
 
10) Za bod 3.1 „Informácia o kooptovaní“ zaradiť bod 3.2 „Diskusia o predloženom návrhu“.  
 
11) Bod 4.1 „Zdôvodnenie návrhu“ zmeniť na „Zdôvodnenie návrhov“. 
 
12) Bod 4.2 „Diskusia o predloženom návrhu„ zmeniť na „Diskusia o predložených návrhoch“. 
 
13) Bod 4.3 „Rozhodovanie o predloženom návrhu“ zmeniť na „Rozhodovanie o predložených 
návrhoch“. 
 
14) Bod zdôvodnenie návrhu – Správa o činnosti Zhromaždenia delegátov rozdeliť do dvoch 
samostatných bodov a za každý z týchto bodov zaradiť diskusiu. Poradie bodov bude: 
- 5.1 Správa o činnosti Zhromaždenia delegátov 
- 5.2 Diskusia k správe o činnosti Zhromaždenia delegátov 
- 5.3 Zdôvodnenie návrhu 
- 5.4 Diskusia k návrhu 
 
(Pozmeňovacie návrhy boli prítomným členom valného zhromaždenia premietané na projekcii.) 
 
V diskusii k predloženým pozmeňovacím návrhom vystúpili: Kubasák, Jakabčic  
 
Nasledovalo hlasovanie o rozšírení programu rokovania valného zhromaždenia pozmeňovacie 
návrhy p. A. Kubasáka. 
 
 Predkladateľ: predsedajúci 
 Znenie návrhu: Rozšírenie programu valného zhromaždenia o pozmeňovacie návrhy p. A. 

Kubasáka v osobitnom bode programu v zmysle  čl. 14.6. Stanov SOZA a čl. 7.3 
Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia. 

 prítomnosť / kvórum: 61/31 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 5/48/8  
navrhované uznesenie nebolo prijaté.  
 
Diskusia: Kubasák, Jakabčic, Briestenský 
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Ďalšie pripomienky k návrhu programu neboli prednesené. 
 
 predkladateľ: predsedajúci 
 prítomnosť/kvórum = 58/30 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 56/1/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2017 zo dňa 24.05.2017 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.1. Stanov SOZA a podľa čl. 7.1 Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA –  
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania v súlade s programom v pozvánke bez 
pripomienok. 

 
Predsedajúci upozornil na skutočnosť, že uznesením č. 5/2017 zvolilo valné zhromaždenie 
volebnú komisiu v počte šesť členov, avšak podľa platného Volebného poriadku musí mať 
volebná komisia päť členov. Navrhol preto opakované hlasovanie o zložení volebnej komisie. 
Pred opakovanou voľbou sa účasti vo volebnej komisii vzdal p. J. Žák. 
 
 predkladateľ: predsedajúci 
 návrh: voľba členov volebnej komisie v zložení: P. Drapák, M. Gašpar, J. Hangoni, J. 

Petrová (Schubert Music Publishing), R. Rusiňák 
 prítomnosť/kvórum = 59/30 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 59/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/2017 zo dňa 24.05.2017 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3.  Stanov SOZA a podľa čl. 6.2 
Rokovacieho poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb podľa 
Stanov SOZA a podľa schváleného volebného poriadku, vykonať sčítanie hlasov a podať 
valnému zhromaždeniu správu o výsledku volieb. 

2. v o l í  volebnú komisiu v zložení: P. Drapák, M. Gašpar, J. Hangoni, J. Petrová 
(Schubert Music Publishing), R. Rusiňák 

3. p o v e r u j e  p. JUDr. Kláru Ďurkovú, zamestnankyňu Právneho odboru SOZA, aby 
zabezpečila pre prácu volebnej komisie odbornú a technickú podporu. 

 
Diskusia: Štrasser, Mikš 
 
2. Správy volených orgánov 

2.1 Prednesenie správy Dozornej rady o hospodárení a činnosti SOZA 

 predniesol predseda Dozornej rady, p. Matúš Jakabčic  

 
2.2 Diskusia k zneniu správy 

 v diskusii vystúpili: Kubasák, Burgr, Mikš, Kubasák, Mikš, Kubasák, Pánis, Danóczy, Burgr, 
Pánis, Burgr, Kubasák, Jakabčic, Burgr, Danóczy, Kubasák, Jakabčic, Kubasák, Burgr, 
Jakabčic, Burgr, Jakabčic, Kubasák, Burgr, Šebo, Mikš, Kubasák, Mináčová, Jakabčic, Sarvaš, 
Demo, Štrasser Jakabčic, Pánis, Jakabčic 

 Predkladateľ: J. Štrasser 
 Znenie procedurálneho návrhu: Pokračovanie v diskusii k zneniu správy Dozornej rady 

o hospodárení a činnosti SOZA. 

 prítomnosť/kvórum = 52/27 
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Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 4/42/6 
navrhované uznesenie nebolo prijaté.  
 
Diskusia k zneniu správy Dozornej rady o hospodárení a činnosti SOZA bola ukončená. 
 
2.3 Správa o činnosti Zaraďovacej komisie 

 predniesol predseda Zaraďovacej komisie, p. Pavel Zajáček 

 
2.4 Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 

 predniesol člen Rozhodcovskej komisie, p. Matin Gašpar 

 
2.5 Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie 

 k predneseným správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie nezazneli diskusné 
príspevky 

  
2.6 Schválenie návrhu Výročnej správy 

 vstupnú informáciu podal predseda Dozornej rady, p. Matúš Jakabčic 

 informoval o stanovisku Dozornej rady k Výročnej správe – Dozorná rada odporučila formou 
uznesenia č. 3 zo zasadnutia dňa 3.5.2017 Valnému zhromaždeniu schváliť Výročnú správu 

 
2.7 Diskusia o predloženom návrhu 

 k návrhu Výročnej správy nezazneli žiadne diskusné príspevky 

 
2.8 Rozhodovanie o predloženom návrhu 

 predseda Dozornej rady, p. Matúš Jakabčic, predniesol pozmeňovacie návrhy k textu 
Výročnej správy. Pred hlasovaním sa uistil, že nie sú námietky voči spojenému hlasovaniu 
o oboch pozmeňovacích návrhoch. 

 
 Predkladateľ: predsedajúci 
 Znenie návrhu:  

1.) Úprava textu Správy Dozornej rady o hospodárení a činnosti SOZA v prvom a druhom 
odseku na str. 18 v znení predloženom na zasadnutie valného zhromaždenia a oprava 
preklepu v nadpise na str. 10. 

2.) Doplnenie Výročnej správy o kapitolu „Rozdelenie príjmov a nákladov SOZA podľa 
odborov kolektívnej správy práv“ na str. 28. 

 prítomnosť / kvórum: 55/28 
 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 54/0/1 
 bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 8/2017 zo dňa 24.05.2017 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.3. a čl. 16.2.  a 16.3. Stanov SOZA - 

 s c h v a ľ u j e  predložené pozmeňovacie návrhy k návrhu Výročnej správy:  

1.) úprava textu Správy Dozornej rady o hospodárení a činnosti SOZA v prvom a druhom 
odseku na str. 18 v znení predloženom na zasadnutie valného zhromaždenia a oprava 
preklepu v nadpise na str. 10; 
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2.) doplnenie Výročnej správy o kapitolu „Rozdelenie príjmov a nákladov SOZA podľa 
odborov kolektívnej správy práv“ na str. 28. 

 
Nasledovalo hlasovanie o návrhu Výročnej správy s prijatými pozmeňovacími návrhmi. 
 
 Predkladateľ: predsedajúci 
prítomnosť/kvórum = 57/29 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” =55/2/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 9/2017 zo dňa 24.05.2017 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.3. písm. l) Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predloženú Výročnú správu SOZA za rok 2016 s pripomienkami schválenými 
na rokovaní valného zhromaždenia. 

 
3. Potvrdenie kooptácie členov volených orgánov 

3.1 Informácia o kooptovaní 

 vstupnú informáciu podal predseda Dozornej rady, p. Matúš Jakabčic 

 predsedajúci vysvetlil okolnosti, ktoré viedli ku kooptovaniu jednotlivých členov volených 
orgánov 

 predsedajúci vyzval prítomných, aby vyjadrili svoje prípadné pripomienky alebo námietky 

 Diskusia: k podaným informáciám nezazneli žiadne diskusné príspevky, pripomienky ani 
námietky 

3.2 Rozhodovanie o potvrdení kooptovania 

 

Rozhodovanie o kooptovaní člena Zaraďovacej komisie 

Predkladateľ: predsedajúci 
prítomnosť/kvórum = 53/27 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 51/0/2 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 10/2017 zo dňa 24.5.2017 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 25.4. Stanov SOZA - 
p o t v r d z u j e  rozhodnutie Zhromaždenia delegátov SOZA zo dňa 29.6.2016 
o kooptovaní p. Mariána Vlada za člena Zaraďovacej komisie v rámci profesijnej skupiny 
„skladateľ reprezentujúci oblasť dychovej hudby“. 

 

Rozhodovanie o kooptovaní člena Rozhodcovskej komisie 

Predkladateľ: predsedajúci 
prítomnosť/kvórum = 53/27 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 51/0/2 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 11/2017 zo dňa 24.5.2017 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 25.4. Stanov SOZA - 
p o t v r d z u j e  rozhodnutie Zhromaždenia delegátov SOZA zo dňa 29.6.2016 
o kooptovaní p. Juraja Kupca za člena Rozhodcovskej komisie. 

 

Rozhodovanie o kooptovaní člena Dozornej rady 

Predkladateľ: predsedajúci 
prítomnosť/kvórum = 54/28 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 52/0/2 
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UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 12/2017 zo dňa 24.5.2017 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 25.4. Stanov SOZA - 
p o t v r d z u j e  rozhodnutie Zhromaždenia delegátov SOZA zo dňa 21.7.2016 
o kooptovaní p. Ľuboša Bernátha za člena Dozornej rady SOZA v rámci profesijnej skupiny 
„3 skladatelia reprezentujúci oblasť vážnej hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy 
zvolený aspoň jeden zástupca filmovej hudby“ 

 

Rozhodovanie o kooptovaní člena Dozornej rady 

Predkladateľ: predsedajúci 
prítomnosť/kvórum = 54/28 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 51/0/3 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 13/2017 zo dňa 24.5.2017 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 25.4. Stanov SOZA - 
p o t v r d z u j e  rozhodnutie Zhromaždenia delegátov SOZA zo dňa 21.7.2016 
o kooptovaní p. Pavla Danišoviča za člena Dozornej rady SOZA v rámci profesijnej skupiny 
„3 skladatelia reprezentujúci oblasť populárnej hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy 
zvolený aspoň jeden zástupca hudby špeciálnych funkcií“ 

 
4. Návrh novelizácie Stanov SOZA  

4.1 Zdôvodnenie návrhu 

 vstupnú informáciu podal predseda Dozornej rady, p. Matúš Jakabčic 

 znenie návrhu aj s dôvodovou správou bolo zaslané s pozvánkou na valné zhromaždenie 

 informáciu o príprave návrhu podala p. T. Mičudová 

 
4.2 Diskusia o predloženom návrhu 

 v diskusii vystúpili: Kubasák, Mičudová, Kubasák, Jakabčic, Mičudová, Burgr, Kinček, Vlado, 
Pánis, Jakabčic, Pánis, Jakabčic, Hudec, Pánis, Jakabčic 

 

Jakabčic: V reakcii na požiadavku p. Pánisa o zakotvenie pomerného zastúpenia členov 
Zhromaždenia delegátov podľa počtu zástupcov jednotlivých profesijných skupín navrhol 
hlasovať o pozmeňovacom návrhu: 

 

predkladateľ: predsedajúci 
znenie: Súhlas valného zhromaždenia so zmenou profesijného kľúča v Stanovách SOZA. 
 
prítomnosť/kvórum = 58/30 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 1/52/5 
uznesenie nebolo prijaté.  
 
 v diskusii pokračovali: Vlado, Lipa, Jakabčic 

 

O pozmeňovacom návrhu A. Kubasáka na zmenu čl. 13.1. Stanov SOZA: „Valné zhromaždenie 
je najnižším orgánom SOZA.“ valné zhromaždenie nehlasovalo z dôvodu rozporu s Autorským 
zákonom. 

 

 v diskusii pokračovali: Hochel, Jakabčic, Pánis 

4.3 Rozhodovanie o predloženom návrhu 
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Pred hlasovaním sa predsedajúci uistil, že nie sú námietky voči hlasovaniu o návrhu novely 
Stanov ako o celku. 
 
Predkladateľ: predsedajúci 
prítomnosť/kvórum = 64/43 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 60/2/2 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 14/2017 zo dňa 24.05.2017 

Valné zhromaždenie SOZA – podľa čl. 13.3. písm. a) a čl. 16.2. písm. a) Stanov S O Z A  -  
s c h v a ľ u j e  predložený návrh novelizácie Stanov SOZA bez pripomienok. 
 

5. Voľby do Zhromaždenia delegátov, určenie jeho právomocí a funkčného obdobia 
  

5.1 Zdôvodnenie návrhu – Správa o činnosti Zhromaždenia delegátov 

 vstupnú informáciu podal predseda Dozornej rady, p. Matúš Jakabčic 

 Správu o činnosti Zhromaždenia delegátov predniesol p. Július Kinček, predseda 
Zhromaždenia delegátov 

 M. Jakabčic predniesol návrh Zhromaždenia delegátov na stanovenie dĺžky ďalšieho 
volebného obdobia Zhromaždenia delegátov na tri roky, tak aby bolo funkčné obdobie 
zjednotené súbežne s funkčným obdobím Dozornej rady do roku 2020 a návrh na 
prenesenie právomocí valného zhromaždenia uvedené v čl. 18.2. Stanov SOZA na 
Zhromaždenie delegátov. 

 
5.2 Diskusia o predloženom návrhu 

 k podaným informáciám nezazneli žiadne diskusné príspevky 

 
5.3 Rozhodovanie o predloženom návrhu 

 
Hlasovanie o prenose kompetencií na Zhromaždenie delegátov 
 
Predkladateľ: predsedajúci 
prítomnosť/kvórum = 62/32 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 57/2/3 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 15/2017 zo dňa 24.05.2017 

Valné zhromaždenie SOZA s c h v a ľ u j e  -  podľa čl. 18.1. a 18.2. Stanov SOZA – prenos 
kompetencií Valného zhromaždenia na Zhromaždenie delegátov v rozsahu  
čl. 18.2. písm. a) až p) Stanov SOZA. 
 

Hlasovanie o dĺžke volebného obdobia Zhromaždenia delegátov 
 
Predkladateľ: predsedajúci 
prítomnosť/kvórum = 63/32 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 58/2/3 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 16/2017 zo dňa 24.05.2017 

Valné zhromaždenie SOZA s t a n o v u j e  – podľa čl. 18.3. Stanov SOZA - dĺžku volebného 
obdobia Zhromaždenia delegátov na tri roky. Volebné obdobie sa začína vyhlásením 
výsledkov právoplatných volieb a končí sa vyhlásením výsledkov nasledujúcich právoplatných 
volieb. 

5.4 Informácia o príprave a výsledkoch nominácie kandidátov 
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 informáciu o príprave volieb podal predseda Dozornej rady p. M. Jakabčic 

 
5.5 Príprava na vykonanie volieb 

 organizačné a technické informácie potrebné pre plynulý priebeh volebného aktu podal p. 
T. Mikš 

 
5.6 Diskusia 

 k podaným informáciám nezazneli žiadne diskusné príspevky 

 
5.7 Voľby 

 následne bola na vykonanie volieb vyhlásená prestávka do 17:00 

 rokovanie valného zhromaždenia pokračovalo po spracovaní výsledkov volieb od 17:30 

 
5.8 Správa volebnej komisie 

 zápisnicu volebnej komisie predniesol jej predseda, p. Martin Gašpar (originál Zápisnice 
volebnej komisie je uložený na právnom odbore SOZA, prepis je prílohou tohto záznamu) 

 pred rozhodovaním o podanej správe sa predsedajúci uistil, že nie sú nikomu známe 
poznatky o porušení Stanov SOZA alebo Volebného poriadku Valného zhromaždenia SOZA 

 keďže neboli vznesené žiadne pripomienky prebehlo o Zápisnici volebnej komisie hlasovanie 

 

Predkladateľ: predsedajúci 
prítomnosť/kvórum = 40/21 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 39/0/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 17/2017 zo dňa 24.05.2017 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 17.12. Stanov SOZA a podľa bodu 7.1. platného 
Volebného poriadku VZ 
 
a )  b e r i e  n a  v e d o m i e   
výsledky volieb tak, ako sú uvedené v predloženej zápisnici volebnej komisie, t.j. že boli 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov do Zhromaždenia delegátov zvolení: 
 

za profesijnú skupinu meno a priezvisko / názov vydavateľa 

11 skladatelia reprezentujúci oblasť 
vážnej hudby, ľudovej hudby, 

dychovej hudby a filmovej hudby, 
pričom v rámci tejto skupiny je vždy 

zvolený aspoň jeden zástupca 
reprezentujúci oblasť vážnej hudby, 
jeden zástupca reprezentujúci oblasť 

ľudovej hudby, jeden zástupca 

Bernáth Ľuboš 

Betko Miloš 

Burgr Ľubomír 

Dubovský Rastislav 

Hochel Stanislav 

Matej Daniel 
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reprezentujúci oblasť dychovej hudby 
a jeden zástupca reprezentujúci 

oblasť filmovej hudby 

Zagar Peter 

Demo Ondrej 

Dudík Miroslav 

Hudec Adam 

Vlado Marián 

11 skladatelia reprezentujúci oblasť 
populárnej hudby, jazzovej hudby 

a hudby špeciálnych funkcií, pričom v 
rámci tejto skupiny je vždy zvolený 

aspoň jeden zástupca reprezentujúci 
oblasť populárnej hudby, jeden 
zástupca reprezentujúci oblasť 

jazzovej hudby a jeden zástupca 
reprezentujúci oblasť hudby 

špeciálnych funkcií 

 

Danišovič Pavol 

Jajcay Richard 

Kinček Július 

Lipa Peter 

Ráž Jozef 

Šebo Jozef 

Timko Roman 

Zajáček Pavel 

Žúži Martin 

Zubák Tomáš  

Jakabčic Matúš 

5 autori reprezentujúci autorov 
slovesnej zložky hudobných diel 

(textári) 

Jurika Miroslav 

Peteraj Kamil 

Sarvaš Martin 

Štrasser Ján 

Zeman Ľubomír 

6 vydavatelia 

A-Tempo Verlag Slovakia s.r.o. 

Ing. Ctibor Kolínsky - Diskant, hudobné 
vydavateľstvo 

Hudobný fond 

studio LUX, s.r.o. 

OPUS a.s. 

Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, spol. s r.o. 

 
 
b) p r i j í m a  
predloženú Zápisnicu volebnej komisie bez pripomienok; 
 
 
 
c)  k o n š t a t u j e ,  
že prijatím tohto uznesenia považuje výsledky volieb do Zhromaždenia delegátov v zmysle 
článku 18.3. Stanov SOZA za vyhlásené. 
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6. Všeobecná diskusia          

Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na diskusiu, 
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 17:38 hod. 
 

* 
Technická poznámka: 

Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 
účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie. 

 
 

Valné zhromaždenie SOZA 08.06.2016 
 
1. Otvorenie 
Rokovanie mimoriadneho Valného zhromaždenia viedol predseda Výboru SOZA p. Matúš 
Jakabčic. 
 
1.1 Spoločenský úvod 
1.2 Voľba pracovných komisií 
 
1.2.1 Voľba návrhovej komisie 
 predkladateľ: predsedajúci 
 návrh: M. Betko, R. Jajcay, M. Sarvaš,  
 
prítomnosť / kvórum: 80/41 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 79/0/1 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2016 zo dňa 08.06.2016 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3.  Stanov SOZA a podľa čl. 6.1 
Rokovacieho poriadku VZ SOZA - 
1. konštatuje, že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 
2.   volí návrhovú komisiu v zložení: M. Betko, R. Jajcay, M. Sarvaš. 
 
1.2.2 Voľba volebnej komisie 
 
 predkladateľ: predsedajúci 
 návrh: I. Bázlik, M. Brezovská, A. Dušíková, J. Lokšenincová, I. Valentovič (Hudobné 

centrum) 
 
 v diskusii vystúpili: Hradil, Jakabčic 
 
prítomnosť/kvórum = 85/43 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 81/1/3 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2016 zo dňa 08.06.2016 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3.  Stanov SOZA a podľa čl. 6.2 
Rokovacieho poriadku VZ SOZA - 
1. konštatuje, že úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb podľa Stanov 
SOZA a podľa schváleného volebného poriadku, vykonať sčítanie hlasov a podať valnému 
zhromaždeniu správu o výsledku volieb. 
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2. volí volebnú komisiu v zložení: I. Bázlik, M. Brezovská, A. Dušíková, J. Lokšenincová,  
I. Valentovič (Hudobné centrum) 
3. poveruje p. JUDr. PhDr. Silvestra Danóczyho, PhD. povereného vedením Právneho 
odboru SOZA, aby zabezpečil pre prácu volebnej komisie odbornú a technickú podporu. 
 
1.3. Schválenie programu rokovania   
 Predsedajúci prezentoval návrh programu rokovania pripraveného podľa čl. 14.5. Stanov 

SOZA (ako bol uvedený na pozvánke na mimoriadne Valné zhromaždenie a na projekcii). 
 
predkladateľ: predsedajúci 
prítomnosť/kvórum = 88/45 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 88/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2016 zo dňa 08.06.2016 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.1. Stanov SOZA a podľa čl. 7.1 Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA –  
schvaľuje program svojho rokovania v súlade s programom v pozvánke bez pripomienok. 
 
 
2. Správy volených orgánov 
2.1 Prednesenie správy Výboru o hospodárení a činnosti SOZA       
 predniesol predseda Výboru, p. Matúš Jakabčic  
 
2.2 Prednesenie správy o činnosti Kontrolnej komisie 
 predniesla predsedníčka Kontrolnej komisie, p. Anikó Dušíková 
 
2.3 Diskusia k zneniu správ Výboru a Kontrolnej komisie 
 v diskusii vystúpili: Hradil, Jakabčic, Osvald, Pánis, Hradil, Osvald 
 
2.4 Správa o činnosti Zaraďovacej komisie 
 predniesol predseda Zaraďovacej komisie, p. Pavel Zajáček 
 
2.5 Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 
 predseda Rozhodcovskej komisie p. Peter Lipa informoval prítomných, že Rozhodcovská 

komisia v období od ostatného valného zhromaždenia nedostala na riešenie žiaden návrh 
alebo podnet 

 
2.6 Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie 
 k predneseným správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie nezazneli diskusné 

príspevky 
  
2.7 Schválenie návrhu Výročnej správy 
 vstupnú informáciu podal predseda Výboru, p. Matúš Jakabčic 
 
2.8 Diskusia o predloženom návrhu 
 v diskusii vystúpil riaditeľ SOZA, p. Anton Popovič s prezentáciou Odpočtu manažmentu 

SOZA  
za obdobie marec 2013 – máj 2016 

 žiadne ďalšie diskusné príspevky nezazneli 
 
2.9 Rozhodovanie o predloženom návrhu 
 
predkladateľ: predsedajúci 
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prítomnosť/kvórum = 75/38 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” =73/0/2 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2016 zo dňa 08.06.2016 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.3. písm. l) Stanov SOZA - 
schvaľuje predloženú Výročnú správu SOZA za rok 2015 bez pripomienok. 
 
 
3. Voľby do Dozornej rady a Zhromaždenia delegátov   
3.1 Informácia o príprave a výsledkoch nominácie 
 vstupnú informáciu podal predseda Výboru, p. Matúš Jakabčic  
 
3.2 Diskusia 
 v diskusii vystúpili: Betko, Danóczy, Jakabčic, Betko, Danóczy, Jakabčic, Betko, Jakabčic, 

Betko, Danóczy, Briestenský, Betko, Mikš, Hochel, Žigová 
 
3.3 Príprava na vykonanie volieb 
 organizačné a technické informácie potrebné na plynulý priebeh volebného aktu podal p. 

T. Mikš 
 následne bola na vykonanie volieb vyhlásená prestávka do 13:00 
 
3.4 Voľby 
 Rokovanie valného zhromaždenia pokračovalo po spracovaní výsledkov volieb od 14:42 
 
3.5 Správa volebnej komisie 
 Zápisnicu volebnej komisie predniesla jej členka, p. Jana Lokšenincová; (Originál 

Zápisnice volebnej komisie je uložený na právnom odbore SOZA, prepis je prílohou tohto 
záznamu.) 

 Pred rozhodovaním o podanej správe sa predsedajúci uistil, že k prednesenej správe 
nemá nikto z prítomných námietky alebo pripomienky. Keďže neboli vznesené žiadne 
pripomienky prebehlo o Zápisnici volebnej komisie hlasovanie. 

 
prítomnosť/kvórum = 61/31 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 61/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2016 zo dňa 08.06.2016 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 17.12. Stanov SOZA a podľa bodu 7.1. platného 
Volebného poriadku VZ 
 
a) berie na vedomie  
výsledky volieb tak, ako sú uvedené v predloženej zápisnici volebnej komisie, t.j. že boli 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov zvolení: 
 
 do Dozornej rady SOZA: 
 

za profesijnú skupinu Meno a priezvisko / názov vydavateľa 

3 skladatelia reprezentujúci oblasť vážnej 
hudby, pričom v rámci tejto skupiny je 

Burgr Ľubomír  

Dubovský Rastislav  
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vždy zvolený aspoň jeden zástupca 
filmovej hudby 

Matej Daniel  

3 skladatelia reprezentujúci oblasť 
populárnej hudby, pričom v rámci tejto 
skupiny je vždy zvolený aspoň jeden 
zástupca hudby špeciálnych funkcií 

Jajcay Richard  

Lipa Peter  

Zubák Tomáš  

1 skladateľ  jazzovej hudby Jakabčic Matúš 

1 skladateľ dychovej hudby Hudec Adam 

1 spracovateľ folklórnej hudby Dudík Miroslav 

2 autori reprezentujúci autorov slovesnej 
zložky hudobných diel (textári) 

Štrasser Ján 

Zeman Ľubomír 

4 vydavatelia 

A-Tempo Verlag Slovakia s.r.o. 

Hudobný fond 

studio LUX, s.r.o. 

OPUS a.s. 

 
 do Zhromaždenia Delegátov: 

za profesijnú skupinu meno a priezvisko / názov vydavateľa 

11 skladatelia reprezentujúci oblasť vážnej 
hudby, ľudovej hudby, dychovej hudby a 
filmovej hudby, pričom v rámci tejto 
skupiny je vždy zvolený aspoň jeden 
zástupca reprezentujúci oblasť vážnej 
hudby, jeden zástupca reprezentujúci 
oblasť ľudovej hudby, jeden zástupca 
reprezentujúci oblasť dychovej hudby 
a jeden zástupca reprezentujúci oblasť 
filmovej hudby 

Bernáth Ľuboš 

Betko Miloš 

Borzík Lukáš 

Burgr Ľubomír 

Dubovský Rastislav 

Hochel Stanislav 

Matej Daniel 

Demo Ondrej 

Dudík Miroslav 

Hudec Adam 

Vlado Marián 

11 skladatelia reprezentujúci oblasť 
populárnej hudby, jazzovej hudby a hudby 

Hammel Pavol 

Jajcay Richard 
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špeciálnych funkcií, pričom v rámci tejto 
skupiny je vždy zvolený aspoň jeden 
zástupca reprezentujúci oblasť populárnej 
hudby, jeden zástupca reprezentujúci 
oblasť jazzovej hudby a jeden zástupca 
reprezentujúci oblasť hudby špeciálnych 
funkcií 
 

Kinček Július 

Lipa Peter 

Ráž Jozef 

Šebo Jozef 

Timko Roman 

Zajáček Pavel 

Zubák Tomáš 

Žúži Martin 

Jakabčic Matúš 

5 autori reprezentujúci autorov slovesnej 
zložky hudobných diel (textári) 
 

Jurika Miroslav 

Peteraj Kamil 

Sarvaš Martin 

Štrasser Ján 

Zeman Ľubomír 

6 vydavatelia 

A-Tempo Verlag Slovakia s.r.o. 

Ing. Ctibor Kolínsky - Diskant, hudobné 
vydavateľstvo 

Hudobný fond 

studio LUX, s.r.o. 

OPUS a.s. 

Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, spol. s r.o. 

 
 
b) prijíma 
predloženú Zápisnicu volebnej komisie bez pripomienok; 
 
c)  konštatuje, 
že prijatím tohto uznesenia považuje výsledky volieb do Dozornej rady a Zhromaždenia 
delegátov v zmysle článkov 18.3. a 20.4. Stanov SOZA za vyhlásené. 
 
4. Návrh novelizácie Stanov SOZA  
4.1 Zdôvodnenie návrhu 
 informáciu o príprave návrhu podal p. S. Danóczy 
 k návrhu nezazneli žiadne diskusné príspevky 
 
4.2 Rozhodovanie o predloženom návrhu 
 
prítomnosť/kvórum = 64/43 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 64/0/0 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2016 zo dňa 08.06.2016 
Valné zhromaždenie SOZA – podľa čl. 13.3. písm. a) a čl. 16.2. písm. a) Stanov SOZA - 
schvaľuje predložený návrh novelizácie Stanov SOZA bez pripomienok. 
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5. Všeobecná diskusia          
Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na 
diskusiu, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 15:00 hod. 
 
 

** 
Technická poznámka: 

Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 
účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie. 

 
 

Valné zhromaždenie SOZA 30.03.2016 
 

1. Otvorenie 

Rokovanie mimoriadneho Valného zhromaždenia viedol predseda Výboru SOZA p. Matúš 
Jakabčic. 

1.1 Spoločenský úvod 

1.2 Voľba pracovných komisií 

 
Voľba návrhovej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci 
 návrh: M. Brezovská, M. Betko, R. Jajcay, M. Sarvaš,  
 prítomnosť / kvórum: 52/27 

 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 51/0/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2016 zo dňa 30.03.2016 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3.  Stanov SOZA a podľa čl. 6.1 Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 

2.   v o l í  návrhovú komisiu v zložení: M. Brezovská, M. Betko, R. Jajcay, M. Sarvaš. 

 
1.3. Schválenie programu rokovania   

 Predsedajúci prezentoval návrh programu rokovania pripraveného podľa čl. 14.5. Stanov 
SOZA (ako bol uvedený na pozvánke na mimoriadne Valné zhromaždenie). 

 
Návrh na zmenu programu rokovania: 
 Predkladateľ: M. Greksa; 
 Návrh: Doplnenie bodu 4. „Rôzne“ do programu rokovania.  

 

prítomnosť / kvórum: 49/25 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 43/0/6 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2016 zo dňa 30.03.2016 
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Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3. Stanov SOZA a podľa čl. 7.3 Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 
s c h v a ľ u j e  doplnenie programu svojho rokovania o bod 4. Rôzne. 

 

Návrh na schválenie programu rokovania so zmenami 
 predkladateľ: predsedajúci; 
 

prítomnosť / kvórum: 54/28 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 52/0/2 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2016 zo dňa 30.03.2016 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.1. Stanov SOZA a podľa čl. 7.1 Rokovacieho poriadku 
VZ SOZA - s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania v znení: 
 
1.  Otvorenie 
1.1 Spoločenský úvod 
1.2 Voľba pracovných komisií 
1.3 Schválenie programu rokovania 
2.  Návrh na vytvorenie Zhromaždenia delegátov, určenie jeho právomocí a volebného 

obdobia 
2.1 Zdôvodnenie návrhu 
2.2 Diskusia o predloženom návrhu 
2.3  Rozhodovanie o predloženom návrhu 
3.  Termín riadneho Valného zhromaždenia SOZA 
4.  Rôzne 
 
 
2. Návrh na vytvorenie Zhromaždenia delegátov, určenie jeho právomocí a 

volebného obdobia  

 
2.1 Zdôvodnenie návrhu 
 Vstupnú informáciu predniesol predsedajúci M. Jakabčic. 

 
2.2 Diskusia o predloženom návrhu 
V diskusii vystúpili: 
Greksa, Petrová (Schubert Music), Méheš (Topfest s.r.o.), Jakabčic, Mikš, Štrasser, Greksa, 
Lipa, Jajcay, Matej, Jakabčic, Šebo, Greksa, Briestenský, Kinček, Burgr, Petrová (Schubert 
Music), Pánis, Greksa, Žigová, Briestenský, Šebo, Greksa, Jakabčic, Štrasser, Jakabčic, Mikš, 
Greksa, Betko, Jakabčic, Greksa, Danóczy, Šebo, Vlado, Briestenský, Hudec, Matej, Dubovský, 
Betko, Greksa, Jakabčic.  
 
2.3 Rozhodovanie o predloženom návrhu 
 
 predkladateľ: predsedajúci 
 prítomnosť / kvórum: 59/30 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 52/0/7 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2016 zo dňa 30.03.2016 
1. Valné zhromaždenie SOZA s c h v a ľ u j e  - podľa čl. 18.1. a 18.2. Stanov SOZA - prenos 
kompetencií Valného zhromaždenia na Zhromaždenie delegátov v rozsahu čl. 18.2. písm. a) až 
p) Stanov SOZA. 
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2. Valné zhromaždenie SOZA s t a n o v u j e  - podľa čl. 18.3. Stanov SOZA - dĺžku volebného 
obdobia Zhromaždenia delegátov na jeden rok. Volebné obdobie sa začína vyhlásením výsledkov 
právoplatných volieb a končí sa vyhlásením výsledkov nasledujúcich právoplatných volieb. 
 

 

3. Termín riadneho Valného zhromaždenia SOZA  

 

 Vstupnú informáciu predniesol predsedajúci M. Jakabčic. Informoval o predpokladanom 
termíne konania riadneho Valného zhromaždenia SOZA dňa 08.06.2016. 

 
Diskusia 
 V diskusii vystúpili: Briestenský, Mikš, Sarvaš, Greksa, Jakabčic, Betko, Mikš.  

 

Rozhodovanie o predloženom návrhu 

 Predkladateľ: predsedajúci 
 prítomnosť / kvórum: 54/28 

 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 54/0/0 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2016 zo dňa 30.03.2016 

Valné zhromaždenie SOZA  b e r i e  n a  v e d o m i e  - podľa čl. 13.3. a čl. 16.2. a 16.3. Stanov 
SOZA - predpokladaný termín konania riadneho Valného zhromaždenia SOZA v zmysle čl. 31.7. 
Stanov SOZA dňa 8.6.2016. 
 
 
4. Rôzne 

 

Diskusia 
 V diskusii vystúpili: Petrová (Schubert Music), Mikš, Šebo, Jakabčic, Štrasser. 

Rozhodovanie o návrhu z diskusie 

 
 Predkladateľ: J. Šebo 
 prítomnosť / kvórum: 53/27 
 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 37/9/7 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2016 zo dňa 30.03.2016 

Valné zhromaždenie  SOZA  s c h v a ľ u j e  - podľa čl. 13.3. a čl. 16.2. a 16.3. Stanov SOZA – 
začiatok konania riadneho Valného zhromaždenia SOZA 2016 o 10:00.  
 
Pokračovanie diskusie: 
 V diskusii vystúpili: Pánis, Jakabčic, Mikš, Danóczy, Greksa.  

 

V diskusii boli prednesené dva návrhy na uznesenie Valného zhromaždenia: 

 Predkladateľ: M. Greksa 
 Znenie: 
1. Odporúčanie na zmenu čl. 31.7. Stanov v znení: Funkcia riaditeľa SOZA zostáva zachovaná 
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až do úspešnej voľby členov predstavenstva, kedy sa riaditeľ SOZA stáva predsedom 
predstavenstva. 
2. Návrh na odporúčanie zmeny príslušných článkov Stanov SOZA v oblastiach kompetencií 
Valného zhromaždenia a Zhromaždenia delegátov, tak aby bolo v kompetencii Dozornej rady 
voliť a odvolávať Predstavenstvo a rozhodovať o jeho odmeňovaní. 
 
Pokračovanie diskusie: 
 V diskusii vystúpili: Jurika, Jajcay, Vlado, Štrasser, Greksa, Briestenský, Jakabčic, Lipa, 

Dubovský, Popovič, Greksa. 

 Po diskusii predkladateľ návrhu, p. Greksa, stiahol svoj návrh na hlasovanie a diskusia 
pokračovala ďalej v nasledujúcom poradí diskutujúcich: Betko, Popovič, Draškovičová, 
Betko. 

 

Rozhodovanie o návrhu z diskusie 

 Predkladateľ: M. Betko 
 Znenie návrhu:  

Výbor SOZA predloží na riadne Valné zhromaždenie SOZA 2016 návrh na novelizáciu Stanov 
v zmysle tohto návrhu: Predstavenstvo SOZA nebude vytvorené v rovnakom období ako 
Dozorná rada, ale s ročným oneskorením. 

 prítomnosť / kvórum: 36/19 
 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 1/21/14 
navrhované uznesenie nebolo prijaté.  
 
 
Pokračovanie diskusie: 
V diskusii vystúpili: Briestenský, Lipa, Popovič, Osvald, Sarvaš, Popovič, Betko, Mikš, Štrasser, 
Pánis, Briestenský, Šebo, Jakabčic. 

* 
Keďže sa nik ďalší nehlásil o slovo, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na diskusiu, 
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 15:59 hod. 
 

** 
Technická poznámka: 

Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 
účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie. 

 
 

Valné zhromaždenie SOZA 02.12.2015 
 

1. Otvorenie 

Rokovanie mimoriadneho Valného zhromaždenia viedol predseda Výboru SOZA p. Matúš 
Jakabčic. 

1.1 Spoločenský úvod 

1.2 Voľba pracovných komisií 

 
Voľba návrhovej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci 
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 návrh: M. Betko, S. Kopec, M. Sarvaš 
 prítomnosť / kvórum: 70/36 

 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 65/0/5 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2015 zo dňa 02.12.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.1. Rokovacieho poriadku 
VZ -  

1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 

2. v o l í  návrhovú komisiu v zložení pp. Betko, Sarvaš, Kopec. 

 
1.3. Schválenie programu rokovania   

 Predsedajúci prezentoval návrh programu rokovania pripraveného podľa čl. 12.3. Stanov 
(ako bol uvedený na pozvánke na mimoriadne Valné zhromaždenie). 

 Keďže k návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadny pripomienky, hlasovalo sa 
o predloženom návrhu programu rokovania. 

 
 predkladateľ: predsedajúci; 
 prítomnosť / kvórum: 78/40 
 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 78/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2015 zo dňa 02.12.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania v súlade s programom v pozvánke bez 
pripomienok. 

 
 
2. Potvrdenie kooptovania člena Výboru SOZA  

 
2.1 Informácia o kooptovaní 
 Vstupnú informáciu predniesol predsedajúci M. Jakabčic. 

 

2.2 Rozhodovanie o potvrdení kooptovania 
 Keďže k návrhu na kooptáciu neboli vznesené žiadny pripomienky, hlasovalo sa 

o predloženom návrhu. 
 
 predkladateľ: predsedajúci 
 prítomnosť / kvórum: 73/37 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 72/0/1 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2015 zo dňa 02.12.2015 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 21.2. Stanov SOZA - 
p o t v r d z u j e  rozhodnutie Grémia členov volených orgánov zo dňa 11.11.2015 
o kooptovaní p. Ľuboša Bernátha do Výboru SOZA za profesijnú skupinu „skladateľ vážnej 
hudby”. 

 
 

3. Návrh zmeny Stanov SOZA a súvisiacich predpisov  
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3.1 Bližšie zdôvodnenie návrhu: 
 Zdôvodnenie návrhu podal predsedajúci M. Jakabčic, pp. Ľ. Burgr, J. Kinček za Pracovnú 

skupinu k Autorskému zákonu, ktorá pripravovala predkladaný návrh a M. Krendl za Právny 
odbor SOZA. 

 
3.2 Diskusia 
 V diskusii vystúpili: Pánis, Jakabčic, Briestenský, Guldan, Jakabčic, Šebo, Jakabčic, Vlado, 

Jakabčic, Petrová (Schubert Music), Krendl, Jakabčic, Vlado, Krendl, Briestenský, Bachratá, 
Krendl, Jakabčic, Štrasser, Jančich, Jakabčic, Mikš, Pánis. 

 

3.3 Rozhodovanie o predloženom návrhu 

 Predkladateľ: predsedajúci 
 prítomnosť / kvórum: 87/58 

 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 85/1/1 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2015 zo dňa 02.12.2015 

Valné zhromaždenie SOZA s c h v a ľ u j e  predložený návrh Stanov SOZA bez pripomienok. 
 
Pred ďalším hlasovaním sa predsedajúci presvedčil, či nie sú námietky voči spoločnému 
hlasovaniu o predložených návrhoch súvisiacich predpisov. Žiadne námietky neboli 
zaznamenané. 
 
 Predkladateľ: predsedajúci 
 prítomnosť / kvórum: 88/45 
 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 86/0/2 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2015 zo dňa 02.12.2015 

Valné zhromaždenie SOZA s c h v a ľ u j e  predložené návrhy súvisiacich predpisov: 
Volebný poriadok Valného zhromaždenia, Rokovací poriadok Valného zhromaždenia, 
Smernica o postupe výkonu kontroly bez pripomienok. 

 
 
 
4. Návrh zásad v zmysle § 160 nového Autorského zákona 

 

4.1 Bližšie zdôvodnenie návrhu: 
 Zdôvodnenie návrhu podal predsedajúci M. Jakabčic. 

 
4.2 Diskusia 
 Do diskusie nikto zo zúčastnených neprihlásil. 

 

4.3 Rozhodovanie o predloženom návrhu 

Pred hlasovaním sa predsedajúci presvedčil, či nie sú námietky voči spoločnému hlasovaniu 
o predložených návrhoch zásad. Žiadne námietky neboli zaznamenané. 
 
 Predkladateľ: predsedajúci 
 prítomnosť / kvórum: 85/43 
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hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 84/0/1 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2015 zo dňa 02.12.2015 

Valné zhromaždenie  SOZA s c h v a ľ u j e  predložené návrhy zásad v zmysle § 160 zákona  
č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon účinného od 1.1.2016 bez pripomienok: Zásady 
spoločného zhodnocovania príjmov, Zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov, 
Zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmov, Osobitné zásady použitia 
neidentifikovaných odmien. 

* 
Keďže sa nik ďalší nehlásil o slovo, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na diskusiu, 
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 14:53 hod. 
 

** 
Technická poznámka: 

Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 
účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie. 

 
 

Valné zhromaždenie SOZA 14.10.2015 (14:00) 
 

1. Otvorenie 

(rokovanie mimoriadneho Valného zhromaždenia viedol predseda Výboru SOZA p. Matúš 
Jakabčic) 

1.1 Spoločenský úvod 

1.2 Voľba pracovných komisií 

 
Voľba návrhovej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci; 
 návrh: M. Betko, M. Jurika, M. Sarvaš 

 prítomnosť / kvórum: 76/38 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 73/0/3 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia k nAZ č. 1/2015 zo dňa 14.10.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.1. Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 

2. v o l í  návrhovú komisiu v zložení M. Betko, M. Jurika, M. Sarvaš. 

 
1.3. Schválenie programu rokovania   

 predsedajúci prezentoval návrh programu pripraveného podľa čl. 12.3. Stanov (ako bol 
uvedený na pozvánke na mimoriadne Valné zhromaždenie k SKF) 
 

Návrh na zmenu programu rokovania: 
 Predkladateľ: J. Štrasser; 
 Návrh: Vyradenie bodu 4. „Všeobecná diskusia“ z programu rokovania.  
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prítomnosť / kvórum: 77/39 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 72/3/2 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia k nAZ č. 2/2015 zo dňa 14.10.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  vyradenie bodu 4. Všeobecná diskusia z programu svojho rokovania. 

 
Návrh na zmenu programu rokovania: 
 predkladateľ: L. Briestenský 
Návrh: Doplnenie bodu 3.2 „Diskusia o predloženom návrhu“ do programu rokovania.  
 
 predkladateľ: predsedajúci; 
Návrh na schválenie programu rokovania so schváleným vyradením bodu 4 a s navrhovaným 
doplnením bodu 3.2. 

 

prítomnosť / kvórum: 78/39 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 78/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia k nAZ č. 3/2015 zo dňa 14.10.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania 

 v nasledovnom znení: 
1. Otvorenie 
1.1 Spoločenský úvod 
1.2 Voľba pracovných komisií 
1.3 Schválenie programu rokovania 
2. Prezentácia zásadných zmien vyplývajúcich z nAZ 
2.1 Diskusia k prezentácii  
3. Návrh základných princípov pre tvorbu nových Stanov SOZA a ďalších predpisov 

v zmysle nAZ 
3.1  Zdôvodnenie návrhu 
3.2 Diskusia o predloženom návrhu 
3.3 Rozhodovanie o predloženom návrhu 
 

2. Prezentácia zásadných zmien vyplývajúcich z nAZ  

 
2.1 Prednesenie prezentácie  
 Prezentáciu predniesol p. JUDr. Martin Krendl. 

2.2 Diskusia k prezentácii 
 V diskusii vystúpili pp. Jakabčic, Šebo, Jakabčic, Pánis, Jakabčic, Briestenský, Štrasser, 

Jakabčic, Dubovský. 
 

 
3. Návrh základných princípov pre tvorbu nových Stanov SOZA a ďalších predpisov v 
zmysle nAZ 

 

3.1 Zdôvodnenie návrhu:  
 Zdôvodnenie podal p. JUDr. Martin Krendl. 

 
3.2 Diskusia o predloženom návrhu 
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 V diskusii vystúpili pp. Pánis, Briestenský, Šebo, Matej, Sarvaš, Jakabčic, Medelský, 
Jakabčic, Popovič, Šebo, Krendl, Horák, Kinček, Kvassay, Štrasser, Hudec, Jakabčic, 
Popovič, Kinček, Vlado, Jakabčic, Krendl, Kvassay, Jakabčic, Štrasser, Dudík, Jakabčic, 
Popovič, Brezovská, Dudík, Jakabčic, Demo, Jakabčic, Kinček, Sarvaš, Pánis, Briestenský, 
Mikš, Popovič, Štrasser, Kinček, Jakabčic, Mikš, Kinček, Briestenský, Krendl, Sarvaš, 
Dubovský, Briestenský, Štrasser, Kinček, Hudec. 

3.3 Rozhodovanie o predloženom návrhu 

 Predkladateľ: návrhová komisia, M. Sarvaš; 
 Návrh:  

Schválenie predloženého návrhu základných princípov pre tvorbu nových Stanov SOZA a 
ďalších predpisov v zmysle nAZ s pripomienkou: 
Profesijný kľúč a počet členov Orgánu kontroly a Zhromaždenia delegátov v zmysle 
predloženého návrhu nebude záväzný pre Pracovnú skupinu k Autorskému zákonu pri 
vypracovaní návrhu Stanov SOZA na mimoriadne Valné zhromaždenie SOZA dňa 
02.12.2015. Návrhy na zmeny predloženého profesijného kľúča v zmysle vyššie 
uvedeného je potrebné doručiť do sídla SOZA do dňa 30.10.2015. 

 

Prítomnosť/kvórum = 58/29 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 58/0/0 
boli prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia k nAZ č. 4/2015 zo dňa 14.10.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  predložený návrh 
základných princípov pre tvorbu nových Stanov SOZA a ďalších predpisov v zmysle nAZ 
s nasledujúcou pripomienkou: 

 
Profesijný kľúč a počet členov Orgánu kontroly a Zhromaždenia delegátov v zmysle 
predloženého návrhu nebude záväzný pre Pracovnú skupinu k Autorskému zákonu pri 
vypracovaní návrhu Stanov SOZA na mimoriadne Valné zhromaždenie SOZA dňa 02.12.2015. 
Návrhy na zmeny predloženého profesijného kľúča v zmysle vyššie uvedeného je potrebné 
doručiť do sídla SOZA do dňa 30.10.2015. 
 
 
 

 Predkladateľ: J. Kinček; 
 Návrh:  

Skrátenie lehôt uvedených v čl. 12.1 a 12.4 Stanov SOZA o polovicu pre potreby 
mimoriadneho Valného zhromaždenie SOZA dňa 02.12.2015. 
 

Hlasovanie s kvalifikovanou väčšinou 2/3 prítomných členov Valného zhromaždenia. 

Prítomnosť/kvórum = 53/36 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 53/0/0 
boli prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia k nAZ č. 5/2015 zo dňa 14.10.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2., 14.2.3 a 14.2.4 Stanov SOZA a čl. 2.4 
Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia – 
 
1. jednorázovo schvaľuje pre potreby mimoriadneho Valného zhromaždenia dňa 

02.12.2015 skrátenie lehoty uvedenej v čl. 12.1 Stanov SOZA na dva týždne; 
 
2. jednorázovo schvaľuje pre potreby mimoriadneho Valného zhromaždenia dňa 
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02.12.2015 skrátenie lehoty uvedenej v čl. 12.4 Stanov SOZA na jeden týždeň. 
 
Keďže sa nik ďalší nehlásil o slovo, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na diskusiu, 
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 16:53 hod. 
 

* 
Technická poznámka: 

Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 
účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie. 

 
Valné zhromaždenie SOZA 14.10.2015 (10:00) 

 

1. Otvorenie 

(rokovanie mimoriadneho Valného zhromaždenia viedol predseda Výboru SOZA p. Matúš 
Jakabčic) 

1.1 Spoločenský úvod 

1.2 Voľba pracovných komisií 

 
Voľba návrhovej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci; 
 návrh: M. Betko, M. Jurika, M. Sarvaš 

 prítomnosť / kvórum: 77/39 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 74/0/3 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia k SKF č. 1/2015 zo dňa 14.10.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.1. Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 

2. v o l í  návrhovú komisiu v zložení M. Betko, M. Jurika, M. Sarvaš. 

1.3. Schválenie programu rokovania   

 predsedajúci prezentoval návrh programu pripraveného podľa čl. 12.3. Stanov (ako bol 
uvedený na pozvánke na mimoriadne Valné zhromaždenie k SKF) 
 

Návrh na zmenu programu rokovania: 
 predkladateľ: predsedajúci; 
 návrh: Premenovanie bodu 2 programu rokovania v nasledujúcom znení:  

2. Informácia Kontrolnej komisie o previerke Sociálneho a kultúrneho fondu 
2.1 Prednesenie Informácie  
2.2 Diskusia k zneniu Informácie 

 

prítomnosť / kvórum: 80/40 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 78/2/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia k SKF č. 2/2015 zo dňa 14.10.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
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s c h v a ľ u j e  zmenu programu svojho rokovania v bode 2 v znení: 
2. Informácia Kontrolnej komisie o previerke Sociálneho a kultúrneho fondu 
2.1 Prednesenie Informácie  
2.2 Diskusia k zneniu Informácie. 

Návrh na zmenu programu rokovania: 
 Predkladateľ: J. Štrasser; 
 Návrh: Vyradenie bodu 3. „Všeobecná diskusia“ z programu rokovania.  

 

prítomnosť / kvórum: 86/43 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 81/1/4 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia k SKF č. 3/2015 zo dňa 14.10.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  vyradenie bodu 3. Všeobecná diskusia z programu svojho rokovania. 

 
 
Návrh na schválenie programu rokovania so zmenami 
 predkladateľ: predsedajúci; 
 

prítomnosť / kvórum: 88/44 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 87/0/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia k SKF č. 4/2015 zo dňa 14.10.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania 

 v nasledovnom znení: 
1. Otvorenie 
1.1 Spoločenský úvod 
1.2 Voľba pracovných komisií 
1.3 Schválenie programu rokovania 
2. Informácia Kontrolnej komisie o previerke Sociálneho a kultúrneho fondu 
2.1 Prednesenie Informácie  
2.2 Diskusia k zneniu Informácie 
 

2. Informácia Kontrolnej komisie o kontrole Sociálneho a kultúrneho fondu 
 

 Rokovanie o tomto bode programu uviedol predseda Výboru, p. Matúš Jakabčic. 

 Informoval o opatreniach prijatých vo vzťahu k Sociálnemu a kultúrnemu fondu na 
zasadnutí Výboru SOZA dňa 07.10.2015. 

 Informoval, že Kontrolná komisia vykonávala svoju kontrolnú činnosť viac ako 4 mesiace a 
vzhľadom na mimoriadnu náročnosť kontrolného procesu (veľké množstvo kontrolovaných 
položiek) odovzdala finálne znenie Informácie dňa 09.10.2015. Z tohto dôvodu v Informácii 
pre Valné zhromaždenie chýbajú stanoviská kontrolovaných subjektov, ktoré by boli za 
štandardných okolností súčasťou Informácie, tak aby mohla byť táto kontrola považovaná 
za úplnú. Avizoval, že práve preto bude po prečítaní Informácie KK navrhovať, aby 
realizácia navrhnutých odporúčaní Kontrolnej komisie prebiehala v spolupráci Kontrolnej 
komisie a Výboru SOZA. 

 
2.1 Prednesenie Informácie  
 Informáciu predniesla predsedníčka Kontrolnej komisie, p. Anikó Dušíková. 



Chronologická Zbierka uznesení VZ SOZA za roky 1995 – 2020 

2.2 Diskusia k zneniu Informácie   
 V diskusii vystúpili pp. Kinček, Jakabčic, Sarvaš, Jakabčic, Kinček, Jakabčic, Jurika, Popovič, 

Jakabčic, Popovič,  Opet, Briestenský, Kinček, Jakabčic, Lipa, Popovič, Pánis, Jakabčic, 
Briestenský. 

Nasledovalo hlasovanie o návrhoch, ktoré vzišli z diskusie: 

 Predkladateľ: M. Jakabčic, J. Kinček, návrhová komisia; 
 Návrh:  
Valné zhromaždenie SOZA podľa čl. 11.2. Stanov SOZA berie na vedomie Informáciu Kontrolnej 
komisie SOZA o kontrole Sociálneho a kultúrneho fondu a ukladá Výboru SOZA, aby v spolupráci 
s Kontrolnou komisiou SOZA v čo najkratšom čase realizoval navrhnuté odporúčania Kontrolnej 
komisie. 
 
Po ubezpečení zo strany p. Kinčeka, že Kontrolná komisia a Výbor majú brať do úvahy pri 
realizácii odporúčaní Kontrolnej komisie aj vyjadrenia kontrolovaných subjektov, p. Popovič pred 
hlasovaním stiahol svoj návrh na doplnenie vyššie uvedeného uznesenia o skutočnosť, že 
Informácia Kontrolnej komisie neobsahuje vyjadrenia kontrolovaných subjektov. 
 
prítomnosť / kvórum: 88/44 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 86/0/2 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia k SKF č. 5/2015 zo dňa 14.10.2015 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA – 
 
berie na vedomie Informáciu Kontrolnej komisie SOZA o kontrole Sociálneho a kultúrneho 
fondu a ukladá Výboru SOZA, aby v spolupráci s Kontrolnou komisiou SOZA v čo najkratšom 
čase realizoval navrhnuté odporúčania Kontrolnej komisie. 

 

 Predkladateľ: predsedajúci; 
 Návrh:  
Zrušenie uznesenia Valného zhromaždenia č. 7/2015 zo dňa 27.5.2015, podľa ktorého Valné 
zhromaždenie žiadalo Výbor SOZA podmieniť rozdeľovanie prostriedkov z Kultúrneho programu 
SKF súhlasom Kontrolnej komisie, s výnimkou príspevkov zo Sociálneho programu. 
 
V diskusii k návrhu vystúpili pp. Sarvaš, Štrasser, Kinček, Hudec, Jakabčic, Briestenský, 
Dušíková, Šebo, Jakabčic, Šebo, Kinček, Popovič. 
 
prítomnosť / kvórum: 92/46 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 91/0/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia k SKF č. 6/2015 zo dňa 14.10.2015 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA – 
 
zrušuje uznesenie Valného zhromaždenia č. 7/2015 zo dňa 27.5.2015. 

 
* 

 
Keďže sa nik ďalší nehlásil o slovo, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na diskusiu, 
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 11:47 hod. 
 

** 
Technická poznámka: 
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Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 
účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie. 

 
Valné zhromaždenie SOZA 27.05.2015 

 

1. Otvorenie 

(rokovanie Valného zhromaždenia viedli predseda Výboru SOZA p. Matúš Jakabčic a riaditeľ 
SOZA, p. Anton Popovič) 

1.1 Spoločenský úvod 

1.2 Voľba pracovných komisií 

 
Voľba návrhovej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci; 
 návrh: R. Jajcay, M. Sarvaš, G. Dušík 

 prítomnosť / kvórum: 67/34 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 66/0/1 

bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2015 zo dňa 27.5.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.1. Rokovacieho 
poriadku - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 

2. v o l í  návrhovú komisiu v zložení R. Jajcay, M. Sarvaš, G. Dušík. 

 

1.3. Schválenie programu rokovania   

prítomnosť / kvórum: 74/38 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 74/0/0 

bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2015 zo dňa 27.5.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania v súlade s programom v pozvánke 
bez pripomienok. 

 
 
2. Správy volených orgánov        

2.1 Prednesenie správy o hospodárení a o činnosti Výboru 

 predniesol predseda Výboru, p. Matúš Jakabčic. 

2.2 Prednesenie správy o činnosti Kontrolnej komisie 

 predniesla predsedníčka Kontrolnej komisie, p. Anikó Dušíková. 

2.3 Diskusia k zneniu správ Výboru a Kontrolnej komisie  

 p. Kinček, Jakabčic.  

2.4 Schválenie správ Výboru a Kontrolnej komisie 
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Hlasovanie o návrhu na schválenie znenia Správ 

prítomnosť / kvórum: 82/42 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 78/0/4 

bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2015 zo dňa 27.5.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11, ods. 3, písm. f/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  
prednesenú Správu o hospodárení a o činnosti Výboru, 
a 
prednesenú Správu o činnosti Kontrolnej komisie, 
bez pripomienok. 

 

2.5 Správa o činnosti Zaraďovacej komisie 

 predniesol predseda Zaraďovacej komisie, Pavel Zajáček 

2.6 Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 

 prítomný člen Rozhodcovskej komisie, p. Krák potvrdil na podnet predsedajúceho 
informáciu, že Rozhodcovská komisia nedostala od ostatného Valného zhromaždenia 
SOZA žiaden podnet a preto nepredkladá správu o činnosti. 

2.7 Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie  

V diskusii vystúpil p. Gašparík. 

 
3. Návrh novelizácie Stanov SOZA                                             

3.1 Zdôvodnenie návrhu  

 prezentoval p. Krendl, poverený vedením právneho odboru SOZA;                                                        

3.2 Rozhodovanie o predloženom návrhu 

V diskusii vystúpili pp.: Spišiak, Gloznek, Sarvaš, Spišiak, Gloznek, Krendl. 

prítomnosť / kvórum: 77/52 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 69/1/7 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2015 zo dňa 27.5.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a/ a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený návrh na zmeny a doplnky Stanov SOZA bez pripomienok 

 

4. Potvrdenie kooptovania člena Výboru SOZA 

4.1 Informácia o kooptovaní 

4.2 Rozhodovanie o potvrdení kooptovania 

prítomnosť / kvórum: 74/38 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 74/0/0 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2015 zo dňa 27.5.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 21.2. Stanov SOZA - 
p o t v r d z u j e  rozhodnutie Grémia členov volených orgánov zo dňa 18.02.2015 
o kooptovaní p. Miroslava Žbirku do Výboru SOZA za profesijnú skupinu „skladateľ 
populárnej hudby”. 

 

5. Všeobecná diskusia 

5.1 Predseda Výboru SOZA informoval o postupe vybavovania členského podnetu 
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a o priebežnom stanovisku spoločnej pracovnej skupiny, ktoré bolo rozoslané signatárom 
podnetu. 

 
5.2 Riaditeľ SOZA informoval o novom Autorskom zákone a jeho prínose k posilneniu pozície 

organizácií kolektívnej správy. 
 
5.3 Rôzne 

V diskusii vystúpili pp.: Dudák, Jakabčic, Dudák, Popovič, Šebo, Jakabčic, Briestenský, 
Dušíková, Kozák, Šebo, Popovič, Jakabčic, Peteraj, Štrasser, Žbirka, Kinček, Graus, Kolínsky, 
Sarvaš, Kozák, Popovič, Šebo, Peteraj, Žigová, Žbirka, Petrová, Kinček, Hudec, Štrasser, Dudík, 
Popovič, Demo, Žbirka a Šebo. 
 
Nasledovalo hlasovanie o návrhoch, ktoré vzišli z diskusie: 
 
predkladateľ: návrhová komisia 
znenie návrhu:  
Valné zhromaždenie SOZA poveruje Kontrolnú komisiu preveriť účelovosť poskytovania 
prostriedkov z SKF v súvislosti s pôvodným účelom fondu a s možným konfliktom záujmov, 
zvážiť zloženie Rady SKF, a informovať v najskoršom možnom termíne o svojich zisteniach aj 
ku financovaniu ďalších marketingových aktivít na samostatnom mimoriadnom VZ SOZA 
zvolanom do 15.10.2015. 
 
prítomnosť / kvórum: 55/28 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 39/7/9 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2015 zo dňa 27.5.2015 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa článku 11.2 a čl. 14.2.4 Stanov SOZA  a čl. 2.4 
Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia -  

poveruje Kontrolnú komisiu preveriť účelovosť poskytovania prostriedkov z SKF v súvislosti 
s pôvodným účelom fondu a s možným konfliktom záujmov, zvážiť zloženie Rady SKF, a 
informovať v najskoršom možnom termíne o svojich zisteniach aj ku financovaniu ďalších 
marketingových aktivít na samostatnom mimoriadnom VZ SOZA zvolanom do 15.10.2015. 

 
Vzhľadom na schválenie tohto uznesenia predsedajúci stiahol svoje dva alternatívne návrhy 
ako už bezpredmetné. 
 
predkladateľ: p. Kinček 
znenie návrhu:  
Valné zhromaždenie SOZA žiada Výbor podmieniť rozdeľovanie prostriedkov z Kultúrneho 
programu SKF súhlasom Kontrolnej komisie, s výnimkou príspevkov zo Sociálneho programu. 
 

prítomnosť / kvórum: 56/29 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 43/3/10 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/2015 zo dňa 27.5.2015 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa článku 11.2 a čl. 14.2.4 Stanov SOZA  a čl. 2.4 
Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia - 

žiada Výbor podmieniť rozdeľovanie prostriedkov z Kultúrneho programu SKF súhlasom 
Kontrolnej komisie, s výnimkou príspevkov zo Sociálneho programu. 

 
Keďže sa nik ďalší nehlásil o slovo, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na diskusiu, 
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 17:39 hod. 
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* 
Technická poznámka: 

Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 
účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie. 

 
Valné zhromaždenie SOZA 28.05.2014 

1. Otvorenie 
(rokovanie Valného zhromaždenia viedli predseda Výboru SOZA p. Matúš Jakabčic a riaditeľ 
SOZA, p. Mgr. Anton Popovič) 

Spoločenský úvod 
Voľba pracovných komisií 

 
Voľba návrhovej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci; 
 návrh: A. Dušíková, Ľ. Burgr, M. Gašpar 
 prítomnosť/kvórum = 39/20 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 39/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2014 zo dňa 28.5.2014 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.1. Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 

2. v o l í  návrhovú komisiu v zložení: A. Dušíková, Ľ. Burgr, M. Gašpar. 

 
Voľba volebnej komisie: 
 predkladateľ: predsedajúci;      
 návrh: P. Horák. R. Jajcay, S. Kopec    
 prítomnosť/kvórum = 44/23 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 44/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2014 zo dňa 28.5.2014 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.2. Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb podľa Stanov 
SOZA a podľa schváleného volebného poriadku, vykonať sčítanie hlasov a podať valnému 
zhromaždeniu správu o výsledku volieb. 

2. v o l í  volebnú komisiu v zložení pp.: P. Horák. R. Jajcay, S. Kopec 

3. p o v e r u j e  vedúceho právneho odboru SOZA, p. Mgr. Leonarda Hölblinga, aby 
zabezpečil pre prácu volebnej komisie odbornú a technickú podporu. 

 
Schválenie programu rokovania     

 predsedajúci prezentoval návrh programu pripraveného podľa čl. 12.3. Stanov (ako bol 
uvedený na pozvánke na tohoročné Valné zhromaždenie) 

 prítomnosť/kvórum = 50/26 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 50/0/0 
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bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2014 zo dňa 28.5.2014 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania v súlade s programom v pozvánke. 

2. Správy volených orgánov        

Prednesenie správy o činnosti Kontrolnej komisie 
 predniesla predsedníčka Kontrolnej komisie, p. Anikó Dušíková 

Prednesenie správy o hospodárení a o činnosti Výboru 
 predniesol predseda Výboru, p. Matúš Jakabčic 

Diskusia k zneniu správ Výboru a Kontrolnej komisie  
 diskutujúci: M. Greksa, A. Kubasák, P. Lipa, M. Sarvaš, A. Kubasák, M. Sarvaš, A. Kubasák, 

M. Greksa, M. Jakabčic, M. Greksa, L. Hölbling, A. Kubasák, L. Hölbling, A. Kubasák, T. 
Popovič, L. Hölbling, R. Jajcay, J. Štrasser, D. Matej 

 

doplňujúci návrh  
 predkladateľ: M. Greksa:  
 znenie: „Spor s P. Uherčíkom ohľadne členstva v SOZA bol vysporiadaný dohodou o 
urovnaní.” 
 prítomnosť/kvórum = 51/26 
 hlasovanie: „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 16/9/26 
 konštatovanie: návrh nebol prijatý; 
 

 Návrh A. Kubasáka na oddelené hlasovanie o správe Výboru a o správe Kontrolnej 
komisie bol uplatnený v ďalšom postupe 

Schválenie správ Výboru a Kontrolnej komisie 
 
Hlasovanie o správe Výboru: 
 prítomnosť/kvórum = 56/29 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 49/2/5 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2014 zo dňa 28.5.2014 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11, ods.3, písm. f/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  
prednesenú Správu o hospodárení a o činnosti Výboru bez pripomienok 

Hlasovanie o správe Kontrolnej komisie 
 prítomnosť/kvórum = 56/29 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 51/2/3 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2014 zo dňa 28.5.2014 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11, ods.3, písm. f/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  
prednesenú Správu o činnosti Kontrolnej komisie bez pripomienok. 

 
Správa o činnosti Zaraďovacej komisie 
 predniesol predseda ZK, Pavel Zajáček. 
 
Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 
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 v neprítomnosti predsedu RK, Petra Zagara, informovali o jedinom prerokúvanom prípade 
(spoločne so Zaraďovacou komisiou) člen Rozhodcovskej komisie Peter Lipa a predseda 
Zaraďovacej komisie Pavol Zajáček. 

Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie  
 V diskusii bol predostretý právnemu odboru podnet na preskúmanie – či je potrebný 
súhlas zahraničného spoluautora v prípade spolupráce so zahraničným autorom; 

 

3. Návrh novelizácie Stanov  

Zdôvodnenie návrhu 

Znenie návrhu aj s dôvodovou správou bolo zaslané s pozvánkou na valné zhromaždenie Bližšie 
vysvetlenia podali L. Hölbling (k bodom 1 a 2 návrhu) a L. Briestenský ( k bodu 3 návrhu). 

 
DISKUSIA 
 diskutujúci: M. Sarvaš, M. Jakabčic, L. Hölbling, A. Kubasák, L. Hölbling, A. Kubasák, 
L. Hölbling, P. Lipa, J. Štrasser, T. Popovič. 

Rozhodovanie o predloženom návrhu 

 pozmeňujúci návrh  
 predkladateľ: A. Kubasák:  
 znenie návrhu: „Odložiť účinnosť tejto zmeny stanov od uvedenia najbližšej novej 
zmluvy o zastupovaní.” 
prítomnosť/kvórum =51/34 
hlasovanie: „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 5/43/3 
 konštatovanie: návrh nebol prijatý; 
 
 Návrh A. Kubasáka na oddelené hlasovanie o bodoch 1 + 2 návrhu novely Stanov SOZA 
a o bode 3 tohto návrhu bol uplatnený v ďalšom postupe. 

hlasovanie o bodoch 1 a 2 návrhu novely Stanov SOZA 
 prítomnosť/kvórum = 53/36 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 47/0/6 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2014 zo dňa 28.5.2014 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a/ a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený návrh na zmeny a doplnky Stanov SOZA v bodoch 1 a 2 
predloženého návrhu. 

 
hlasovanie o bode 3 návrhu novely Stanov SOZA 
 prítomnosť/kvórum = 52/35 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 48/2/0 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/2014 zo dňa 28.5.2014 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a/ a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený návrh na zmeny a doplnky Stanov SOZA v bode 3 predloženého 
návrhu. 

 

4. Voľby do Zaraďovacej komisie a Rozhodcovskej komisie 
 
Informácia o príprave a výsledkoch nominácie 
Vstupnú informáciu podal predseda M. Jakabčic, upozornil na nevyhnutnosť voľby 5 členov 
Rozhodcovskej komisie zo 6 rovnocenných kandidátov na hlasovacom lístku. 
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Diskusia 
(bez otázok alebo pripomienok) 

Príprava na vykonanie volieb 

 Predsedajúci podal prítomným organizačné a technické informácie potrebné na plynulý 
priebeh volebného aktu. 

Nato bola na vykonanie volieb vyhlásená prestávka s určením časového limitu na vykonanie 
hlasovania do 16.00. 

Voľby 

Rokovanie valného zhromaždenia pokračovalo po spracovaní výsledkov volieb  

 

Správa volebnej komisie 

 Správu volebnej komisie predniesol jej člen, p. Richard Jajcay; (Originál Správy volebnej 
komisie je uložený u vedúceho právneho odboru SOZA, p. Mgr. Leonarda Hölblinga, prepis 
správy je prílohou originálu tohto záznamu.) 

 Pred rozhodovaním o podanej správe sa predsedajúci uistil, že nie sú nikomu známe 
poznatky o porušení Stanov SOZA alebo Volebného poriadku Valného zhromaždenia SOZA. 
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky prebehlo o Správe volebnej komisie hlasovanie. 

 prítomnosť/kvórum = 46/24 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 45/0/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 8/2014 zo dňa 28.5.2014 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.5. Stanov SOZA  a podľa bodu 5.1. platného 
volebného poriadku - 
a )  b e r i e  n a  v e d o m i e   
výsledky volieb tak, ako sú uvedené v predloženej správe volebnej komisie, 
b) p r i j í m a  
predloženú správu volebnej komisie bez pripomienok 
c)  k o n š t a t u j e  
že prijatím tohto uznesenia považuje výsledky volieb v zmysle článkov 18.8. a 19.8. Stanov 
SOZA za vyhlásené. 

 
5. Informácia o Smernici EP o kolektívnej správe 

 vstupnú informáciu k téme podal riaditeľ SOZA, A. Popovič (prítomným účastníkom VZ 
bola poskytnutý aj výtlačok podrobnejšej informácie k tejto téme). 

 bez otázok alebo pripomienok; 

 

6. Všeobecná diskusia 

Informácia o elektronickej nahláške v IsPA 
 prezentovala vedúca odboru IT, Mgr. E. Osvaldová 
 následne zodpovedala niekoľko položených otázok k detailom funkcionality 
 námet: právne preskúmať, či by bolo možné elektronické doručenia súhlasu autora 
k spracovaniu diela; 
 
Osobná integrita predsedu (námet A. Kubasáka) 
 v diskusii vystúpili: M. Jakabčic, P. Lipa, M. Dudík, A. Kubasák, M. Jakabčic,  A. Popovič, 
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O. Demo,  M. Jakabčic. 
Právne stanovisko k legitimite rozdeľovania prostriedkov Sociálneho a kultúrneho fondu 
nielen zastupovaným nositeľom práv 
 v diskusii vystúpili: A. Popovič, M. Jakabčic, D. Matej, L. Briestenský, G. Dušík, 
M. Sarvaš, M. Jakabčic, L. Hölbling. 
 
Čierne nosiče 
P. Guldan naniesol požiadavku na pomoc; predsedajúci odporučil konzultovať postup 
s právnym odborom SOZA 
 
Keďže sa nik ďalší nehlásil o slovo, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na diskusiu, 
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 18.12 hod. 
 

* 
Technická poznámka: 

Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 
účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie. 

 
 

Valné zhromaždenie SOZA 29.05.2013 
1. Otvorenie 
(rokovanie Valného zhromaždenia viedli predseda Výboru SOZA p. Matúš Jakabčic a riaditeľ 
SOZA, p. Mgr. Anton Popovič) 

Spoločenský úvod 
Voľba pracovných komisií 

Voľba návrhovej komisie 
▫ predkladateľ: predsedajúci; 
▫ návrh: návrhová komisia v zložení Čunderlíková, Jajcay, Kopec. 
prítomnosť/kvórum =47/24 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 47/0/0 bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2013 zo dňa 29.5.2013 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.1. Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 

2. v o l í  návrhovú komisiu v zložení pp.: Čunderlíková, Jajcay, Kopec. 
 
Schválenie programu rokovania     

 predsedajúci prezentoval návrh programu pripraveného podľa čl. 12.3. Stanov (ako bol 
uvedený na pozvánke na tohoročné Valné zhromaždenie) 

prítomnosť/kvórum = 50/26 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 50/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2013 zo dňa 29.5.2013  

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  program svojho 
rokovania v súlade s programom v pozvánke bez pripomienok. 

 

2. Správy volených orgánov        
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Prednesenie správy o hospodárení a o činnosti Výboru 
 predniesol predseda Výboru, p. Matúš Jakabčic; 

Prednesenie správy o činnosti Kontrolnej komisie 
 predniesol podpredseda Kontrolnej komisie, p. Stanislav Hochel; 

Diskusia k zneniu správ Výboru a Kontrolnej komisie  

 K predneseným správam neboli diskusné príspevky; 

Schválenie správ Výboru a Kontrolnej komisie 
Proti návrhu predsedajúceho, aby sa hlasovalo súčasne o oboch správach, neboli vznesené 
námietky. 

 predkladateľ: predsedajúci 
 znenie návrhu: schváliť predložené správy Výboru a Kontrolnej komisie bez pripomienok. 

prítomnosť/kvórum = 57/29 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 57/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2013 zo dňa 29.5.2013  

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11, ods.3, písm. f/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  
prednesenú Správu o hospodárení a o činnosti Výboru, 
a 
prednesenú Správu o činnosti Kontrolnej komisie, 
bez pripomienok. 

 
Správa o činnosti Zaraďovacej komisie      
 predniesol predseda Zaraďovacej komisie, p. Pavel Zajáček; 

Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 
 predseda Rozhodcovskej komisie p. Peter Zagar informoval, že Rozhodcovská komisia 

v období od ostatného valného zhromaždenia nedostala na riešenie žiaden návrh alebo 
podnet. 

Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie              
 K predneseným správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie neboli diskusné príspevky. 
 

3. Návrh novelizácie Stanov SOZA 

Zdôvodnenie návrhu 

 Znenie návrhu aj s dôvodovou správou bolo zaslané s pozvánkou na valné zhromaždenie, 
preto bolo podané zhrňujúce zdôvodnenie s tým, že v prípade akýchkoľvek otázok bude 
poskytnutá aj podrobnejšia odpoveď k jednotlivým častiam návrhu. 

 V diskusii vystúpil p. Pánis. 

Rozhodovanie o predloženom návrhu 

 predkladateľ: predsedajúci 
 znenie návrhu: schváliť predložený návrh novely Stanov SOZA bez pripomienok. 

prítomnosť/kvórum = 53/36 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 52/1/0 
bolo prijaté nasledovné  
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UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2013 zo dňa 29.5.2013 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a/ a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený návrh na zmeny a doplnky Stanov SOZA bez pripomienok. 

 

 

4. Návrh na doplnenie Volebného poriadku VZ SOZA 

Zdôvodnenie návrhu 

 Aj v tomto prípade bolo znenie návrhu spolu s dôvodovou správou zaslané s pozvánkou 
na valné zhromaždenie, preto bola poskytnutá stručná vstupná informácia s ponukou 
zodpovedania položených otázok. 

 K návrhu na doplnenie Volebného poriadku neboli v diskusii vznesené pripomienky, ani 
položené otázky. 

 

Rozhodovanie o navrhovanom doplnení 

 predkladateľ: predsedajúci 
 znenie návrhu: schváliť predložený návrh na doplnenie Volebného poriadku SOZA bez 

pripomienok. 

 prítomnosť/kvórum = 56/29 
 hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 55/0/1 

bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2013 zo dňa 29.5.2013 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.8. Stanov SOZA - 

s c h v a ľ u j e  predložený návrh na zmeny a doplnky Volebného poriadku Valného 
zhromaždenia SOZA bez pripomienok. 

 

5. Potvrdenie kooptovania člena Rozhodcovskej komisie a člena Kontrolnej 
komisie 

Informácia o kooptovaní  

 Predsedajúci vysvetlil okolnosti, ktoré viedli ku kooptovaniu p. Egona Kráka za člena 
Rozhodcovskej komisie a p. Tomáša Zubáka za člena Kontrolnej komisie. 

 Nato predsedajúci vyzval prítomných, aby vyjadrili svoje prípadné pripomienky alebo 
námietky. Pripomienky, ani námietky neboli vyjadrené.  

 

Rozhodovanie o kooptovaní člena Rozhodcovskej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci 
 znenie návrhu: potvrdiť kooptovanie p. Egona Kráka do Rozhodcovskej komisie SOZA. 

 prítomnosť/kvórum = 56/29 
 hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 55/0/1 

bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2013 zo dňa 29.5.2013 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 21.2. Stanov SOZA - 

p o t v r d z u j e  rozhodnutie Grémia členov volených orgánov zo dňa 21.02.2013 
o kooptovaní p. Egona Kráka do Rozhodcovskej komisie SOZA. 
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Rozhodovanie o kooptovaní člena Kontrolnej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci 
 znenie návrhu: potvrdiť kooptovanie p. Tomáša Zubáka do Kontrolnej komisie SOZA. 

 prítomnosť/kvórum = 56/29 
 hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 55/0/1 

bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/2013 zo dňa 29.5.2013 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 21.2. Stanov SOZA - 
p o t v r d z u j e  rozhodnutie Grémia členov volených orgánov zo dňa 21.02.2013 
o kooptovaní p. Tomáša Zubáka do Kontrolnej komisie SOZA. 

 

 

6. Všeobecná diskusia 

Vo všeobecnej diskusii vystúpili: P. Guldan, D. Giesze, M. Ďurinda, F. Hergot, E.Krák, A. 
Popovič, M. Jakabčic, E. Culinka, R. Dubovský, J. Štrasser, O. Demo, Ľ. Fifík, riaditeľ LITA, E. 
Culinka, G. Dušík, M. Ďurinda, F. Hergot, L. Briestenský, M. Ďurinda. 
 
Keďže sa nik ďalší nehlásil o slovo, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na diskusiu, 
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 15:09 hod.  

 
* 
 

Technická poznámka: 
Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 

účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie. 
 
 
 

Valné zhromaždenie SOZA 23.05.2012 
 
1. Otvorenie 
(rokovanie Valného zhromaždenia viedli predseda Výboru SOZA p. Matúš Jakabčic a riaditeľ 
SOZA, p. PhDr. Vladimír Repčík) 

Spoločenský úvod 
Voľba pracovných komisií 

Voľba návrhovej komisie 
▫ predkladateľ: predsedajúci; 
▫ návrh: návrhová komisia v zložení Ľ. Burgr, M. Jurika, J. Kersenbaum; 
prítomnosť/kvórum =48/25 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 45/0/3 bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2012 zo dňa 23.5.2012 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.1. Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 
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2. v o l í  návrhovú komisiu v zložení pp.: Ľ. Burgr, M. Jurika, J. Kersenbaum. 
 
Voľba volebnej komisie 

 predkladateľ: predsedajúci; 
 návrh: volebná komisia v zložení pp.: M. Greksa,  P. Horák, R. Jajcay; 

prítomnosť/kvórum = 50/26 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 46/0/4 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2012 zo dňa 23.5.2012 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.2. Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb podľa Stanov 
SOZA a podľa schváleného volebného poriadku, vykonať sčítanie hlasov a podať valnému 
zhromaždeniu správu o výsledku volieb. 

2. v o l í  volebnú komisiu v zložení pp.: R. Jajcay, P. Horák, M. Greksa. 

Nato predsedajúci prezentoval zámer poveriť p. JUDr. Luciu Rybanskú, vedúcu právneho 
odboru SOZA, aby zabezpečila pre prácu volebnej komisie odbornú a technickú podporu. 
Následne sa otázkou uistil, že proti tomuto zámeru nie sú žiadne námietky alebo pripomienky. 
 
Schválenie programu rokovania     

 predsedajúci prezentoval návrh programu pripraveného podľa čl. 12.3. Stanov (ako bol 
uvedený na pozvánke na tohoročné Valné zhromaždenie) 

prítomnosť/kvórum = 48/25 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 48/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2012 zo dňa 23.5.2012 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  program svojho 
rokovania v súlade s programom v pozvánke bez pripomienok. 

2. Správy volených orgánov        

Prednesenie správy o hospodárení a o činnosti Výboru 
 predniesol predseda Výboru, p. Matúš Jakabčic; 

Prednesenie správy o činnosti Kontrolnej komisie 
 predniesla predsedníčka Kontrolnej komisie, p. Anikó Dušíková; 

Diskusia k zneniu správ Výboru a Kontrolnej komisie  

 v diskusii vystúpili: M. Greksa, S. Pánis; 

Schválenie správ Výboru a Kontrolnej komisie 
Proti návrhu predsedajúceho, aby sa hlasovalo súčasne o oboch správach, neboli vznesené 
námietky. 

 predkladateľ: predsedajúci 
 znenie návrhu: schváliť predložené správy Výboru a Kontrolnej komisie bez pripomienok. 

prítomnosť/kvórum = 54/28 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 48/0/6 
bolo prijaté nasledovné  
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UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2012 zo dňa 23.5.2012 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11, ods.3, písm. f/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  
prednesenú Správu o hospodárení a o činnosti Výboru, 
a 
prednesenú Správu o činnosti Kontrolnej komisie, 
bez pripomienok. 

 
Správa o činnosti Zaraďovacej komisie      
 predniesol predseda Zaraďovacej komisie, p. Pavel Zajáček; 

Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 
 na podnet predsedajúceho informovala prítomných členka Rozhodcovskej komisie 

p. Zuzana Homolová, že Rozhodcovská komisia v období od ostatného valného 
zhromaždenia nedostala na riešenie žiaden návrh alebo podnet. 

Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie              
 K predneseným správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie neboli diskusné príspevky. 
 
 
3. Informácia o pripravovanom systéme online prístupu (ISpA)    

 Vstupnú informáciu k téme podal riaditeľ SOZA. Po ňom odprezentovala pripravovaný 
systém online prístupu Mgr. Eva Osvaldová. 

 V diskusii vystúpili: Horák, Štrasser, Dudík, Greksa, Jamriška,  

Predseda Výboru odporučil vziať podané informácie na vedomie. Proti tomuto odporúčaniu 
neboli vznesené námietky alebo pripomienky. 
 
4. Voľby do Výboru a do Kontrolnej komisie SOZA                         

Informácia o príprave a výsledkoch nominácie  
 Vstupnú informáciu podal predseda Výboru SOZA. 

Diskusia 
 V diskusii vystúpili pp.: M. Greksa, M. Brezáni, M. Jurika, J. Štrasser, V. Repčík, J. Štrasser, 

M. Jurika, S. Pánis, M. Greksa, J. Jamriška, D. Matej, P. Horák, M. Brezáni, M. Greksa, J. 
Štrasser, M. Jurika, M. Karvaš, M. Jurika, Greksa. 

Príprava na vykonanie volieb 

 Predsedajúci podal prítomným organizačné a technické informácie potrebné na plynulý 
priebeh volebného aktu. 

Nato bola na vykonanie volieb vyhlásená prestávka do 15.40 

Voľby 

 Rokovanie valného zhromaždenia pokračovalo po spracovaní výsledkov volieb od 16.05; 
 
Správa volebnej komisie 

 Správu volebnej komisie predniesol jej člen, p. Richard Jajcay; (Originál Správy volebnej 
komisie je uložený u vedúcej právneho odboru SOZA, p. JUDr. Lucii Rybanskej, prepis správy 
je prílohou tohto záznamu.) 

 Pred rozhodovaním o podanej správe sa predsedajúci uistil, že nie sú nikomu známe 
poznatky o porušení Stanov SOZA alebo Volebného poriadku Valného zhromaždenia SOZA. 
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Keďže neboli vznesení žiadne pripomienky prebehlo o Správe volebnej komisie hlasovanie. 

prítomnosť/kvórum = 47/24 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 45/0/2 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2012 zo dňa 23.5.2012 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.8. Stanov SOZA  a podľa bodu 5.1. platného 
volebného poriadku - 
a )  b e r i e  n a  v e d o m i e   
výsledky volieb tak, ako sú uvedené v predloženej správe volebnej komisie, t.j. že boli 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov zvolení: 

 do Výboru SOZA 

za profesijnú skupinu meno a priezvisko 

vážnej hudby 

Ľubomír Burgr 

Rastislav Dubovský 

Juraj Hatrík 

Daniel Matej 

populárnej hudby 

Richard Jajcay 

Matúš Jakabčic 

Pavol Jursa 

folklórnej hudby 
Ondrej Demo 

Miroslav Dudík 

dychovej hudby Adam Hudec 

textári 
Miroslav Jurika 

Ján Štrasser 

vydavatelia 

A-Tempo Verlag Slovakia, s.r.o. 

Hudobný fond 

MUSICA, s.r.o. 

Opus, a.s. 

Studio LUX, s.r.o. 

Štúdio FONTÁNA Slovakia, s.r.o. 

 do Kontrolnej komisie SOZA: 

za profesijnú skupinu meno a priezvisko 

vážnej hudby Stanislav Hochel 

populárnej hudby Marián Brezáni 

hudba špec. funkcií / džez Anton Popovič 

folklórnej hudby Martin Čorej 

dychovej hudby Ján Jamriška 

textári Anikó Dušíková 

vydavateľ DISKANT 

b) p r i j í m a  
predloženú správu volebnej komisie bez pripomienok, 

c) konštatuje,  
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že prijatím tohto uznesenia považuje výsledky volieb v zmysle článkov 16.6. a 17.6. Stanov 
SOZA za vyhlásené. 

 
 
5. Všeobecná diskusia 

 V diskusii vystúpili pp.: J. Súkal, J. Jamriška, M. Karvaš, L. Briestenský, S. M. Kabošová, 
J. Štrasser, R. Dubovský, M. Greksa, M. Jakabčic, M. Greksa, D. Matej, M. Greksa, 
L. Rybanská, M. Greksa, L. Briestenský, M. Karvaš, S. Hochel, V. Repčík, D. Matej, 
L. Jurgová, M. Greksa, D. Matej, L. Briestenský, A. Hudec; 

 
návrh: 
predkladateľ: A. Hudec 
znenie návrhu: ukončiť prebiehajúcu polemiku  
prítomnosť/kvórum = 32/17 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 29/0/3 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2012 zo dňa 23.5.2012 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  predložený návrh. 
 
Keďže sa nik ďalší nehlásil o slovo, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na diskusiu, 
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 17:30 hod.  

 
Technická poznámka: 

Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 
účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie.  

 
Valné zhromaždenie SOZA 25.5.2011 

 
1. Otvorenie 
(rokovanie Valného zhromaždenia viedli predseda Výboru SOZA p. Matúš Jakabčic a riaditeľ 
SOZA, p. PhDr. Vladimír Repčík) 

▫ Spoločenský úvod 
▫ Voľba pracovných komisií 
▫ predkladateľ: predsedajúci 
▫ znenie návrhu: návrhová komisia v zložení pp. M. Brezovská, J. Hatrík, R. Dubovský. 
prítomnosť/kvórum =37/19 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 37/0/3 bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2011 zo dňa 25.5.2011 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.1. Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 

2. v o l í  návrhovú komisiu v zložení pp.: M. Brezovská, J. Hatrík, R. Dubovský. 

 

▫ Schválenie programu rokovania 

▫ predkladateľ: predsedajúci 
▫ znenie návrhu: schválenie programu v súlade s návrhom na pozvánke 
prítomnosť/kvórum =40/21 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 40/0/0 bolo prijaté nasledovné  
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UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2011 zo dňa 25.5.2011 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania v súlade s programom v pozvánke bez pripomienok. 

 
2. Správy volených orgánov        

▫ Prednesenie správy o hospodárení a o činnosti Výboru 
predniesol predseda Výboru, p. Matúš Jakabčic; 

▫ Prednesenie správy o činnosti Kontrolnej komisie 
predniesla predsedníčka Kontrolnej komisie, p. Anikó Dušíková; 

▫ Diskusia k zneniu správ Výboru a Kontrolnej komisie  
v diskusii vystúpil: P. Lipa; na položenú otázku odpovedal riaditeľ SOZA. 

▫ Schválenie správ Výboru a Kontrolnej komisie 
Proti návrhu predsedajúceho, aby sa hlasovalo súčasne o oboch správach, neboli vznesené 
námietky. 

▫ predkladateľ: predsedajúci 
▫ znenie návrhu: schváliť predložené správy Výboru a Kontrolnej komisie bez pripomienok. 
prítomnosť/kvórum =45/23 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” =44/0/1 bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2011 zo dňa 25.5.2011 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11, ods.3, písm. f/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  
prednesenú Správu o hospodárení a o činnosti Výboru a prednesenú Správu o činnosti 
Kontrolnej komisie bez pripomienok. 

▫ Správa o činnosti Zaraďovacej komisie 
predniesol predseda Zaraďovacej komisie, Pavel Zajáček; 

▫ Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 
predniesol predseda Rozhodcovskej komisie, Peter Zagar; 

▫ Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie            
K predneseným správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie neboli diskusné príspevky. 

 
3. Potvrdenie kooptovania člena Výboru SOZA 

▫ Vstupná informácia 
Okolnosti, ktoré viedli ku kooptovaniu p. Pavla Jursu do Výboru SOZA a dôvody pre výber 
jeho osoby a pôsobnosť valného zhromaždenia pri potvrdení kooptovania vysvetlil predseda 
Výboru SOZA. 

▫ Diskusia 
K téme neboli diskusné príspevky. 

▫ Potvrdenie kooptovania 

▫ predkladateľ: predsedajúci 
▫ znenie návrhu: Potvrdiť kooptovanie p. Pavla Jursu do Výboru za profesijnú skupinu 

„skladatelia populárnej hudby“. 
prítomnosť/kvórum =45/23 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” =45/0/0 bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2011 zo dňa 25.5.2011 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 21.2. Stanov SOZA - p o t v r d z u j e  kooptovanie 
p. Pavla Jursu do Výboru za profesijnú skupinu „skladatelia populárnej hudby“. 
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4. Návrh novely Stanov SOZA                              

▫ Informácia o dôvodoch novelizácie  
Vysvetlenie zámerov novelizácie – podľa s písomného podkladu zaslaného s pozvánkou na 
valné zhromaždenie - prezentovala vedúca právneho odboru SOZA, p. JUDr. Lenka 
Smatušíková. 

▫ Diskusia 
V diskusii neboli vznesené k návrhu pripomienky. 

K návrhu predsedajúceho o postupu prerokovania (rozhodovať o predloženom návrhu ako 
o celku) neboli vznesené pripomienky. 

▫ Schválenie návrhu novely Stanov 

▫ predkladateľ: predsedajúci 
▫ znenie návrhu: schváliť predložený návrh bez pripomienok 
prítomnosť/kvórum =46/31 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 44/0/2 bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2011 zo dňa 25.5.2011 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a/ a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený návrh novely Stanov SOZA bez pripomienok. 

5. Návrh na úpravu odmien členom volených orgánov SOZA 

 Vstupná informácia 

Informáciu o dôvodoch návrhu a argumentoch pre jeho podporu (najmä zvýšenie počtu 
členov volených orgánov a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, ktoré znížili 
prepočítanú jednotku odmeny) predniesol predsedajúci. 

 Diskusia 

K téme neboli diskusné príspevky. 

▫ Schválenie návrhu 

▫ predkladateľ: predsedajúci 
▫ znenie návrhu: zvýšenie objemu prostriedkov na odmeňovanie členov volených orgánov 

z 0,75 % na 1 % z príjmov za uplynulý rok. 
prítomnosť/kvórum =45/23 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 42/0/3 bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2011 zo dňa 25.5.2011 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. h/ Stanov SOZA – 
s c h v a ľ u j e  predložený návrh na zvýšenie objemu prostriedkov na odmeňovanie členov 
volených orgánov z 0,75 % na 1 % z príjmov za uplynulý rok. 

 
 
6. Všeobecná diskusia 

Keďže sa nik nehlásil o slovo, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na diskusiu, 
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 14:29 hod.  

 
Technická poznámka: 

Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 
účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie. 

 
 
 

Valné zhromaždenie SOZA 26.5.2010 
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1. Otvorenie 
(rokovanie Valného zhromaždenia viedli predseda Výboru SOZA p. Matúš Jakabčic a riaditeľ 
SOZA, p. PhDr. Vladimír Repčík) 

▫ Spoločenský úvod 
▫ Voľba pracovných komisií 
 
▫ predkladateľ: predsedajúci 
▫ znenie návrhu: návrhová komisia v zložení pp. Mikletič, Čurný, Kvassay. 
prítomnosť / kvórum = 36/19 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 35/0/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2010 zo dňa 26.5.2010 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.1. Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 

2. v o l í  návrhovú komisiu v zložení Mikletič, Čurný, Kvassay. 

 

▫ predkladateľ: predsedajúci 

▫ znenie návrhu: volebná komisia v zložení pp. Šindler, Horák, Grünner, Popovič. 
prítomnosť / kvórum = 44/23 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 42/0/2 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2010 zo dňa 26.5.2010 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.2. Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb podľa Stanov 
SOZA a podľa schváleného volebného poriadku, vykonať sčítanie hlasov a podať valnému 
zhromaždeniu správu o výsledku volieb, 

2. v o l í  volebnú komisiu v zložení pp.: Šindler, Horák, Grünner, Popovič, 

3. p o v e r u j e  p. JUDr. Lenku Smatušíkovú, vedúcu právneho odboru SOZA, aby 
zabezpečila pre prácu volebnej komisie odbornú a technickú podporu. 
 

 

▫ Schválenie programu rokovania 

▫ predkladateľ: predsedajúci 
▫ znenie návrhu: schválenie programu v súlade s návrhom na pozvánke 
prítomnosť / kvórum = 45/23 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 44/0/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2010 zo dňa 26.5.2010 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania v súlade s programom v pozvánke bez pripomienok. 

 
2. Správy volených orgánov        

▫ Prednesenie správy o hospodárení a o činnosti Výboru 
predniesol predseda Výboru, p. Matúš Jakabčic; 
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▫ Prednesenie správy o činnosti Kontrolnej komisie 
predniesla predsedníčka Kontrolnej komisie, p. Anikó Dušíková; 

▫ Diskusia k zneniu správ Výboru a Kontrolnej komisie  
v diskusii vystúpil: D. Mikletič; na položené otázky reagovali obaja predsedajúci. 

▫ Schválenie správ Výboru a Kontrolnej komisie 
Proti návrhu predsedajúceho, aby sa hlasovalo súčasne o oboch správach, neboli vznesené 
námietky. 

▫ predkladateľ: predsedajúci 
▫ znenie návrhu: schváliť predložené správy Výboru a Kontrolnej komisie bez pripomienok. 
prítomnosť / kvórum = 54/23 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 51/0/3 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2010 zo dňa 26.5.2010 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11, ods.3, písm. f/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  
prednesenú Správu o hospodárení a o činnosti Výboru a prednesenú Správu o činnosti 
Kontrolnej komisie bez pripomienok. 

 
▫ Správa o činnosti Zaraďovacej komisie 

predniesol predseda Zaraďovacej komisie, Pavel Zajáček; 

▫ Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 
predniesol predseda Rozhodcovskej komisie, Peter Zagar; 

▫ Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie            
K predneseným správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie neboli diskusné príspevky. 

 
3. Návrh novely Stanov SOZA                              

▫ Informácia o dôvodoch novelizácie  
K navrhnutému postupu prerokovania (rozhodovať o predloženom návrhu ako o celku) 
neboli vznesené pripomienky. 

▫ Diskusia 
Vysvetlenie účelu novelizácie v jej jednotlivých bodoch prezentovala vedúca právneho 
odboru SOZA, p. JUDr. Lenka Smatušíková. V diskusii neboli vznesené k návrhu 
pripomienky. 

▫ Schválenie návrhu novely Stanov 

▫ predkladateľ: predsedajúci 
▫ znenie návrhu: schváliť predložený návrh bez pripomienok 
prítomnosť / kvórum (2/3) = 45/30 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 44/0/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2010 zo dňa 26.5.2010 
s c h v a ľ u j e  predložený návrh novely Stanov SOZA bez pripomienok. 

 
4. Voľby do Zaraďovacej komisie a Rozhodcovskej komisie 

▫ Informácia o príprave a výsledkoch nominácie  
Vstupnú informáciu podal predsedajúci. 

▫ Diskusia 
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V diskusii vystúpili pp. Horák, Čurný, Briestenský, JUDr. Smatušíková, Nováková, Štrasser, 
Feldek; 

 
procedurálny návrh: k postupu pri voľbe Rozhodcovskej komisie 

▫ predkladateľ: predsedajúci 
▫ znenie návrhu: aby o členoch Rozhodcovskej komisie na dnešnom valnom zhromaždení 

rozhodovali len individuálni členovia. 
prítomnosť / kvórum: 48/25 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 27/14/7 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2010 zo dňa 26.5.2010 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA – 
s c h v a ľ u j e  návrh, aby o členoch Rozhodcovskej komisie na dnešnom VZ rozhodovali 
len individuálni členovia. 

 
▫ Príprava na vykonanie volieb 

Predsedajúci zoznámil hlasujúcich s obsahom hlasovacieho lístka a so spôsobom platného 
hlasovania. 

p r e s t á v k a  
n a  v y k o n a n i e  v o l i e b  

1 5 : 0 0  –  1 5 : 1 5  
 

 Voľby 

 Správa volebnej komisie 
Správu volebnej komisie predniesol jej predseda p. Horák (originál správy s podpismi 
členov je uložený v dokumentácii z rokovania Valného zhromaždenia na právnom odbore 
SOZA). 

▫ predkladateľ: Volebná komisia 
▫ znenie návrhu: vziať na vedomie predložené výsledky volieb a konštatovať prijatie správy 

Volebnej komisie bez pripomienok; 
prítomnosť / kvórum = 31/16 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 31/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/2010 zo dňa 26.5.2010 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.8. Stanov SOZA  a podľa bodu 5.1. platného 
volebného poriadku - 
a )  b e r i e  n a  v e d o m i e   
výsledky volieb tak, ako sú uvedené v predloženej správe volebnej komisie, t.j. že boli 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov zvolení :  

aa) v riadnych voľbách do Rozhodcovskej komisie (v abecednom poradí podľa priezvisk): 
pp. Pavol Bagin, Zuzana Homolová, Peter Lipa, Václav Patejdl, Peter Zagar; 
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ab) v riadnych voľbách do Zaraďovacej komisie 

profesijná skupina meno a  priezvisko 

za profesijnú skupinu skladateľov vážnej hudby Miloš Betko 

za profesijnú skupinu skladateľov populárnej hudby Pavel Zajáček 

za profesijnú skupinu skladateľov hudby špeciálnych funkcií Pavol Kvassay 

za profesijnú skupinu skladateľov - spracovateľov folklórnej hudby Ondrej Demo 

za profesijnú skupinu skladateľov dychovej hudby Adam Hudec 

b) p r i j í m a  
predloženú správu volebnej komisie bez pripomienok, 
c)  k o n š t a t u j e  
že prijatím tohto uznesenia považuje výsledky volieb v zmysle článkov 18.8. a 19.8. Stanov 
SOZA za vyhlásené. 

 
5. Všeobecná diskusia 

▫ p. Daniel Gize (?) predostrel návrh: aby Grémium na najbližšom zasadnutí zvážilo 
odpustenie autorských poplatkov rádia na jednu celoslovenskú frekvenciu (za šírenie 
výhradne slovenskej hudby). 

 

Predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú ďalšie návrhy na diskusiu, poďakoval prítomným za účasť 
a rokovanie ukončil o 15:52 hod.  

 
Technická poznámka: 

Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 
účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie. 

 
 

Valné zhromaždenie SOZA 27.5.2009 
Záznam výsledkov rokovania 

podľa čl. 8 ods. 2 Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia SOZA 
(prejednávaný program, záznam výsledkov hlasovania a znenia schválených rozhodnutí) 

 
1. Otvorenie                      

(rokovanie Valného zhromaždenia viedli predseda Výboru SOZA p. Matúš Jakabčic a riaditeľ 
SOZA, p. PhDr. Vladimír Repčík) 

1.1. Spoločenský úvod 

1.2. Voľba návrhovej komisie 

▫ predkladateľ: predsedajúci 
▫ znenie návrhu: návrhová komisia v zložení P. Zagar, P. Kvassay, R. Dubovský. 

▫ prítomnosť/kvórum = 35/18 
▫ hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 33/0/2  

bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2009 zo dňa 27.5.2009 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4 ods. 1 Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 
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1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 

2. v o l í  návrhovú komisiu v zložení P. Zagar, P. Kvassay, R. Dubovský. 

 

1.3. Schválenie programu rokovania 

▫ doplňujúci návrh: D. Mikletič 
▫ znenie návrhu: doplniť bod 3.1. Diskusia k podanej informácii 

▫ návrh: predsedajúci 

▫ znenie návrhu: Schválenie programu v súlade so znením na pozvánke a s navrhnutým 
doplnkom bodu „3.1. Diskusia k podanej informácii” 

▫ prítomnosť/kvórum = 36/19 
▫ hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 36/0/0 

bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2009 zo dňa 27.5.2009 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  program svojho 
rokovania v súlade s programom v pozvánke a s navrhnutým doplnkom bodu „3.1. Diskusia 
k podanej informácii.” 

 

 

2. Správy volených orgánov       

2.1. Prednesenie správy o hospodárení a o činnosti Výboru 

▫ predniesol predseda Výboru, p. Matúš Jakabčic; 

 

2.2. Prednesenie správy o činnosti Kontrolnej komisie 

▫ predniesla predsedníčka Kontrolnej komisie, p. Anikó Dušíková; 

2.3. Diskusia k zneniu správ Výboru a Kontrolnej komisie  

▫ v diskusii vystúpili: D. Mikletič, M. Jakabčic, V. Repčík, D. Mikletič, A. Dušíková, D. Mikletič; 

 

2.4. Schválenie správ Výboru a Kontrolnej komisie 

▫ Na otázku predsedajúceho, či sú námietky proti tomu, aby Valné zhromaždenie hlasovalo 
o oboch správach súčasne, nebola vznesená námietka. 

Hlasovanie o návrhu na schválenie znenia oboch predložených správ: 

▫ prítomnosť/kvórum = 40/21 
▫ hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 37/2/1 

bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2009 zo dňa 27.5.2009 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11, ods. 3, písm. f/ Stanov SOZA – s c h v a ľ u j e  
prednesenú Správu o hospodárení a o činnosti Výboru a prednesenú Správu o činnosti Kontrolnej 
komisie bez pripomienok. 
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2.5. Správa o činnosti Zaraďovacej komisie 

▫ predniesol predseda Zaraďovacej komisie, p. Pavel Zajáček; 

2.6. Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 

▫ predniesol predseda Rozhodcovskej komisie, p. Peter Zagar; 

2.7. Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie 

▫ v diskusii vystúpili: P. Zajáček, A. Kubasák, P. Zajáček, A. Kubasák; 

 

3. Informácia o príprave Sociálneho a kultúrneho fondu 

▫ vstupnú informáciu podal riaditeľ SOZA, p. PhDr. Vladimír Repčík 

3.1. Diskusia k podanej informácii 

▫ v diskusii vystúpili: D. Mikletič, M. Karvaš, M. Jakabčic, V. Repčík, A. Kubasák, Nováková, Ľ. 
Belák, L. Briestenský, A. Kubasák, D. Mikletič, M. Karvaš, M. Jakabčic, P. Jursa, V. Repčík, 
A. Kubasák, M. Jakabčic, D. Mikletič, M. Karvaš, V. Repčík, M. Karvaš, A. Hudec; 

 

(prestávka od 15.20 do 15.50) 

4. Všeobecná diskusia 

4.1. Reklamácia nezastupovaného autora 

▫ v diskusii vystúpili: D. Mikletič, M. Jakabčic, D. Mikletič, A. Kubasák, M. Jakabčic, L. 
Horváthová, A. Kubasák, V. Repčík, L. Horváthová, M. Karvaš, J. Štrasser, D. Mikletič, M. 
Karvaš, M. Jakabčic, A. Kubasák, M. Karvaš, V. Repčík, A. Kubasák, J. Čurný, S. Hochel, D. 
Mikletič, M. Jakabčic; 

▫ vzhľadom na to, že niektorí diskutujúci poukázali na neproduktívnosť rokovania v tejto 
otázke, predsedajúci sa obrátil na valné zhromaždenie s otázkou, či si želá ďalšie 
pokračovanie diskusie. 

Hlasovanie o pokračovaní diskusie v bode 4.1.: 

▫ prítomnosť/kvórum = 29/15 
▫ hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 0/26/3 

▫ konštatovanie: Valné zhromaždenie neschválilo pokračovanie diskusie v bode 4.1. 

 

Predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú ďalšie návrhy na diskusiu, poďakoval prítomným za účasť 
a rokovanie ukončil o 16:22 hod.  

 

Technická poznámka: 
Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 

účastníkom k dispozícii prostredníctvom data projekcie. 
 
Podpisy predsedu Výboru a predsedníčky Kontrolnej komisie podľa čl. 13.7. Stanov SOZA: 
 
Prílohy: 
 Správa o hospodárení a o činnosti Výboru (k bodu 2.1.) 
 Správa o činnosti Kontrolnej komisie (k bodu 2.2.) 
 

Valné zhromaždenie SOZA 28.5.2008 
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Záznam výsledkov rokovania 
vykonané hlasovania a znenia uznesení 

 
1. Otvorenie 

(rokovanie viedol predseda Výboru SOZA, p. Matúš Jakabčic) 

1.1. Spoločenský úvod 

1.2. Voľba pracovných komisií 

voľba návrhovej komisie: 

Predkladateľ: predsedajúci 
Znenie návrhu: Návrhová komisia v zložení p. P. Zagar, J. Čurný T. Grünner. 

Prítomnosť/kvórum = 62/32 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 61/0/1 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2008 zo dňa 28.5.2008: 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4. ods. 1. Rokovacieho 
poriadku Valného zhromaždenia SOZA - 
1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, 
2. v o l í  návrhovú komisiu v zložení p. Peter Zagar, Juraj Čurný a Tibor Grünner. 
 
voľba volebnej komisie: 

Predkladateľ: presedajúci 
Znenie návrhu: p. P. Bagin, M. Betko, P. Zajáček 
prítomnosť/kvórum = 64/33 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 64/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2008 zo dňa 28.5.2008 

Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.2. Rokovacieho poriadku 
VZ SOZA - 

1. k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb podľa Stanov 
SOZA a podľa schváleného volebného poriadku, vykonať sčítanie hlasov a podať valnému 
zhromaždeniu správu o výsledku volieb. 

2. v o l í  volebnú komisiu v zložení pp.: Bagin, Betko, Zajáček 

3. p o v e r u j e  p. Mgr. Lenku Horváthovú, vedúcu právneho oddelenia SOZA, aby zabezpečila 
pre prácu volebnej komisie odbornú a technickú podporu. 
 
1.3. Schválenie programu rokovania 

K programu navrhnutému Grémiom členov volených orgánov (ďalej len „Grémium“) - 
uvedenému v pozvánke - neboli vznesené pripomienky. 

Hlasovanie o programe rokovania 

Prítomnosť/kvórum = 65/33 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 64/0/1 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2008 zo dňa 28.5.2008 
Valné zhromaždenie SOZA – podľa čl. 13.1. Stanov SOZA – s c h v a ľ u j e  program svojho 
rokovania v súlade s programom uvedeným v pozvánke bez pripomienok. 
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2. Správy volených orgánov 

2.1. Prednesenie Správy o hospodárení a o činnosti Výboru 
 predniesol predseda Výboru p. Matúš Jakabčic 
 
2.2. Prednesenie Správy o činnosti Kontrolnej komisie 
 predniesla predsedníčka Kontrolnej komisie p. Anikó Dušíková 
 
2.3. Diskusia k zneniu správ Výboru a Kontrolnej komisie a k Správe externých audítorov 
V diskusii vystúpil: p. V. Scherhaufer. 

2.4. Schválenie správ Výboru a Kontrolnej komisie 

Na otázku predsedajúceho, či si Valné zhromaždenie želá hlasovať o oboch správach súčasne, 
nebola vznesená námietka. 

Hlasovanie o návrhu na schválenie znenia Správ 

Prítomnosť/kvórum = 63/32 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” =62/0/1 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2008 zo dňa 28.5.2008 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. f) Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  
Správu o hospodárení a o činnosti Výboru a Správu o činnosti Kontrolnej komisie 
bez pripomienok. 
 
2.6. Správa o činnosti Zaraďovacej komisie 
 predniesol predseda Zaraďovacej komisie p. Pavel Zajáček 
 
2.7. Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 
 informáciu predniesol Predseda Rozhodcovskej komisie p. Peter Zagar 
 
2.8. Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie 
V tomto bode rokovania neboli diskusné príspevky. 
 
 

3. Návrh novely Stanov 

(Poznámka: Ak sa v texte uvádza výraz „predložený dokument“, rozumie sa ním materiál 
označený v záhlaví „Príloha č. 1 k pozvánke na Valné zhromaždenie SOZA 2008” a uvedený 
nadpisom „Návrh novely Stanov SOZA”, ktorý bol rozosielaný s pozvánkou a ktorý tvorí prílohu 
tohto záznamu.) 
 
Valné zhromaždenie akceptovalo odporúčanie predsedajúceho, aby sa v rozhodovaní 
postupovalo tak, že sa budú prerokúvať jednotlivé body alebo logicky súvisiace skupiny bodov 
osobitne, v každom z nich bude podaná vstupná informácia, bude otvorená osobitná diskusia 
a po nej bude nasledovať osobitné hlasovanie. 
 

Bod 1. predloženého dokumentu (k čl. 6.2.písm. d) Stanov SOZA s dôsledkom vypustenia tretej 
odrážky v čl.18.6 ) 

Do diskusie k tomuto bodu sa nikto neprihlásil. 

Prítomnosť/kvórum = 58/39 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 58/0/0 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2008 zo dňa 28.5.2008 
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Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a) a 14.2.3. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  návrh 
v znení bodu 1. predloženého dokumentu. 
Bod 2. predloženého dokumentu (k čl. 6a, 6b, 6c a 6d Stanov SOZA s dôsledkom 
vypustenia čl.8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3. a 8.4.4. ) 

Do diskusie k tomuto bodu sa nikto neprihlásil. 

Prítomnosť/kvórum = 58/39 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 58/0/0 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2008 zo dňa 28.5.2008 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a) a 14.2.3. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  návrh 
v znení bodu 2. predloženého dokumentu. 
 
Bod 3. predloženého dokumentu (k čl. 19a. Stanov SOZA) 

Do diskusie k tomuto bodu sa nikto neprihlásil. 

Prítomnosť/kvórum = 57/38 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 57/0/0 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/2008 zo dňa 28.5.2008 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a) a 14.2.3. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  návrh 
v znení bodu 3. predloženého dokumentu. 
 
Body 4., 5., 6. a 7. predloženého dokumentu (k čl. 22.2., 22.3., 22.6. a 22.7. Stanov SOZA 
s dôsledkom v označení doterajšieho čl. 22.7. ako 22.8.) 

Do diskusie k tomuto bodu sa nikto neprihlásil. 

Prítomnosť/kvórum = 61/41 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 60/0/1 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 8/2008 zo dňa 28.5.2008 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a) a 14.2.3. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  návrh 
v znení bodov 4., 5., 6. a 7. predloženého dokumentu. 
 
 
4. Voľby do Výboru a Kontrolnej komisie SOZA 
Predsedajúci - s ohľadom na to, že nasledujúcim bodom rokovania sú voľby a figuroval ako 
nominovaný kandidát - odovzdal vedenie rokovania nezainteresovanej osobe. Nato poveril 
podľa čl. 13.1. Stanov SOZA vedením rokovania počnúc týmto bodom až do skončenia VZ 
Ladislava Briestenského. 

4.1. Informácia o príprave a výsledkoch nominácie 
4.2. Diskusia 

Po podaní vstupnej informácie o príprave nominácie a platnom volebnom poriadku nasledovala 
diskusia o kandidátoch, v ktorej vystúpili pp.: Horák, Nováková, Matej, Štrasser, Popovič 
a Betko. 

4.3. Príprava na vykonanie volieb 
4.4. Voľby 
 
Nato boli podané konkrétne informácie o mieste a spôsobe hlasovania, bol vyhlásený čas 
na vykonanie hlasovania v trvaní 20 minút a bola vyhlásená prestávka s tým, že v rokovaní sa 
bude pokračovať prerokovaním správy volebnej komisie. 
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p r e s t á v k a  
n a  v y k o n a n i e  v o l i e b  

 

4.5. Správa volebnej komisie 

Nato bola prednesená Správa volebnej komisie (originál správy s podpismi členov je uložený 
v dokumentácii z rokovania Valného zhromaždenia na právnom oddelení SOZA). 

prítomnosť/kvórum = 47/24 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 47/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 9/2008 zo dňa 28.5.2008 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.8. Stanov SOZA  a podľa bodu 5.1. platného volebného 
poriadku - 
a )  b e r i e  n a  v e d o m i e   
výsledky volieb tak, ako sú uvedené v predloženej správe volebnej komisie 

b) p r i j í m a  
predloženú správu volebnej komisie bez pripomienok, 

c)  k o n š t a t u j e  
c.1) že v riadnych voľbách do Výboru SOZA boli zvolení pp.: 

za profesijnú skupinu meno a priezvisko 

vážnej hudby 

Ľubomír Burgr 
Rastislav Dubovský 
Juraj Hatrík 
Daniel Matej 

populárnej hudby 

Peter Graus 
Richard Jajcay 
Matúš Jakabčic 

folklórnej hudby 
Ondrej Demo 
Miroslav Dudík 

dychovej hudby Adam Hudec 

textári 
Miroslav Jurika 
Ján Štrasser 

vydavatelia 

A-Tempo Verlag Slovakia s.r.o. 
Hudobný fond 
MUSICA spol. s r.o. 
Opus a.s. 
Studio LUX, s.r.o. 
Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o. 

 
c.2) že v riadnych voľbách do do Kontrolnej komisie SOZA boli zvolení pp.: 

za profesijnú skupinu meno a priezvisko 
vážnej hudby Stanislav Hochel 

populárnej hudby Marián Brezáni 

hudba špec. funkcií / džez Anton Popovič 

folklórnej hudby Martin Čorej 

dychovej hudby Ján Jamriška 

textári Anikó Dušíková 

vydavateľ DISKANT 

d)  k o n š t a t u j e  
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že prijatím tohto uznesenia považuje výsledky volieb v zmysle článkov 16.6. a 17.6. Stanov SOZA 
za vyhlásené. 
 
5. Všeobecná diskusia 
 
návrh: k  (téma) 
predkladateľ: riaditeľ SOZA, Ing. Pavol Jursa 
znenie návrhu: vyslovenie podpory stanovisku SOZA vo veci Vyhlásenia o námietkach Európskej 
komisie 
(znenie stanoviska bolo prednesené do zvukového záznamu a bolo súčasne účastníkom 
prezentované na dataprojekcii) 

V diskusii k tomuto bodu vystúpila p. Erlebachová. 

prítomnosť/kvórum = 45/23 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 45/0/0 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 10/2008 zo dňa 28.5.2008 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - 
vyslovuje podporu predloženému stanovisku SOZA vo veci Vyhlásenia o námietkach Európskej 
komisie. 
 
Ďalej v rámci všeobecnej diskusie vystúpili pp.: J. Súkal, D. Mikletič, J. Štrasser, F. Turák, D. 
Matej, M. Jakabčic.  
 

Rokovanie skončilo o 17:00 hod.. 
 

Technická poznámka: 
Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 

účastníkom k dispozícii prostredníctvom data-projekcie. 
 
 
Prílohy: 
 Správa o hospodárení a o činnosti Výboru (k bodu 2.1.) 
 Správa o činnosti Kontrolnej komisie (k bodu 2.2.) 
 dokument označený v záhlaví „Príloha č. 1 k pozvánke na Valné zhromaždenie SOZA 2008” 

uvedený nadpisom „Návrh novely Stanov SOZA” (k bodu 3.) 
 
 
 

Valné zhromaždenie SOZA 22.5.2007 
(priebeh programu, vykonané hlasovania a znenia uznesení) 

 
1. Otvorenie 

1.1. Spoločenský úvod 

1.2. Voľba pracovných komisií 

Predkladateľ: predsedajúci 
Znenie návrhu: Návrhová komisia v zložení p. J. Čurný, D. Mikletič, J. Štrasser, I. Valentovič. 

Prítomnosť/kvórum = 66/34 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 57/1/8 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 11/2007 zo dňa 22.5.2007: 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4. ods. 1. Rokovacieho 
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poriadku Valného zhromaždenia SOZA - 
1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania 
Valného zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu 
a k postupu rokovania návrhy uznesení, 
2. v o l í  návrhovú komisiu v zložení p. Juraj Čurný, Daniel Mikletič, Ján Štrasser, 
Igor Valentovič. 
 
1.3. Schválenie programu rokovania 

K programu navrhnutému Grémiom členov volených orgánov (ďalej len „Grémium“) - 
uvedenému v pozvánke - neboli vznesené pripomienky. 

Hlasovanie o programe rokovania 

Prítomnosť/kvórum = 69/35 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 68/0/1 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 12/2007 zo dňa 22.5.2007: 
Valné zhromaždenie SOZA – podľa čl. 13.1. Stanov SOZA – s c h v a ľ u j e  program 
svojho rokovania v súlade s programom uvedeným v pozvánke bez pripomienok. 
 
2. Správy volených orgánov 

2.1. Prednesenie Správy o hospodárení a o činnosti Výboru 
 predniesol predseda Výboru p. Július Kinček 
 
2.2. Prednesenie Správy o činnosti Kontrolnej komisie 
 predniesla predsedníčka Kontrolnej komisie p. Anikó Dušíková 
 
2.3. Správa externých audítorov 
 predniesol audítor Ing. Jozef Pecko zo spoločnosti Kredit Audit s.r.o. 
 
2.4. Diskusia k zneniu správ Výboru a Kontrolnej komisie a k Správe externých audítorov 
V diskusii postupne vystúpili: p. V. Scherhaufer, P. Horák, L. Briestenský, P. Jursa, A. Kubasák, 
P. Horák, A. Kubasák. 

Návrh na uznesenie: 
Predkladateľ: p. Anton Kubasák 
Znenie návrhu: „Valné zhromaždenie SOZA žiada Ministerstvo kultúry SR (odbor kontroly), aby 
preveril činnosť SOZA za minulé obdobie.“ 

Prítomnosť/kvórum: 73/37 
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 6/58/9 

Konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 

2.5. Schválenie správ Výboru a Kontrolnej komisie 

Na otázku predsedajúceho, či si Valné zhromaždenie želá hlasovať o oboch správach súčasne, 
nebola vznesená námietka. 

Hlasovanie o návrhu na schválenie znenia Správ 

Prítomnosť/kvórum = 73/37 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 67/1/5 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 13/2007 zo dňa 22.5.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. f) Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  
Správu o hospodárení a o činnosti Výboru a Správu o činnosti Kontrolnej komisie 
bez pripomienok. 
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2.6. Správa o činnosti Zaraďovacej komisie 
 predniesol predseda Zaraďovacej komisie p. Pavel Zajáček 
 
2.7. Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 
 predniesol poverený člen Rozhodcovskej komisie p. Pavol Bagin 
 
2.8. Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie 
V diskusii vystúpil: A. Kubasák. 
 
 
3. Potvrdenie kooptovania podľa čl. 21.2. Stanov SOZA 

Predmetom rokovania bolo rozhodnutie Grémia z 11.4.2007, ktorým boli podľa čl. 22.2. písm. 
c) Stanov kooptovaní: 

do Výboru SOZA: 

▫ p. Július Kinček za profesijnú skupinu populárnej hudby (na miesto, ktoré sa uvoľnilo jeho 
rezignáciou), 

▫ p. Peter Graus za profesijnú skupinu textárov (na miesto, ktoré sa uvoľnilo vymenovaním 
p. Pavla Jursu za riaditeľa SOZA a jeho následnou rezignáciou na post člena Výboru), 

do Kontrolnej komisie SOZA: 
 p. Anton Popovič za profesijnú skupinu „hudba špeciálnych funkcií/džez“ (na miesto, 

ktoré sa uvoľnilo kooptovaním p. Petra Grausa do Výboru). 
 
V diskusii postupne vystúpili p. Š. Gál, S. Pánis, D. Matej, M. Jakabčic, Š. Gál, S. Pánis, 
V. Scherhaufer. 
 
Na otázku predsedajúceho, či si Valné zhromaždenie želá hlasovať o všetkých kooptáciách 
súčasne, bola vznesená námietka, preto sa hlasovalo o potvrdení kooptovaní jednotlivo: 

Návrh: Potvrdenie kooptovania p. Júliusa Kinčeka do Výboru za profesijnú skupinu „populárna 
hudba“. 

Prítomnosť/kvórum = 58/30 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 56/1/1 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 14/2007 zo dňa 22.5.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 21.2. Stanov SOZA - p o t v r d z u j e  kooptovanie 
p. Júliusa Kinčeka do Výboru za profesijnú skupinu „populárna hudba“. 
 
Návrh: Potvrdenie kooptovania p. Petra Grausa do Výboru za profesijnú skupinu „textár“. 

Prítomnosť/kvórum = 60/31 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 57/1/2 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 15/2007 zo dňa 22.5.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 21.2. Stanov SOZA - p o t v r d z u j e  kooptovanie 
p. Petra Grausa do Výboru za profesijnú skupinu „textár“. 
 
Návrh: Potvrdenie kooptovania p. Antona Popoviča do Kontrolnej komisie za profesijnú skupinu 
„hudba špeciálnych funkcií/džez“. 

Prítomnosť/kvórum = 60/31 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 58/1/1 
bolo prijaté nasledovné 
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UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 16/2007 zo dňa 22.5.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 21.2. Stanov SOZA - p o t v r d z u j e  kooptovanie 
p. Antona Popoviča do Kontrolnej komisie za profesijnú skupinu „hudba špeciálnych 
funkcií/džez“. 
 
 
4. Stanovisko k požiadavke zo spoločnej Deklarácie GESAC a ICMP/CIEM v otázke 
zloženia Výboru SOZA 

Na základe poverenia Výboru predniesol vstupnú informáciu bývalý riaditeľ p. L. Briestenský. 
Zoznámil Valné zhromaždenie s procesom, ktorý predchádzal schválenie odporúčania GESAC-
u, o rôznorodých stránkach posudzovania tohto odporúčania v Podvýbore pre medzinárodné 
otázky, vo Výbore, v Kúrii vydavateľov i v Grémiu, s vyústením do vysvetlenia dôvodov, ktoré 
viedli Výbor a Grémium k odporúčaniu požiadavku zo spoločnej deklarácie akceptovať. 
 
V diskusii postupne vysúpili: p. H. Tóth, A. Kubasák, L. Briestenský, D. Mikletič, P. Horák, M. 
Greksa, M. Jakabčic, J. Štrasser, H. Tóth, A. Kubasák, P. Jursa, S. Pánis, J. Čurný, I. Valentovič, 
M. Greksa, M. Jakabčic, H. Tóth, P. Jursa, J. Kinček, Ján Baláž, A. Kubasák. 
 
Prítomnosť/kvórum = 64/33 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 52/4/8 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 17/2007 zo dňa 22.5.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - a k c e p t u j e  odporúčanie 
GESAC-u zo spoločnej deklarácie s ICMP/CIEM, aby 1/3 miest vo Výbore bola 
vyhradená pre vydavateľov. 
 

prestávka: 15:17 – 15:48 
 
5. Návrh novely Stanov 

(Poznámka: Ak sa v texte uvádza výraz „predložený dokument“, rozumie sa ním materiál 
označený v záhlaví „Návrh na novelizáciu Stanov SOZA – pracovný materiál predkladaný 
Grémiom na VZ SOZA dňa 22.5.2007“, ktorý bol rozosielaný s pozvánkou a ktorý tvorí prílohu 
tohto záznamu.) 
 
Valné zhromaždenie akceptovalo odporúčanie predsedajúcich, aby sa v rozhodovaní 
postupovalo tak, že sa budú prerokúvať jednotlivé body osobitne, v každom z nich bude 
osobitná diskusia k návrhu a o každom návrhu sa bude osobitne hlasovať. 
Bod 1. predloženého dokumentu (k čl. 6.5. Stanov SOZA) 

Do diskusie k tomuto bodu sa nikto neprihlásil. 

Prítomnosť/kvórum = 63/42 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 61/1/1 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 18/2007 zo dňa 22.5.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a) a 14.2.3. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  
návrh v znení bodu 1. predloženého dokumentu. 
 
Bod 2. predloženého dokumentu (k čl. 8.4.3. Stanov SOZA s dôsledkami v čl. 11.3. písm. i), 
v čl. 14.2.3., v čl. 18.3. a v čl. 22.2.) 

V diskusii postupne vystúpili: p. A. Kubasák, M. Jakabčic, M. Greksa, J. Štrasser, A. Kubasák, 
H. Tóth, O. Demo, S. Hochel, A. Hudec. 

Prítomnosť/kvórum = 62/42 



Chronologická Zbierka uznesení VZ SOZA za roky 1995 – 2020 

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 53/5/4 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 19/2007 zo dňa 22.5.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a) a 14.2.3. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  
návrh v znení bodu 2. predloženého dokumentu. 
 
Bod 3. predloženého dokumentu (k čl. 8.4.4. Stanov SOZA) 

Do diskusie k tomuto bodu sa nikto neprihlásil. 

Prítomnosť/kvórum = 62/42 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 56/4/2 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 20/2007 zo dňa 22.5.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a) a 14.2.3. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  
návrh v znení bodu 3. predloženého dokumentu. 
 
Bod 4. predloženého dokumentu (k čl. 12.1. Stanov SOZA) 

Do diskusie k tomuto bodu sa nikto neprihlásil. 

Prítomnosť/kvórum = 61/41 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 60/0/1 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 21/2007 zo dňa 22.5.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a) a 14.2.3. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  
návrh v znení bodu 4. predloženého dokumentu. 
 
Bod 5. predloženého dokumentu (k čl. 12.2. Stanov SOZA) 

Do diskusie k tomuto bodu sa nikto neprihlásil. 

Prítomnosť/kvórum = 60/40 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 60/0/0 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 22/2007 zo dňa 22.5.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a) a 14.2.3. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  
návrh v znení bodu 5. predloženého dokumentu. 
 
Bod 6. predloženého dokumentu (k čl. 16.2. Stanov SOZA) 

V diskusii postupne vystúpili: p. P. Horák, O. Demo, A. Kubasák, D. Mikletič, A. Hudec, 
P. Horák. 
Prítomnosť/kvórum = 61/41 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 57/3/1 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 23/2007 zo dňa 22.5.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a) a 14.2.3. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  
návrh v znení bodu 6. predloženého dokumentu. 
 
Vzhľadom na vecnú súvislosť bodov 7. a 8. navrhol predsedajúci, aby sa o nich hlasovalo 
spoločne. Voči návrhu neboli vznesené námietky. 

Body 7. a 8. predloženého dokumentu (k čl. 18.1. a 18.4. Stanov SOZA) 

Do diskusie k tomuto bodu sa nikto neprihlásil. 

Prítomnosť/kvórum = 59/40 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 58/0/1 
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bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 24/2007 zo dňa 22.5.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a) a 14.2.3. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  
návrh v znení bodov 7. a 8. predloženého dokumentu. 
Bod 9. predloženého dokumentu (k čl. 18.6. Stanov SOZA) 

V diskusii vystúpil: p. J. Štrasser. 

Prítomnosť/kvórum = 59/40 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 59/0/0 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 25/2007 zo dňa 22.5.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. a) a 14.2.3. Stanov SOZA - s c h v a ľ u j e  
návrh v znení bodu 9. predloženého dokumentu. 
 
 
6. Všeobecná diskusia 

V diskusii postupne vystúpili: p. Rudolf Kazík, M. Greksa (s návrhmi na dve uznesenia), 
J. Štrasser, A. Kubasák, J. Kinček, J. Zemanová, M. Greksa, A. Hudec (s návrhom 
na uznesenie), L. Briestenský, M. Greksa, F. Poul, J. Zemanová, M. Greksa, H. Tóth, J. Kinček. 
 
Návrh na uznesenie: 

Predkladateľ: p. Marian Greksa 
Znenie návrhu: „Valné zhromaždenie ukladá Výboru pripraviť novelu Stanov SOZA, ktorou by 
sa vypustili ustanovenia o vylučovaní členov/čakateľov.“ 

Prítomnosť/kvórum = 57/29 
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 2/48/7 

Konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
 
Návrh na uznesenie: 

Predkladateľ: p. Adam Hudec 
Znenie návrhu: „Valné zhromaždenie ukladá Výboru pripraviť novelu Stanov SOZA, ktorou by 
sa k ustanoveniam o vylúčení doplnili preventívne disciplinárne prostriedky (napomenutie, 
pozastavenie členstva, ...).“ 

Prítomnosť/kvórum = 56/29 
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 55/0/1 
bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 26/2007 zo dňa 22.5.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 14.2.4. Stanov SOZA - u k l a d á  Výboru pripraviť 
novelu Stanov SOZA, ktorou by sa k ustanoveniam o vylúčení doplnili preventívne 
disciplinárne prostriedky (napomenutie, pozastavenie členstva, ...). 
 
Návrh na uznesenie: 

Predkladateľ: p. Marian Greksa 
Znenie návrhu: „Valné zhromaždenie ukladá Výboru pripraviť ustanovenie sociálneho fondu – 
aj bez zrušenia povinných príspevkov do umeleckých fondov.“ 

Prítomnosť/kvórum = 58/30 
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 27/12/19 

Konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
Rokovanie skončilo o 17:05 hod.. 

 
Technická poznámka: 
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Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 
účastníkom k dispozícii prostredníctvom data-projekcie. 

 
 

Na základe poverenia podľa článku 13.1. Stanov SOZA Valné zhromaždenie viedli 
p. Matúš Jakabčic a Ladislav Briestenský. 

 
 
 

Mimoriadne valné zhromaždenie SOZA 15.3.2007 
(priebeh programu, vykonané hlasovania a znenia uznesení) 

 
1. Otvorenie rokovania, zdôvodnenie zvolania Mimoriadneho valného 

zhromaždenia 
 
Predsedajúci zaznamenal, že v sále bol prítomný p. Peter Uherčík, ktorý nemá podpísanú 
platnú zmluvu o zastupovaní (čo je základnou podmienkou členstva podľa čl. 5.2. Stanov 
SOZA) a teda nemá status člena ani čakateľa na členstvo v SOZA. Predsedajúci vysvetlil, ako 
Stanovy SOZA upravujú okruh osôb oprávnených zúčastniť sa valného zhromaždenia, t.j. 
členovia, čakatelia a právni nástupcovia nositeľov práv (citujúc čl. 6.1. písm. a), 6.5. a 9.4. 
Stanov SOZA). 

Návrh: účasť p. Uherčíka na rokovaní Mimoriadneho valného zhromaždenia 
Predkladateľ: predsedajúci 
Znenie návrhu: Súhlas s účasťou p. Uherčíka na Mimoriadnom valnom zhromaždení 

Prítomnosť/kvórum = 157/79 

Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 41/97/19 
Konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
 
Predsedajúci tlmočil žiadosť člena Mariana Greksu, aby mohol byť v sále prítomný jeho syn, 
ktorý mu bude poskytovať technickú podporu pri prezentácii bez toho, aby inak zasahoval 
do priebehu rokovania. 

Návrh: účasť p. Greksu ml. na rokovaní Mimoriadneho valného zhromaždenia 
Predkladateľ: predsedajúci 
Znenie návrhu: Súhlas s prítomnosťou p. Greksu ml. na Mimoriadnom valnom zhromaždení 

Prítomnosť/kvórum = 164/83 

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 85/31/48 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2007 zo dňa 15.3.2007: 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - súhlasí s prítomnosťou 
p. Greksu ml. na Mimoriadnom valnom zhromaždení SOZA. 
 
Úvodné slovo predniesol podpredseda Výboru SOZA p. prof. Juraj Pospíšil. 
 
Voľba návrhovej komisie 
Predkladateľ: predsedajúci tlmočil spoločný návrh Grémia členov volených orgánov SOZA 
Znenie návrhu: Návrhová komisia v zložení prítomných členov Rozhodcovskej komisie 
pp. Zuzana Homolová, Pavol Bagin, Peter Lipa, Peter Zagar. 

Prítomnosť/kvórum = 169/85 

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 160/0/9 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2007 zo dňa 15.3.2007: 
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Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.1. Rokovacieho 
poriadku VZ SOZA - 
1. konštatuje, že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu 
rokovania návrhy uznesení. 
2. volí návrhovú komisiu v zložení prítomných členov Rozhodcovskej komisie 
pp. Zuzana Homolová, Pavol Bagin, Peter Lipa, Peter Zagar. 
 
Schválenie programu rokovania 
Hlasovanie o pripomienke p. M. Greksu: 
Znenie návrhu: Doplniť program rokovania o bod „Stanovisko exvylučovaných členov” 

Prítomnosť/kvórum = 167/84 

Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 72/40/55 
Konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
Hlasovanie o pripomienke p. A. Kubasáka: 
Znenie návrhu: Doplniť program rokovania o bod: „Morálna integrita 13 členov Výboru SOZA 
a 2 členov RK SOZA” 

Prítomnosť/kvórum = 160/81 

Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 14/103/43 
Konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
 
Hlasovanie o pripomienke Výboru 
Znenie návrhu: Doplniť program rokovania o bod: „Informácia k téme DPH” a zaradiť ho ako 
prvý do bodu „3. Rôzne” 

Prítomnosť/kvórum = 168/85 

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 163/0/5 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2007 zo dňa 15.3.2007: 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a čl. 2.4. Rokovacieho poriadku 
VZ SOZA – schvaľuje návrh doplniť program rokovania o bod „Informácia k téme 
DPH” a zaradiť ho ako prvý do bodu „3. Rôzne”. 
 
Hlasovanie o programe rokovania ako celku 

Prítomnosť/kvórum = 160/81 

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 152/3/5 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2007 zo dňa 15.3.2007: 
Valné zhromaždenie SOZA – podľa čl. 13.1. Stanov SOZA – schvaľuje program svojho 
rokovania v súlade s programom v pozvánke a s pripomienkou schválenou 
v predchádzajúcom uznesení. 
 
 
2. Stanovisko valného zhromaždenia 
 k negatívnej medializácii zo strany členov SOZA, ktorá poškodzuje záujmy SOZA 
 k činnosti orgánov SOZA a k doterajšiemu smerovaniu SOZA 
 
Vstupné informácie k bodu 2 predniesli pp. Matúš Jakabčic a Marian Greksa. 
 
V diskusii postupne vystúpili pp. J. Štrasser, M. Greksa, R. Grigorov, A. Kubasák, 
L. Briestenský, P. Horváth, M. Greksa, P. Lipa, E. Aresta, A. Popovič, P. Habera, M. Karvaš, M. 
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Greksa, M. Hladký, B. Jančich, M. Šúr, J. Šebo, A. Kubasák, Jozef Baláž, M. Žbirka, K. Peteraj, 
A. Popovič, J. Pospíšil, M. Greksa, J. Zemanová, A. Kubasák. 
 
procesný návrh: 
Predkladateľ: Anton Popovič 
Znenie návrhu: Ukončiť diskusiu a pristúpiť k hlasovaniu o predložených návrhoch unesení 

Prítomnosť/kvórum = 159/80 

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 152/0/7 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2007 zo dňa 15.3.2007: 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a čl. 3.3. Rokovacieho poriadku VZ 
SOZA - schvaľuje návrh ukončiť diskusiu a pristúpiť k hlasovaniu o predložených návrhoch 
unesení. 
 

Hlasovanie o návrhoch uznesení: 

Predkladateľ: Výbor SOZA 
Znenie návrhu: Individuálne uplatňovanie členských práv a záujmov prostredníctvom médií 
s použitím nepravdivých a skreslených informácií poškodzuje záujmy SOZA. 

Prítomnosť/kvórum = 162/82 

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 145/0/17 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2007 zo dňa 15.3.2007 
- podľa čl. 11.2. Stanov SOZA: 
Individuálne uplatňovanie členských práv a záujmov prostredníctvom médií 
s použitím nepravdivých a skreslených informácií poškodzuje záujmy SOZA. 
 
Predkladateľ: Výbor SOZA 
Znenie návrhu: Mimoriadne valné zhromaždenie SOZA vyslovuje súhlas s doterajším 
smerovaním SOZA a s činnosťou volených orgánov SOZA. 

Prítomnosť/kvórum = 163/82 

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 150/6/7 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/2007 zo dňa 15.3.2007 
- podľa čl. 11.2. Stanov SOZA: 
Mimoriadne valné zhromaždenie SOZA vyslovuje súhlas s doterajším smerovaním 
SOZA a s činnosťou volených orgánov SOZA. 
 
Predkladateľ: Návrhová komisia (zlučujúc podnety pp. P. Haberu a K. Peteraja) 
Znenie návrhu: Valné zhromaždenie vyslovuje dôveru p. Briestenskému, Kinčekovi a Dr. 
Turčániovej a žiada ich, aby zvážili návrat do svojich funkcií. 

Prítomnosť/kvórum = 155/78 

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 144/5/6 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 8/2007 zo dňa 15.3.2007 
- podľa čl. 11.2. Stanov SOZA: 
Valné zhromaždenie vyslovuje dôveru p. Briestenskému, Kinčekovi a Dr. 
Turčániovej a žiada ich, aby zvážili návrat do svojich funkcií. 
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V ďalšej diskusii vystúpili pp.: A. Hudec, M. Jurika, A. Kubasák, M. Greksa, M. Šúr. P. Lipa, 
J. Šebo, R. Grigorov, J. Hatrík, J. Štrasser, L. Briestenský, P. Horváth, M. Greksa, A. Hudec, J. 
Šebo. 
P. M. Šúr vo svojom diskusnom príspevku navrhol, aby VZ vyslovilo dôveru pp. Kubasákovi 
a Greksovi a navrhlo kompetentným orgánom SOZA p. Uherčíka opätovne prijať za člena 
SOZA. S ohľadom na iné diskusné príspevky predkladateľ návrhu svoj návrh vzal späť. 
 

prestávka: 16:40 – 17:05 
3. Rôzne 
3.1. Informácia k téme DPH 
 
Vstupné informácie k bodu 3.1. predniesol p. Ladislav Briestenský. 
 
V diskusii postupne vystúpili Ján Baláž, P. Lipa, Ján Baláž, D. Matej, T. Zubák, L. Briestenský, 
J. Kinček, D. Mikletič, M. Jakabčic, J. Šebo, R. Martinický, K. Peteraj, J. Šebo, V. Scherhaufer, 
P. Horák, J. Sůkal. 
Predkladateľ: Návrhová komisia 
Znenie návrhu: VZ berie na vedomie informáciu o vývoji situácie v záležitosti DPH 
a nevyhnutnosti registrácie SOZA ako platcu DPH. 

Prítomnosť/kvórum = 99/50 

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 97/0/2 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 9/2007 zo dňa 15.3.2007: 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA – berie na vedomie informáciu 
o vývoji situácie v záležitosti DPH a nevyhnutnosti registrácie SOZA ako platcu 
DPH. 
Téma: odvody povinných príspevkov do umeleckých fondov 
 
V diskusii vystúpili pp.: T. Zubák, L. Briestenský, P. Opet, L. Briestenský, M. Jakabčic, 
M. Brezovská, Ján Baláž, J. Štrasser, M. Cimbala, T. Zubák, K. Peteraj, P. Lipa, M. Chovanec, 
I. Valenta, J. Šebo, P. Niňaj. 

Prítomnosť/kvórum = 87/44 

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 72/2/13 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 10/2007 zo dňa 15.3.2007 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a čl. 2.4. Rokovacieho poriadku 
VZ SOZA – ukladá Výboru SOZA do riadneho valného zhromaždenia 22.5.2007 
iniciovať v spolupráci so Slovenskou koalíciou pre kultúrnu diverzitu petíciu 
za zrušenie zákonnej povinnosti odvádzať 2% zo svojich honorárov 
do umeleckých fondov. 
 

rokovanie skončilo o 18:36 hod. 
 

technická poznámka: 
Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 

účastníkom k dispozícii prostredníctvom data-projekcie 
 
 

Na základe poverenia podľa článku 13.1. Stanov VZ viedli Matúš Jakabčic a Pavol Jursa. 
 
 

Valné zhromaždenie SOZA 25.5.2006 
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(priebeh programu, vykonané hlasovania a znenia uznesení) 
 

1. Otvorenie 
 
1.1. Spoločenský úvod 
 
1.2. Voľba pracovných komisií 

Návrhová komisia 
 návrhy: pp. Dušíková, Jursa, Karvaš 

prítomnosť/kvórum = 118/60 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 116/0/2 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 38/2006 zo dňa 25.5.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.1. Rokovacieho poriadku 
VZ SOZA - 
1. k o n š t a t u j e , že úlohou Návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 

zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania 
návrhy uznesení, 

2. v o l í  Návrhovú komisiu v zložení: pp. Dušíková, Jursa, Karvaš. 
 
Volebná komisia 
 návrhy: pp. Mikletič, Jamriška, Bagin, Jurika, Kubasák, Culinka, Horváth 

prítomnosť/kvórum = 124/63 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 123/0/1 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 39/2006 zo dňa 25.5.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.2. Rokovacieho poriadku 
VZ SOZA - 
1. k o n š t a t u j e , že úlohou Volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb podľa Stanov 

SOZA a podľa schváleného Volebného poriadku, vykonať sčítanie hlasov a podať Valnému 
zhromaždeniu správu o výsledku volieb, 

2. v o l í  Volebnú komisiu v zložení: pp. Mikletič, Jamriška, Bagin, Jurika, Kubasák, Culinka, 
Horváth. 

 Pri odovzdávaní podkladov bolo zistené, že sú prítomní dvaja členovia s priezviskom 
Horváth. 

 návrh: keďže predkladateľ návrhu na voľbu p. Horvátha spresnil, že sa jedná o Pavla 
Horvátha, hlasovať osobitne o jeho zvolení za člena Volebnej komisie. 

prítomnosť/kvórum = 119/60 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 112/0/7 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 40/2006 zo dňa 25.5.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.2. Rokovacieho poriadku 
VZ SOZA - 
v o l í  za člena Volebnej komisie p. Pavla Horvátha. 
 
1.3. Schválenie programu rokovania 

prítomnosť/kvórum = 123/62 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 102/0/21 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 41/2006 zo dňa 25.5.2006 
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Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania v súlade s programom v pozvánke 
bez pripomienok. 
 
2. Správy volených orgánov 

2.1. Prednesenie Správy o hospodárení a o činnosti Výboru 
 predniesol predseda Výboru p. Kinček. 

2.2. Prednesenie Správy o činnosti Kontrolnej komisie 
 predniesol predseda Kontrolnej komisie p. Brezáni. 

2.3. Diskusia k zneniu správ Výboru a Kontrolnej komisie 

pozmeňovací návrh: 
predkladateľ: p. Kubasák 
znenie návrhu: Vypustiť zo Správy o činnosti Kontrolnej komisie vetu: „S poľutovaním však 
konštatuje, že v uplynulom období došlo zo strany niektorých členov SOZA k osobovaniu si 
právomocí prináležiacim voleným orgánom, predovšetkým právomocí Kontrolnej komisie.” 

prítomnosť/kvórum: 114/58 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 45/53/16 
konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
 
2.4. Schválenie správ Výboru a Kontrolnej komisie 

schválenie Správy o hospodárení a o činnosti Výboru 

prítomnosť/kvórum = 115/58 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 78/27/10 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 42/2006 zo dňa 25.5.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11, ods.3, písm. f/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predloženú Správu o hospodárení a o činnosti Výboru bez pripomienok. 
 
schválenie Správy o činnosti Kontrolnej komisie 

prítomnosť/kvórum = 115/58 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 66/33/16 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 43/2006 zo dňa 25.5.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11, ods.3, písm. f/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predloženú Správu o  činnosti Kontrolnej komisie bez pripomienok. 
 
2.5. Správa o činnosti Zaraďovacej komisie 
 predniesol predseda Zaraďovacej komisie p. Zajáček. 

2.6. Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 
 predniesol predseda Rozhodcovskej komisie p. Lipa. 

2.7. Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie 
 
3. Voľby do Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie 

3.1. Informácia o príprave nominácie 

3.2. Schválenie volebného poriadku 

prítomnosť/kvórum = 88/45 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 79/0/9 
bolo prijaté nasledovné 
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UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 44/2006 zo dňa 25.5.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.8. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  Volebný poriadok v znení predloženého písomného návrhu bez pripomienok. 
Redakčná poznámka: Návrh Volebného poriadku bol zasielaný spolu s pozvánkou. 
3.3. Volebný akt 
 

p r e s t á v k a  
na vykonanie volieb (do 15.15) a na spracovanie výsledkov Volebnou komisiou 

pokračovanie rokovania (o 16.50) 
3.4. Správa Volebnej komisie 

prítomnosť/kvórum = 98/50 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 92/0/6 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 45/2006 zo dňa 25.5.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl.  15.8. Stanov SOZA a podľa bodu 5.1. schváleného 
Volebného poriadku - 
a) b e r i e  n a  v e d o m i e  
výsledky volieb tak, ako sú uvedené v predloženej správe Volebnej komisie, 
b) p r i j í m a  
predloženú správu Volebnej komisie bez pripomienok, 
c) k o n š t a t u j e ,  

c1) že boli zvolení: 
 v riadnych voľbách do Rozhodcovskej komisie: 

pp. Pavol Bagin, Zuzana Homolová, Peter Lipa, Václav Patejdl, Peter Zagar, 

 v riadnych voľbách do Zaraďovacej komisie: 

profesijná skupina meno a priezvisko 

za profesijnú skupinu skladateľov vážnej hudby Miloš Betko 

za profesijnú skupinu skladateľov populárnej hudby Pavel Zajáček 

za profesijnú skupinu skladateľov hudby špeciálnych funkcií Pavol Kvassay 

za profesijnú skupinu skladateľov - spracovateľov folklórnej hudby Ondrej Demo 

za profesijnú skupinu skladateľov dychovej hudby Adam Hudec 

 
c2) že prijatím tohto uznesenia považuje výsledky volieb v zmysle článkov 16.6. a 17.7. Stanov 
SOZA za vyhlásené. 
 
4. Stanovisko k podporným sociálnym a kultúrnym funkciám SOZA 

návrh: 
predkladateľ: p. Kubasák 
znenie návrhu: VZ zaväzuje Výbor vypracovať návrh úpravy Vyúčtovacieho poriadku v zmysle 
podporných sociálnych a kultúrnych funkcií SOZA (konkrétne využitie 10% stŕhaných 
zahraničným autorom na tieto účely). 

prítomnosť/kvórum: 73/37 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 27/16/30 
konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 

návrh: 
predkladateľ: predsedajúci 
znenie návrhu: V nadväznosti na zmenu zákona pripraviť alternatívy plnenia sociálnych 
a kultúrnych funkcií SOZA. 
prítomnosť/kvórum: 74/38 
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hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 71/1/2 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 46/2006 zo dňa 25.5.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - 
u k l a d á  Výboru pripraviť v nadväznosti na zmenu zákona alternatívy plnenia sociálnych 
a kultúrnych funkcií SOZA. 
5. Aktuálne námety z medzinárodných vzťahov 
 informáciu predniesol riaditeľ SOZA p. Briestenský. 
 
6. Všeobecná diskusia 
 

rokovanie skončilo o 19:30 hod. 
 
 

technická poznámka: 
Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania 

účastníkom k dispozícii prostredníctvom data-projekcie 
 
 

Na základe poverenia podľa článku 13.1. Stanov VZ viedli JUDr. Lucia Jurgová 
a Ladislav Briestenský, riaditeľ 

 
 

Mimoriadne Valné zhromaždenie SOZA 15.3.2006 
(priebeh programu, vykonané hlasovania a znenia uznesení) 

 
1. Otvorenie 
1.1. Spoločenský úvod 
1.2. Voľba pracovných komisií 
voľba návrhovej komisie 
návrh: pp.: Monika Kozelová, Pavol Jursa, Stanislav Hochel, Peter Uherčík 
prítomnosť/kvórum = 130/66 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 128/0/2 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.1. Rokovacieho poriadku 
VZ SOZA - 
1 .  k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 

zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení. 

2. v o l í  návrhovú komisiu v zložení pp.: Monika Kozelová, Pavol Jursa, Stanislav Hochel, Peter 
Uherčík.  

 
osobitné procesné uznesenie 
návrh: postupovať počas celého dnešného rokovania podľa doposiaľ platných Stanov SOZA 
a doposiaľ platného Rokovacieho poriadku VZ SOZA. 
 
prítomnosť/kvórum = 140/71 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 118/16/6 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 7.5. Rokovacieho poriadku 
VZ SOZA – 
konštatuje, že počas dnešného rokovania sa bude až do jeho ukončenia uplatňovať doposiaľ 
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platné znenie Stanov a doposiaľ platné znenie Rokovacieho poriadku VZ SOZA. 
 
1.3. Schválenie programu rokovania 
návrh: v súlade s programom uvedeným na pozvánke 
prítomnosť/kvórum = 140/71 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 107/27/6 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania v súlade s programom v pozvánke. 
 
 
 
2. Návrh novely Stanov SOZA 
(poznámka: ak sa v texte uvádza výraz „predložený dokument”, rozumie sa ním materiál 
označený v záhlaví „Návrh na novelizáciu Stanov SOZA pracovný materiál predkladaný 
Výborom SOZA na Mimoriadne valné zhromaždenie SOZA 15.3.2006”, ktorý bol rozosielaný 
s pozvánkou) 
 
2.1. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 1 predloženého dokumentu (k čl. 3 Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 138/92 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 106/29/3 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
2.2. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 2, alternatíva B predloženého dokumentu (k čl. 6a 
Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 135/90 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 76/32/27 
konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
 
2.3. pozmeňovací návrh: 
(k bodu 2 návrhu Výboru, k čl.6a alternatíva A) 
predkladateľ: p. Nedvěd 
znenie: vypustiť z návrhu 6a.2. znenie 1. odrážky 
prítomnosť/kvórum = 133/89 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 131/0/2 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3.  Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený pozmeňovací návrh. 
 
2.4. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 2, alternatíva A predloženého dokumentu so zmenou 
schválenou predchádzajúcim uznesením 
prítomnosť/kvórum: 131/88 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 44/76/11 
konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté.  
Redakčná poznámka: V dôsledku neprijatia alternatívy A v bode 2 sa z predloženého textu 
vypúšťajú odkazy na čl. 6a a priamo s ním súvisiaci text. 
 
2.5. pozmeňovací návrh: 
predkladateľ: p. Uherčík 
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znenie: špecifikovanie jednotlivých zložiek autorskej odmeny v čl. 7.3. Stanov SOZA 
prítomnosť/kvórum = 83/56 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 17/57/9 
konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
 
2.6. procesný návrh: 
prekladateľ: viacerí z pléna 
znenie: urobiť prestávku v rokovaní 
prítomnosť/kvórum = 94/48 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 92/1/1 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.5. a 14.2.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený procesný návrh. 
 
2.7. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 3 predloženého dokumentu (k čl. 10.1. Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 108/72 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 84/23/1 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
2.8. pozmeňovací návrh: k bodu 4 návrhu Výboru podľa predloženého dokumentu (k čl. 10.3.4. 
Stanov) 
predkladateľ: p. Spišiak 
znenie čl. 10.3.4. upraviť nasledovne: 
„Ak je vyhlásené referendum neplatné pre neúčasť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov a ak 
je rozhodnutie veci podľa článku 10.3.1. v záujme kolektívnej správy práv zastupovaných 
členov, o veci rozhodne Valné zhromaždenie.“ 
prítomnosť/kvórum = 109/73 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 74/33/2 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 8/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený pozmeňovací návrh. 
 
2.9. pozmeňovací návrh: k čl. 11.2. Stanov 
predkladateľ: p. Uherčík 
znenie: „Valné zhromaždenie je oprávnené rozhodovať v súlade s bodom 14.2.4. vo všetkých 
veciach, na ktoré si vyhradí právomoc, s výnimkou vecí, o ktorých sa rozhoduje v členskom 
referende (10.3.1.).“ 
prítomnosť/kvórum = 107/72 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 42/57/8 
konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
 
2.10. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 4a predloženého dokumentu (k čl. 11.2. Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 106/71 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 101/0/5 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 9/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
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2.11. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 5 (a) predloženého dokumentu (k čl. 12.1. Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 97/65 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 97/0/0 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 10/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
2.12. pozmeňovací návrh: k 12.3., druhá odrážka 
predkladateľ: p. Uherčík 
znenie: nahradiť druhú odrážku znením: „písomné návrhy podané na SOZA” 
prítomnosť/kvórum = 88/59 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 22/64/2 
konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
 
2.13. pozmeňovací návrh: k čl. 12.3. Stanov 
predkladateľ: pp. Kinček a Nedvěd 
znenie: vypustiť z tretej odrážky slovo „individuálnych” 
prítomnosť/kvórum = 91/61 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 65/17/9 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 11/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený pozmeňovací návrh. 
 
2.14. pozmeňovací návrh: k čl. 12.3. Stanov 
predkladateľ: p. Jursa 
znenie: v 12.3. vypustiť druhú odrážku a súčasne prvú doplniť textom „z vlastného podnetu 
alebo z podnetu členov” 
prítomnosť/kvórum = 86/58 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 59/26/1 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 12/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený pozmeňovací návrh. 
 
2.15. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 5b predloženého dokumentu (k čl. 12.4. Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 84/56 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 84/0/0 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 13/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
2.16 návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 10, alternatíva B predloženého dokumentu (k čl. 18 
Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 84/56 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 26/55/3 
konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
 
2.17 návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 10, alternatíva A predloženého dokumentu (k čl. 18 
Stanov) 
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prítomnosť/kvórum: 69/46 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 47/20/2 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 14/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
2.18. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 6 predloženého dokumentu (k čl. 13.3. a 13.4. 
Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 81/54 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 81/0/0 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 15/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
2.19. pozmeňovací návrh: k 13.3. a 13.5. 
predkladateľ: p. Greksa 
znenie: vypustiť zo Stanov možnosť výkonu členských práv na základe splnomocnenia 
prítomnosť/kvórum = 58/39 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 35/21/2 
konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
 
2.20. čiastkový pozmeňovací návrh: k 13.5. 
predkladateľ: predsedajúci 
znenie: obmedziť počet splnomocnení na 5 
prítomnosť/kvórum = 82/55 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 57/23/2 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 16/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený pozmeňovací návrh. 
 
2.21. čiastkový pozmeňovací návrh: k 13.5. 
predkladateľ: predsedajúci 
znenie: obmedziť trvanie splnomocnení na 6 mesiacov 
prítomnosť/kvórum = 82/55 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 59/22/1 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 17/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený pozmeňovací návrh. 
 
2.22. čiastkový pozmeňovací návrh: k 13.5. 
predkladateľ: predsedajúci 
znenie: umožniť overenie totožnosti splnomocniteľa právnym útvarom SOZA 
prítomnosť/kvórum = 82/55 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 46/27/9 
konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
 
2.23. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 6 predloženého dokumentu (k čl. 13.5. Stanov) 
s vypustením textu „alebo s totožnosťou splnomocniteľa overenou právnym útvarom SOZA” 
prítomnosť/kvórum = 84/56 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 83/0/1 
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bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 18/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v predloženom znení. 
 
2.24. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 7 predloženého dokumentu (k čl. 16.3. a 16.4. 
Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 82/55 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 54/27/1 
konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
2.25. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 8 predloženého dokumentu (k čl. 16.6. Stanov) 
s doplnkom na záver: „Ako dôsledok tejto zmeny v čl. 22.2. písm. a) znie: „o potvrdení zmien 
Vyúčtovacieho poriadku (16.6.b.) a Smernice o prístupe k informáciám (16.6.b., 24)”. 
prítomnosť/kvórum = 82/55 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 82/0/0 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 19/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
2.26. návrh Výboru v znení, ako uvádzajú body 9 a 15 predloženého dokumentu (k čl. 17.5. 
a 24.2. Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 79/53 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 62/0/17 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 20/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
2.27. návrh Výboru v znení, ako uvádzajú body 11 a 12 predloženého dokumentu (k čl. 20.1. 
a 20.5. Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 73/49 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 53/17/3 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 21/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
2.28. návrh Výboru v znení, ako uvádzajú body 13 a 14 predloženého dokumentu (k čl. 23. 
Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 73/49 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 73/0/0 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 22/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
2.29. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 16 predloženého dokumentu (k čl. 25.2. Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 73/49 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 56/0/17 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 23/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
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s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
2.30. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 17 predloženého dokumentu (k čl. 25.3. Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 73/49 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 73/0/0 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 24/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
2.31. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 18 predloženého dokumentu (k čl. 25.4. Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 75/50 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 55/17/3 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 25/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
2.32. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 19 predloženého dokumentu (k čl. 27.1. Stanov) 
prítomnosť/kvórum = 75/50 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 75/0/0 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 26/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
2.33. procesný návrh: 
znenie: pokračovať v rokovaní 
prítomnosť/kvórum: 75/38 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 51/22/2 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 27/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.5. a 14.2.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený procesný návrh. 
 
 
3. Návrh novely rokovacieho poriadku VZ 
 
(poznámka: ak sa v texte uvádza výraz „predložený dokument”, rozumie sa ním materiál 
označený v záhlaví „Návrhy na novelizáciu Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia SOZA 
- pracovný materiál predkladaný Výborom SOZA na Mimoriadne valné zhromaždenie SOZA 
15.3.2006”, ktorý bol rozosielaný s pozvánkou) 
 
3.1. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 1 predloženého dokumentu (terminologické zmeny) 
prítomnosť/kvórum = 74/38 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 74/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 28/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.5. a 14.2.1.  Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
3.2. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 2 predloženého dokumentu (k čl. 1, ods.3) 
prítomnosť/kvórum = 72/37 
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hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 55/0/17 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 29/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.5. a 14.2.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
3.3. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 3 predloženého dokumentu (k čl. 2, ods.3) 
prítomnosť/kvórum = 69/35 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 52/0/17 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 30/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.5. a 14.2.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
3.4. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 4 a 5 predloženého dokumentu (k čl. 3) 
prítomnosť/kvórum = 72/37 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 72/0/0 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 31/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.5. a 14.2.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
3.5. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 6 predloženého dokumentu (k čl. 3, ods. 5 a 6) 
prítomnosť/kvórum = 72/37 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 55/0/17 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 32/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.5. a 14.2.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
3.6. návrh Výboru v znení, ako uvádzajú body 7 a 8 predloženého dokumentu (k čl. 3 a k čl. 5 
ods. 2) 
prítomnosť/kvórum = 72/37 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 72/0/0 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 33/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.5. a 14.2.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
3.7. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 9 predloženého dokumentu (k čl. 6) 
prítomnosť/kvórum = 70/36 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 51/19/0 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 34/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.5. a 14.2.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený návrh s pripomienkami: 
 v ods. 3 sa druhá veta začína slovami: „Pri viacnásobnom opakovaní...” 
 v ods. 7 sa údaj „1 min.” nahrádza údajom „2 min.”. 
 
3.8. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 10 predloženého dokumentu (k čl. 7, ods.5) 
prítomnosť/kvórum = 69/35 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 68/0/1 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 35/2006 zo dňa 15.3.2006 
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Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.5. a 14.2.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
3.9. návrh Výboru v znení, ako uvádza bod 11 predloženého dokumentu (k čl. 8, ods.3) 
prítomnosť/kvórum = 68/35 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 48/20/0 
bolo prijaté nasledovné 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 36/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.5. a 14.2.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh v znení predloženého dokumentu. 
 
3.10. pozmeňovací návrh: k čl. 8.1. Rokovacieho poriadku VZ SOZA 
predkladateľ: p. Uherčík 
znenie: predĺžiť archivovanie zvukového záznamu z 3 na 10 rokov 
prítomnosť/kvórum: 68/35 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 25/31/12 
konštatovanie: Uznesenie nebolo prijaté. 
 
 
4. Rôzne 
 
4.1. námet: k podujatiu Aurel 2005 
predkladateľ: p. Kinček 
znenie: zaujatie stanoviska k informácii o postupe Výboru SOZA pri určení licenčných podmienok 
titulu Aurel 2005 
prítomnosť/kvórum = 66/34 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 66/0/0 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 37/2006 zo dňa 15.3.2006 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - 
b e r i e  n a  v e d o m i e  informáciu predsedu Výboru SOZA o poskytnutých licenčných 
podmienkach k titulu Aurel 2005 bez pripomienok. 
 

rokovanie skončilo o 23:10 hod. 
 

technická poznámka: 
Znenia prekladaných aj pozmeňovacích návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania 

boli v priebehu rokovania účastníkom k dispozícii  
prostredníctvom data-projekcie 

 
 

Na základe poverenia podľa článku 13.1. Stanov VZ viedli JUDr. Lucia Jurgová 
a Mgr. Ladislav Briestenský, riaditeľ 

 
 

Valné zhromaždenie SOZA 25.5.2005 
(priebeh programu, vykonané hlasovania a znenia uznesení ) 

 
1. Otvorenie  
1.1. Spoločenský úvod 
1.2. Voľba pracovných komisií 
 
voľba návrhovej komisie 
návrh: pp. Marián Greksa, Juraj Pospíšil, Vašo Patejdl 
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prítomnosť/kvórum = 85/43 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 85/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2005 zo dňa 25.5.2005 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA  a podľa čl. 4.1. Rokovacieho poriadku 
VZ SOZA - 
1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania Valného 

zhromaždenia a . predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania 
návrhy uznesení. 

2.   v o l í   
     návrhovú komisiu v zložení pp.: Marián Greksa, Juraj Pospíšil, Vašo Patejdl. 
 

1.3. Schválenie programu rokovania 

prítomnosť/kvórum = 85/43 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 85/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2005 zo dňa 25.5.2005 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania 
 v súlade s programom v pozvánke 
 s konštatovaním, že odrážka pod bodom 3 v pozvánke nie je bod programu, ale 

nedopatrenie - v tomto bode sa povinne prerokujú všetky prípady kooptovania od 
ostatného valného zhromaždenia. 

 

2. Správy volených orgánov 

2.1. Správa o hospodárení a o činnosti Výboru  
2.2. Správa o činnosti Kontrolnej komisie 
 
2.2.a) Diskusia k správam Výboru a Kontrolnej komisie 
2.2.b) Schválenie správ Výboru a kontrolnej komisie 

prítomnosť/kvórum =87/44 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 85/2/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2005 zo dňa 25.5.2005 
Valné zhromaždenie SOZA  
- podľa čl. 11, ods.3, písm. f/ a g/Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e    
prednesenú Správu o hospodárení a o činnosti Výboru, 
a 
prednesenú Správu o činnosti Kontrolnej komisie, 
bez pripomienok 
 

2.3. Správa o činnosti Zaraďovacej komisie 
2.4. Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie 
2.5. Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie 
 návrh: nepokračovať v diskusii o reklamáciách jednotlivcov 
 
prítomnosť/kvórum: 60/31 
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hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 44/10/6 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2005 zo dňa 25.5.2005 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e   
predložený návrh nepokračovať v diskusii o reklamáciách jednotlivcov. 
 
 
návrh moderátora: stanoviť lehotu do konca augusta t.r. na predloženie všetkých námetov na 
zmeny doplnenia interných noriem, ktoré neboli vopred prediskutované 
 
prítomnosť/kvórum: 63/32 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 63/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2005 zo dňa 25.5.2005 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e   
predložený návrh stanoviť lehotu do konca augusta t.r. na predloženie všetkých námetov na 
zmeny doplnenia interných noriem, ktoré neboli vopred prediskutované. 
 
 
3. Potvrdenie kooptovania podľa čl. 21.2. Stanov  

Štúdio LUX do Výboru  
podľa čl. 15.3. o tejto otázke hlasovali  len členovia z rad(ov vydavateľov) 
 
prítomnosť/kvórum = 7/4 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 7/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2005 zo dňa 25.5.2005 
Valné zhromaždenie SOZA  
- podľa čl. 21, ods.2, Stanov SOZA - 
p o t v r d z u j e    
uznesenie Grémia členov volených orgánov č. 2 zo 16.6.2004 o kooptovaní vydavateľstva Štúdio 
LUX na uvoľnené miesto vo Výbore SOZA. 
 
Pavol Kvassay do Zaraďovacej komisie 
(podľa čl. 15.3. o tejto otázke hlasovali  len individuálni členovia ) 
 
prítomnosť/kvórum = 52/27 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 50/0/2 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/2005 zo dňa 25.5.2005 
Valné zhromaždenie SOZA  
- podľa čl. 21, ods.2, Stanov SOZA - 
p o t v r d z u j e    
uznesenie Grémia členov volených orgánov č. 1 zo 16.6.2004 o kooptovaní Pavla Kvassaya na 
uvoľnené miesto v Zaraďovacej komisii SOZA. 
 

Prestávka (16.55 - 17.15) 
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4. Novela Stanov SOZA 
 
pozmeňovací návrh: 
predkladateľ: p. Štrasser  
znenie: „presunúť 5.3. ako 5.1., číslovanie posunúť a čl. 6 nazvať aj doplnkom „ a čakateľa”” 
prítomnosť/kvórum: 57/38 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 54/0/3 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 8/2005 zo dňa 25.5.2005 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3.  Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e   
predložený pozmeňovací návrh: „presunúť 5.3. ako 5.1., číslovanie posunúť a čl. 6 nazvať aj 
doplnkom „a čakateľa”. 
 
pozmeňovací návrh: 
predkladateľ: Anton Kubasák 
znenie: „neschváliť zmenu v čl. 11.2.” 
prítomnosť/kvórum: 53/36 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 17/10/26 

 uznesenie nebolo prijaté  
 
pozmeňovací návrh: 
predkladateľ: Jano Baláž:  
znenie: „ponechať čl. 11.2. v pôvodnom znení” 
prítomnosť/kvórum: 50/34 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 24/5/21 

 uznesenie nebolo prijaté  
 
procedurálny návrh: 
predkladateľ: JUDr. Jurgová 
znenie: hlasovať o zmenách čl. 11.2., tak ako boli pôvodne navrhnuté 
prítomnosť/kvórum: 48/32 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 36/6/6 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 9/2005 zo dňa 25.5.2005 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3.  Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  znenie čl. 11.2. tak ako bolo pôvodne navrhnuté. 
 
pozmeňovací návrh: 
predkladateľ: Jano Baláž 
znenie: „ vypustiť čl. 11.2.” 
prítomnosť/kvórum: 47/32 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 7/35/5 
 uznesenie nebolo prijaté 

 
(po diskusii o čl. 13.4.) 
 
procedurálny návrh: 
predkladateľ: moderátor 
znenie: „Za schválené sa považujú výslovne schválené čiastkové otázky, otázky, ktoré boli až do 
bodu 13.3. vrátane prebrané a neboli predmetom námietok alebo pripomienok” 
prítomnosť/kvórum: 45/30 
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hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 44/0/1 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 10/2005 zo dňa 25.5.2005 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3.  Stanov SOZA - 
k o n š t a t u j e ,  ž e  
za schválené sa považujú výslovne schválené čiastkové otázky, otázky, ktoré boli až do bodu 
13.3. vrátane prebrané a neboli predmetom námietok alebo pripomienok. 
 
procedurálny návrh: 
predkladateľ: A. Hudec + moderátor 
znenie: „ prijať aspoň akceptabilné zmeny a zmeny podľa AZ” 
prítomnosť/kvórum: 43/29 
hlasovanie: „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 39/2/2 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 11/2005 zo dňa 25.5.2005 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3.  Stanov SOZA - 
k o n š t a t u j e ,  ž e  
v ďalšom prerokovaní sa valné zhromaždenie pokúsi prijať v stanovách aspoň akceptabilné 
zmeny. 
 
nato sa postupne ako akceptované zapísali čl.: 
14.2.5 , 15.5., 16.6.b, posl. odrážka, 16.6.d., g, i, 16.9., 17.3., 17.8.., 17.9., 18.3., 18.4., 19, 20, 
22.2.d, e, f, 23.1. a 23.2., 24.1., 25.1., 26 celý čl., 27, 28, aj 29 
 
záverečné, sumarizujúce hlasovanie o zmenách Stanov 
prítomnosť/kvórum:40/27 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 39/0/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 12/2005 zo dňa 25.5.2005 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3.a. a 14.2.3.  Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený návrh 
 v znení schválených pozmeňovacích návrhov  
 v znení návrhov akceptovaných po čl. 13.3. vrátane 
 v znení pripomienok zapracovávaných priebežne do navrhovaného textu 
 v znení zmien v čl. 14.2.5 , 15.5., 16.6.b, posl. odrážka, 16.6.d., g, I, 16.9., 17.3., 17.8.., 

17.9., 18.3., 18.4., 19, 20, 22.2.d, e, f, 23.1. a 23.2., 24.1., 25.1., 26 celý čl., 27, 28, aj 29. 
 
5. Všeobecná diskusia 
(bez uznesenia) 

(ukončenie 20.15 hod.) 
 

VZ 2004 
prítomnosť/kvórum = 120/61 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 118/0/2 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2004 zo dňa 26.5.2004 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA  a podľa čl. 4.1. Rokovacieho poriadku 
VZ SOZA - 
k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného 

zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení. 

2.   v o l í   
     návrhovú komisiu v zložení pp.: Juraj Pospíšil, Pavel Šindler, Matúš Jakabčic 



Chronologická Zbierka uznesení VZ SOZA za roky 1995 – 2020 

 
prítomnosť/kvórum = 118/60 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 117/0/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2004 zo dňa 26.5.2004 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA a podľa čl. 4.2. Rokovacieho poriadku 
VZ SOZA - 
1 .  k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb podľa Stanov 
SOZA a podľa schváleného volebného poriadku, vykonať sčítanie hlasov a podať valnému 
zhromaždeniu správu o výsledku volieb. 
2.   v o l í   
     volebnú komisiu v zložení pp.: Vladimír Železňák, Juraj Soviar, Pavol Kvassay 
 
prítomnosť/kvórum = 123/62 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 123/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2004 zo dňa 26.5.2004 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania podľa návrhu v pozvánke, s úpravou poradia podľa 
návrhu moderátora. 
 
prítomnosť/kvórum = 125/63 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 124/0/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2004 zo dňa 26.5.2004 
Valné zhromaždenie SOZA  
- podľa čl. 11, ods.3, písm. f/ a g/Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e    
prednesenú Správu o hospodárení a o činnosti Výboru, 
a 
prednesenú Správu o činnosti Kontrolnej komisie, 
bez pripomienok. 
 
prítomnosť/kvórum = 106/54 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 106/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2004 zo dňa 26.5.2004 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.8. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  
Volebný poriadok v znení predloženého písomného návrhu bez pripomienok. 
 
prítomnosť/kvórum = 99/50 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 99/0/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6 /2004 zo dňa 26.5.2004 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.8. Stanov SOZA  a podľa bodu 5.1. schváleného 
volebného poriadku - 
a )  b e r i e  n a  v e d o m i e   
výsledky volieb tak, ako sú uvedené v predloženej správe volebnej komisie 
b) p r i j í m a  
predloženú správu volebnej komisie bez pripomienok 
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c)  k o n š t a t u j e  
 
c.1.) že boli zvolení 
 

do Výboru SOZA:  

za profesnú skupinu meno a priezvisko 

vážnej hudby 

Juraj Hatrík 

Daniel Matej 

Juraj Pospíšil 

František Poul 

populárnej hudby 

Matúš Jakabčic 

Miroslav Jurika 

Július Kinček 

folklórnej hudby 
Ondrej Demo 

Miroslav Dudík 

dychovej hudby Adam Hudec  

textári 
Pavol Jursa  

Ján Štrasser  

vydavatelia 

Hudobný fond 

Daniel Mikletič - SQ Music 

Musica s.r.o. 

 
do Kontrolnej komisie SOZA 

za profesnú skupinu meno a priezvisko 

vážnej hudby Stanislav Hochel 

populárnej hudby Marián Brezáni 

hudba špec. funkcií / džez Peter Graus 

folklórnej hudby Peter Niňaj 

dychovej hudby Ján Jamriška 

textári Anikó Dušíková 

vydavatelia Scriptorium Musicum, s.r.o. 

 
c.2.) že prijatím tohto uznesenia považuje výsledky volieb v zmysle článkov 16.6. a 17.7. Stanov 
SOZA za vyhlásené. 
 
 
prítomnosť/kvórum = 98/66 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 96/0/2 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/2004 zo dňa 26.5.2004 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený návrh na zmeny v Stanovách SOZA podľa bodu I. predloženého 



Chronologická Zbierka uznesení VZ SOZA za roky 1995 – 2020 

materiálu bez pripomienok, t.j..: 

1. V čl. 6 7 sa v ods. 6.2. vypúšťa text v písm. d). 

2. V čl. 6 sa vkladá nový ods. 6.3., ktorý znie: 
    „Základnou povinnosťou člena je uhrádzať paušálny príspevok na činnosť SOZA.” 
    Doterajšie odseky 6.3. a 6.4. sa označujú ako odseky 6.4. a 6.5. 

3. V čl. 7 sa v ods. 7.1. vypúšťajú slová „a čakateľ”. 

4. V čl. 7 sa v ods. 7.3. vypúšťajú slová „alebo čakateľ”. 

5. V čl. 7 sa znenie v ods. 7.4. nahrádza znením: 

„7.4. Členovi, ktorý nemá za predchádzajúci kalendárny rok zúčtovateľný príjem a nezaplatí  
paušálny  príspevok na činnosť v lehote podľa predchádzajúceho článku, sa s účinnosťou 
od 1.11. príslušného kalendárneho roka pozastavujú  práva v rozsahu bodov  6.1. b), d) 
a g). Zaplatením paušálneho ročného príspevku na činnosť  alebo dosiahnutím 
zúčtovateľného príjmu sa s účinnosťou od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po zaplatení  
práva v rozsahu bodov  6.1. b), d) a g) obnovujú.” 

6. V čl. 9 sa v ods. 9.2. prvá veta nahrádza znením: 

„SOZA chráni majetkové autorské práva k dielu po dobu trvania autorských práv podľa 
zákona.” 

7. V čl. 9 odsek 9.4. znie: 

„9.4. Práva a povinnosti právnych nástupcov  autorov sú zhodné s právami a povinnosťami 
čakateľov na členstvo okrem práva čakateľa na vznik členského vzťahu k združeniu SOZA.” 

8. V čl. 9 sa ods. 9.5. vypúšťa. 

 
návrh: podľa predloženého návrhu bez pripomienok 
prítomnosť/kvórum = 96/49 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 96/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 8/2004 zo dňa 26.5.2004 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  návrh, že v nadväznosti na zmenu Stanov SOZA  v časti týkajúcej sa paušálneho 
príspevku na činnosť sa odpúšťa všetkým členom a čakateľom na členstvo dlh vzniknutý  
z tohto titulu v období od roku 1993 do 26.5.2004. 
 
prítomnosť/kvórum = 95/64 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 94/0/1 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 9/2004 zo dňa 26.5.2004 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený návrh na zmenu Stanov SOZA v znení predloženého materiálu bez 
pripomienok, 
t.j. 

1. V čl. 15, v ods.15.3. sa za doterajší text vkladá nasledovné znenie: 
„O kandidátoch do orgánov SOZA za profesnú skupinu vydavateľov hlasujú vydavatelia 
prítomní na VZ oddelene od ostatných  členov SOZA. Vydavatelia sa nezúčastňujú 
hlasovania o zástupcoch autorov a skladateľov vo volených orgánoch SOZA.” 

2. V čl. 15, v ods.15.7. sa za doterajší text vkladá nasledovné znenie: 
„Ustanovenie čl. 15.3 druhá a tretia veta sa primerane vzťahuje aj na druhé kolo volieb.” 

 
prítomnosť/kvórum = 77/39 
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hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 76/1/0 
bolo prijaté nasledovné  

UZNESENIE Valného zhromaždenia č.10/2004 zo dňa 26.5.2004 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - 
u k l a d á  Výboru SOZA  

 zaoberať sa zákonom o umeleckých fondoch 13/1993 Zb. s prihliadnutím na kritický podnet 
k povinným príspevkom do umeleckých fondov  

 preskúmať možnosti zodpovedajúcich krokov v prospech ochrany práv autorov. 
 
 

VZ 2003 
prítomnosť/kvórum = 71/36 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 69/0/2 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2003 zo dňa 28.5.2003 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania  
v súlade s programom v pozvánke. 
 
prítomnosť/kvórum = 69/35 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 66/0/3 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2003 zo dňa 28.5.2003 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - 
k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného 

zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení. 

2.   v o l í   
     návrhovú komisiu v zložení pp.: Pospíšil, Greksa, Jakabčic. 
 
3. SCHVÁLENIE ROKOVACIEHO PORIADKU VZ 
úpravy navrhnuté počas prezentácie písomného materiálu na základe podaných podnetov, 
proti ktorým neboli vznesené námietky: 
 v čl. 2, ods.3 sa za slovo „môže” vložia slová „v osobitnom bode programu” 
 čl. 3, ods.5 znie:  (5) Ak sa v priebehu rokovania opakovane nerešpektujú Stanovy alebo 

schválený program alebo rokovací poriadok VZ, moderátor upozorní na túto skutočnosť. 
Ak ani po upozornení nenastane náprava, moderátor navrhne rozhodnúť o ukončení 
rokovania VZ. 

 v čl. 6, ods.2 sa prvá a tretia veta sa vypúšťajú, 
 v čl. 6, ods.3 sa vypúšťa druhá veta, 
 v čl. 6, ods.4 sa vypúšťajú slová „alebo pravidlá slušného správania” a slová „odňať 

udelené slovo” sa nahradzujú slovami „navrhnúť odňatie slova”. 
 v čl. 6, v ods. 6 a 7 sa v posledných vetách slovo „nesmie” nahradzuje slovom „nemá” a 

údaj „30 sekúnd” sa nahrádza údajom „1 min.” 
 v čl. 6 sa vypúšťa ods.10 
 v čl. 8, sa v ods.3 na koniec pripája veta: „Ak o to diskutujúci vopred požiada, zaznamená sa 

jeho stanovisko alebo vyjadrenie presne tak, ako odznelo počas rokovania. Takéto stanoviská 
alebo vyjadrenia budú ako výber z diskusie publikované v poradí, v akom boli prednesené.” 

 
čiastkové hlasovania o návrhoch, proti ktorým boli vznesené námietky alebo alternatívne 
návrhy: 
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návrh: v čl. 8, ods.1 nahradiť slová „do nadchádzajúceho zasadnutia VZ” výrazom „25 rokov”  
prítomnosť/kvórum = 74/38 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 22/44/8 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2003 zo dňa 28.5.2003 
predložený návrh uznesenia nebol prijatý  
 
návrh: v čl. 8, ods.1 nahradiť slová „do nadchádzajúceho zasadnutia VZ” výrazom „3 roky”  
 
prítomnosť/kvórum = 71/36 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 49/12/10 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2003 zo dňa 28.5.2003 
predložený návrh uznesenia bol prijatý. 
 
prítomnosť/kvórum = 70/36 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 70/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2003 zo dňa 28.5.2003 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.5. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  
Rokovací poriadok v znení predloženého písomného návrhu so zaznamenanými pripomienkami: 
v čl. 2, ods.3, čl. 3, ods.5, v čl. 6, ods.2, 3, 4, 6 a 7 s vypustením ods.10, v čl. 8, ods.1 a čl. 8, 
ods.3. 
 
prítomnosť/kvórum = 53/27 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 50/3/0 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2003 zo dňa 28.5.2003 
Valné zhromaždenie SOZA  
- podľa čl. 11, ods.3, písm. f/ a g/Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e    
prednesenú Správu o hospodárení a o činnosti Výboru, 
a 
prednesenú Správu o činnosti Kontrolnej komisie, 
bez pripomienok 
 
POTVRDENIE rozhodnutia Grémia členov volených orgánov o kooptovaní Mgr. Miroslava Juriku 
na uvoľnené miesto vo Výbore SOZA 
prítomnosť/kvórum = 50/26 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 47/0/3 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/2003 zo dňa 28.5.2003 
Valné zhromaždenie SOZA  
- podľa čl. 21, ods.2, Stanov SOZA - 
   p o t v r d z u j e    
uznesenie Grémia členov volených orgánov č. 2 z 22.1.2003 o kooptovaní Mgr. Miroslava Juriku 
na uvoľnené miesto vo Výbore SOZA. 

 
prítomnosť/kvórum = 28/15 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 28/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 8/2003 zo dňa 28.5.2003 
Valné zhromaždenie SOZA  
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- podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - 
   p o v e r u j e   
Grémium členov volených orgánov, aby pripravilo pre nadchádzajúce VZ komplexný návrh 
riešenia dlhov na členskom aj ukončenia členstva neaktívnych členov. 
 
8.1. návrh p. Uherčíka:  
zaradiť do pravidelného programu VZ aj správy Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie 
prítomnosť/kvórum = 28/15 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 26/0/2 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 9/2003 zo dňa 28.5.2003 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - 
ž i a d a  Výbor SOZA,  
aby do pravidelného programu VZ zaradil aj správy Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie. 
 
8.2. návrh p. Kubásaka na povolenie vlastného zvukového záznamu na základe 
predchádzajúceho súhlasu VZ a pre osobnú potrebu 
prítomnosť/kvórum = 28/15 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 23/2/3  
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 10/2003 zo dňa 28.5.2003 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.5. Stanov SOZA - 
d o p l ň u j e  Rokovací poriadok VZ v čl. 8, ods.1 tak, že sa na konci pripája veta: „Záznam je 
na požiadanie k dispozícii členom a čakateľom v priestoroch SOZA. Iný záznam nie je 
povolený.” 

 
VZ 2002 
(riadne)  

 
prítomnosť/kvórum = 135/68 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 135/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2002 zo dňa 29.5.2002 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.5. Stanov SOZA - 
1 .  b e r i e  n a  v e d o m i e  
pripojený návrh znenia Rokovacieho poriadku VZ ako pracovný materiál, ktorý bude predložený 
na schválenie nadchádzajúcemu VZ, 
2 .  s c h v a ľ u j e  
postup rokovania VZ na prebiehajúcom zasadnutí podľa doposiaľ zaužívaných zvyklostí. 
 
prítomnosť/kvórum = 154/78 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 154/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2002 zo dňa 29.5.2002 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.1. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania 
v súlade s programom v pozvánke bez pripomienok. 
 
prítomnosť/kvórum = 159/80 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 159/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2002 zo dňa 29.5.2002 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - 
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1 .  k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného     
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení. 

2.   v o l í   
návrhovú komisiu v zložení pp.: Pospíšil, Uherčík, Janovic 

 
prítomnosť/kvórum = 159/80 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 159/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2002 zo dňa 29.5.2002 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.2. Stanov SOZA - 
1 .  k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb do Rozhodcovskej 
komisie a Zaraďovacej komisie a doplňovacích volieb do Kontrolnej komisie SOZA, vykonať 
sčítanie hlasov a podať valnému zhromaždeniu správu o ich výsledku. 
2.   v o l í   
     volebnú komisiu v zložení pp.: Grünner, Kubasák, Bagin 
 
 
prítomnosť/kvórum = 152/77 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 102/0/50 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2002 zo dňa 29.5.2002 
Valné zhromaždenie SOZA  
- podľa čl. 11, ods.3, písm. f/ Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e    
   prednesenú Správu o hospodárení a o činnosti Výboru bez pripomienok. 
prítomnosť/kvórum = 153/77 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 90/56/7 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2002 zo dňa 29.5.2002 
Valné zhromaždenie SOZA  
- podľa čl. 11, ods.3, písm. g/ Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e    
   prednesenú Správu o činnosti Kontrolnej komisie bez pripomienok 
 
návrh Kontrolnej komisie: 
zvýšenie obnosu na výplatu funkčných odmien z 0,6% na 0,75% z čistých účtovných výnosov 
(dôvod = rozšírenie počtu členov zapojených do novovytváraných a rozšírených volených 
orgánov) 
prítomnosť/kvórum = 159/80 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 155/0/4 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/2002 zo dňa 29.5.2002 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 11.3. písm. h/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  
zvýšenie ročného obnosu na funkčné odmeny pre členov výboru a jeho komisií, pre kontrolnú 
komisiu, pre rozhodcovskú komisiu, pre zaraďovaciu komisiu a pre grémium volených orgánov 
z doterajších 0,6% na 0,75%. 
 
 
prítomnosť/kvórum = 161/81 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 161/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
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UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 8/2002 zo dňa 29.5.2002 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.8. Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  
Volebný poriadok v znení predloženého písomného návrhu bez pripomienok. 
 
prítomnosť/kvórum = 122/62 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 82/0/40 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 9/2002 zo dňa 29.5.2002 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.8. Stanov SOZA  a podľa bodu 5.1. schváleného 
volebného poriadku - 
a )  b e r i e  n a  v e d o m i e   
výsledky volieb tak, ako sú uvedené v predloženej správe volebnej komisie 
b) p r i j í m a  
predloženú správu volebnej komisie bez pripomienok 
c)  k o n š t a t u j e  
že prijatím tohto uznesenia považuje výsledky volieb v zmysle článkov 17.7., 18.7. a 19.8. 
Stanov za vyhlásené. 

 
 

Mimoriadne VZ 20.2.2002 
prítomnosť/kvórum = 72/37 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 68/0/4 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2002 zo dňa 20.2.2002 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
v o l í   
návrhovú komisiu v zložení pp.: Kinček, Popovič, Jakabčic, 
k o n š t a t u j e ,  
že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného zhromaždenia a predkladať 
k programu a k postupu rokovania návrhy uznesení. 
 

 
čl. 15.1. z diskusie vzišiel postupne tento doplňujúci návrh čl. 15.1. 
„Každý člen má právo navrhnúť grémiu do termínu v čl. 12.3. svojho kandidáta. 
Grémium uvedie popri vlastnej nominácii aj všetky návrhy na nomináciu z radov členov.” 
prítomnosť/kvórum = 77/39 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 70/0/7 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2002 zo dňa 20.2.2002 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 12.1.b/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený doplnok čl. 15.1. väčšinou hlasov. 
 
čl. 16 
 v čl. 16.4. doplňujúci návrh rozšírenie nezlučiteľnosti funkcií vo Výbore a aj so zaraďovacou 

komisiou 
prítomnosť/kvórum = 76/39 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 22/44/10 
konštatovanie: navrhované uznesenie nebolo prijaté. 
 
 návrh: obmedzenie členstva vo výbore na dve po sebe idúce obdobia (bez retrokativity)  
prítomnosť/kvórum = 73/37 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 12/57/4 
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konštatovanie: navrhované uznesenie nebolo prijaté. 
 
 návrh: obmedzenie funkčného obdobia výboru po poklese výnosov najmenej o 25% ak nie 

sú pre pokles objektívne dôvody  
prítomnosť/kvórum = 70/36 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 2/59/9 
konštatovanie: navrhované uznesenie nebolo prijaté. 
 

technické úpravy textu 
 
 návrh na zmenu: v čl. 3.3, 6. odrážka: slová „členom SOZA” nahradiť slovami „nositeľom 

práv k hudobným dielam” 
 návrh na doplnenie: v čl. 21.1. za slovo „odsekov” vložiť výraz „16.3.” 
prítomnosť/kvórum = 68/35 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” 63/0/5 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2002 zo dňa 20.2.2002 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 12.1.b/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený doplnok k čl. 3.3 a čl. 21.1. väčšinou hlasov. 
 
 
 návrh na doplnenie: v čl. 26.2. v 2. vete za slovo „vlastníctva” doplniť slová „autorských práv” 
 návrh na zmenu: v čl. 12.3. vypustiť slovo „riadnych” 
prítomnosť/kvórum = 67/34 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” 65/0/2 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2002 zo dňa 20.2.2002 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 12.1.b/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený doplnok k čl. 26.2. a návrh na zmenu čl. 12.3. väčšinou hlasov. 
 
k čl. 16.2. 
návrh na rozšírenie výboru o člena za oblasť hudby špeciálnych funkcií 
prítomnosť/kvórum = 58/30 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” 12/32/14 
konštatovanie: navrhované uznesenie nebolo prijaté. 
 
k čl. 16.2. 
návrh na zníženie zastúpených vydavateľov vo výbore na 1 
prítomnosť/kvórum = 58/30 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” 4/48/6 
konštatovanie: navrhované uznesenie nebolo prijaté. 
 
návrh pre všetky komisie  
obmedzenie členstva v komisiách na dve po sebe idúce volebné obdobia 
prítomnosť/kvórum = 54/28 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” 8/37/9 
konštatovanie: navrhované uznesenie nebolo prijaté. 
 
čl. 19.1. 
 zo znenia čl. 19.1. vypustiť slovo „vysoké” 
prítomnosť/kvórum = 46/24 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” 40/2/4 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2002 zo dňa 20.2.2002 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 12.1.b/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  predložený návrh na zmenu čl. 19.1. väčšinou hlasov. 
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 zo znenia čl. 19.1. vypustiť slovo „posudzovanie”  
prítomnosť/kvórum = 50/26 
hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania” 6/32/12 
konštatovanie: navrhované uznesenie nebolo prijaté. 
 
schválenie nového znenia Stanov,  
t.j. Stanov v znení predloženého dokumentu so zmenami a doplnkami schválenými uzeseniami 
č. 2/2002, 3/2002, 4/2002 a 5/2002 zo dňa 20.2.2002 
prítomnosť/kvórum = 51/26 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 47/0/4 
bolo prijaté nasledovné  
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2002 zo dňa 20.2.2002 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 12.1., písm. b/ Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e   
Nové znenie stanov SOZA v znení predloženého dokumentu so zmenami a doplnkami 
schválenými uzeseniami č. 2/2002, 3/2002, 4/2002 a 5/2002 zo dňa 20.2.2002 
 
 
prítomnosť/kvórum = 50/26 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 46/0/4 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/2002 zo dňa 20.2.2002 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  
pre prípravu volieb do rozhodcovskej komisie, zaraďovacej komisie a pre prípravu 
doplňovacích volieb do kontrolnej komisie 
dočasnú nominačnú komisiu v zložení (podľa Spoločnej komisie Výboru a ISČ pre prípravu 
novelizácie stanov) členov: Popovič, Jakabčic, Krak (náhr. Matej), Kubasák, Uherčík, Kinček, 
Štrasser, Pospíšil, Mikletič, Briestenský, 
u k l a d á  
schválenej nominačnej komisii pripraviť návrh kandidátov pre uvedené voľby na riadne VZ 
v máji 2002 
s t a n o v u j e  
pre námety na návrh kandidátov členom nominačnej komisie lehotu do poslednej stredy 
v mesiaci marci 2002.  

 
VZ 2001 

 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2001 zo dňa 30.5.2001 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  program svojho rokovania 
v súlade s programom v pozvánke okrem bodu 4 (Novelizácia Stanov s SOZA), ktorý sa 
z programu odkladá s odôvodnením a s podmienkou, ktoré predniesol predseda výboru 
a v súlade s predneseným stanoviskom predstaviteľa ISČ p. Antona Popoviča 
 

 prítomnosť/kvórum =104/53 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 99/1/4 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2001 zo dňa 30.5.2001 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného 
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zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení. 

2.   v o l í  
     návrhovú komisiu v zložení pp.: návrh výboru: Štrasser, Pospíšil, Popovič, Krak, Kocián. 
 
prítomnosť/kvórum = 100/51 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 94/0/6 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2001 zo dňa 30.5.2001 
Valné zhromaždenie SOZA 
- podľa čl. 12, ods.1, písm. e/ Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e   
   prednesenú Správu o hospodárení a o činnosti Výboru, 
   bez pripomienok. 
 
prítomnosť/kvórum = 102/53 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 85/9/8 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2001 zo dňa 30.5.2001 
Valné zhromaždenie SOZA 
- podľa čl. 12, ods.1, písm. f/ Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e   
   prednesenú Správu Kontrolnej komisie 
   bez pripomienok 
 
návrh na prestávku 
prítomnosť/kvórum = 91/46 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 48/40/3 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2001 zo dňa 30.5.2001 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - schvaľuje návrh na prestávku 
v rokovaní. 
 
prítomnosť/kvórum = 76/39 
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 76/0/0 
bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2001 zo dňa 30.5.2001 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
u k l a d á 
1. Spoločnej komisii Výboru a iniciatívnej skupiny členov na prípravu novelizácie stanov SOZA  
začať svoju prácu okamžite a jej prvú etapu - návrh novelizácie stranov SOZA - ukončiť do 
31.10.2001. Týmto okamihom sa začne proces vnútročlenskej diskusie, včetci členovia SOZA 
budú mať možnosť návrh stanov SOZA spoznať a pripomienkovať; 
2. Výboru SOZA  

- po vyhodnotení pripomienok - rozposlať konečný návrh stanov SOZA všetkým členom 
SOZA spolu s pozvánkou na mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční do 28.2.2002. 

 
 
 
 

VZ 2000 
 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2000 zo dňa 31.5.1998 
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Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
1. k o n š t a t u j e ,  
že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného zhromaždenia a predkladať 
k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení. 
2. v o l í návrhovú komisiu  
v zložení pp.: Ladislav Briestenský, Tibor Grünner, Egon Krak 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2000 zo dňa 31.5.1998 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
1. k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je 
   dohliadať na priebeh volieb do Výboru a do Kontrolnej komisie SOZA, vykonať sčítanie hlasov 
a podať valnému zhromaždeniu správu o ich výsledku.  
2. v o l í  volebnú komisiu v zložení pp.: Bagin, Uherčík, Glorik 
poveruje p. JUDr. Martu Turčányiovú, aby poskytla volebnej komisii odbornú pomoc pri 
použití volebného poriadku 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2000 zo dňa 31.5.1998 
Valné zhromaždenie SOZA 
1. - podľa čl. 12, ods.1, písm. e/ Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e   
   prednesenú Správu o hospodárení a o činnosti Výboru, 
   bez pripomienok 
2. - podľa čl. 12, ods.1, písm. f/ Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e   
   prednesenú Správu Kontrolnej komisie 
   bez pripomienok 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2000 zo dňa 31.5.1998 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e 
Volebný poriadok pre voľby do Výboru SOZA a do Kontrolnej komisie v znení predloženého 
návrhu bez pripomienok 
 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2000 zo dňa 31.5.1998 
     Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 12, ods.1, písm. c/ a d/a čl. 16, ods.1 a čl. 21, ods.1 
Stanov SOZA - 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu svojej volebnej komisie 
k o n š t a t u j e 
že prijatím tohto uznesenia sú výsledky volieb v zmysle čl. 18 Stanov SOZA oficiálne vyhlásené. 
 
 
 

VZ 1999 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/99 zo dňa 26.5.1998 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
2. v o l í návrhovú komisiu v zložení pp.: Ladislav Briestenský, Tomáš Janovic, Pavol Zelenay 
2.   k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného 
zhromaždenia a predkladať k prerokúvaným bodom programu návrhy uznesení. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/99 zo dňa 26.5.1998 
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Valné zhromaždenie SOZA 
1. - podľa čl. 12, ods.1, písm. e/ Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e  bez pripomienok 
   prednesenú Správu Výboru o hospodárení a činnosti SOZA, 
 
2. - podľa čl. 12, ods.1, písm. f/ Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e  bez pripomienok 
   prednesenú Správu Kontrolnej komisie. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/99 zo dňa 26.5.1998 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
p o v e r u j e  Výbor SOZA, 
aby preskúmal možnosti riešenia nastoleného problému šírenia hudobnodramatických diel (viď 
znenie podnetu p. Juraja Beneša).  
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/99 zo dňa 26.5.1998 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
s c h v a ľ u j e  
stanovisko k prechodu vysielacej licencie VTV cable tv s.r.o. na spoločnosť Satel Media, s.r.o. 
ako bolo prednesené riaditeľom SOZA. 
 

VZ 1998 
 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/1998 zo dňa 27.5.1998 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
1. v o l í návrhovú komisiu v zložení pp.: 
   Ladislav Briestenský, Pavol Zelenay, Štefan Ladižinský 
2. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je 
   sledovať  priebeh  rokovania  valného  zhromaždenia  a predkladať    k prerokúvaným 
bodom programu návrhy uznesení. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/1998 zo dňa 27.5.1998 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
1. v o l í  volebnú komisiu v zložení pp.: 
   Ľudovít Štassel, Prof. Juraj Pospíšil, Ervín Kliment 
2. k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je 
   dohliadať na priebeh doplňovacích  volieb do Výboru SOZA, vykonať    sčítanie hlasov a 
podať valnému zhromaždeniu správu o ich výsled   ku. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/1998 zo dňa 27.5.1998 
Valné zhromaždenie SOZA 
1. - podľa čl. 12, ods.1, písm. e/ Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e  bez pripomienok 
   prednesenú Správu Výboru o hospodárení a činnosti SOZA, 
2. - podľa čl. 12, ods.1, písm. f/ Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e  bez pripomienok 
   prednesenú Správu Kontrolnej komisie. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/1998 zo dňa 27.5.1998 
     Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 12, ods.1, písm. c/ 
čl. 16, ods.2  Stanov SOZA - 
b e r i e   n a   v e d o m i e   bez pripomienok 
správu volebnej komisie, podľa ktorej boli zvolení do funkcie členov Výboru SOZA 
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1. (do profesnej skupiny hudobných skladateľov folklórnej hudby) 
    p. Miroslav Dudík 
2. (do profesnej skupiny vydavateľov) 
    HUDOBNÝ FOND. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/1998 zo dňa 27.5.1998 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
u k l a d á  Výboru SOZA 
1. pokračovať  v rozvíjaní sústavy  licencovania verejných hudobných    produkcií, 
2. pokračovať v prispôsobovaní  členskej politiky SOZA medzinárodným    zvyklostiam, 
3. vyčleniť zastupovanie práv  na použitie hudobných diel synchroni   záciou z oprávnení 
SOZA, 
4. sledovať rozvoj používania nových druhov nosičov a nových techno   lógii šírenia hudby s  
cieľom podporiť uplatnenie autorskoprávnej    ochrany v súlade s medzinárodnou praxou. 

 
 

VZ 1997 
 

UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/1997 zo dňa 21.5.1997 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
1. v o l í  návrhovú komisiu v zložení pp.: 
            Briestenský, Dibák, Sarvaš 
2. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je 
   sledovať  priebeh  rokovania  valného  zhromaždenia  a predkladať    k prerokúvaným 
bodom programu návrhy uznesení. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/1997 zo dňa 21.5.1997 
Valné zhromaždenie SOZA 
1. - podľa čl. 12, ods.1, písm. e/ Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e 
   prednesenú Správu Výboru o hospodárení a činnosti SOZA, 
2. - podľa čl. 12, ods.1, písm. f/ Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e 
   prednesenú Správu Kontrolnej komisie - za obdobie od 29.5.1997 do    21.5.1997. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/1997 zo dňa 21.5.1997 
Valné zhromaždenie SOZA 
     - podľa čl. 12, ods.1, písm. g/ Stanov SOZA - 
1. b e r i e   n a    v e d o m i e 
1.1. informáciu o skutočnom čerpaní celkového objemu vyplatených od     mien členom 
výboru a komisií  v podiele 0,538 % výnosov, oproti      limitu stanovenému predchádzajúcim 
valným zhromaždením vo výške      0,6% 
1.2. informáciu o zvýšení výnosov o 28,676 % 
2. s c h v a ľ u j e 
   z podnetu Kontrolnej komisie zvýšenie  odmien členom Výboru a ko   misií o 25 % s tým, 
že celkový objem vyplatených odmien neprekro   čí 0,6 % výnosov za uplynulý rok. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/1997 zo dňa 21.5.1997 
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 6.1., Stanov SOZA - 
s t a n o v u j e 
s účinnosťou od 1.1.1996 ročný  členský príspevok pre vydavateľov na 1.000,- Sk; tento sa 
zvyšuje o 10,- Sk za každé vydané a zaregistrované dielo v príslušnom kalendárnom roku. 
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UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/1997 zo dňa 21.5.1997 
Valné zhromaždenie SOZA 
     - podľa čl. 10.1. v spojení s čl. 12.1., písm. b/ Stanov SOZA - 
u k l a d á  Výboru SOZA, 
1. aby sa zaoberal plnením prípadne aj iných príbuzných funkcií SOZA    na princípe 
solidarity, 
2. aby predložil na najbližšom  zasadnutí Valného zhromaždenia k tomuto  námetu svoje 
stanovisko, ktoré bude zodpovedať európskej koncepcii autorského práva 

 
 

VZ 1996 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/1996 zo dňa 29.5.1996 
     Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
1. v o l í  návrhovú komisiu v zložení 
   pp.: Grüner, Briestenský, Dibák, Kubasák, Sarka 
2. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je 
   sledovať  priebeh  rokovania  valného  zhromaždenia  a predkladať    k prerokúvaným 
bodom programu návrhy uznesení. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/1996 zo dňa 29.5.1996 
     Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
1. v o l í  volebnú komisiu v zložení : 
   pp.: Ing. Kocian, Malovec, Zelenay 
2. k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je 
   riadiť priebeh  volieb do Výboru  SOZA a Kontrolnej  komisie SOZA    a podať valnému 
zhromaždeniu správu o ich výsledku. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/1996 zo dňa 29.5.1996 
     Valné zhromaždenie SOZA 
1. - podľa čl. 12, ods.1, písm. e/ Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e 
   prednesenú Správu Výboru o hospodárení a činnosti SOZA 
   s nasledovnou pripomienkou : 
   Valné zhromaždenie ukladá Výboru SOZA, aby všetky materiály, ktoré  sa budú  
predkladať na  rokovanie valného  zhromaždenia, boli týždeň pred termínom rokovania k  
nahliadnutiu členom SOZA na sekretariáte riaditeľa, 
2. - podľa čl. 12, ods.1, písm. f/ Stanov SOZA - 
   s c h v a ľ u j e 
   prednesenú Správu Kontrolnej komisie - za obdobie od 25.5.1995 do    
29.5.1996 - bez pripomienok. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/1996 zo dňa 29.5.1996 
     Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
     s c h v a ľ u j e 
     Volebný poriadok pre voľby do Výboru SOZA a do Kontrolnej komisie v znení 
predloženého návrhu bez pripomienok. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/1996 zo dňa 29.5.1996 
     Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 12, ods.1, písm. c/ a d/ 
a čl. 16, ods.1 a čl. 21, ods.1 Stanov SOZA - 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu svojej volebnej komisie, podľa ktorej boli zvolení : 
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1. do funkcie členov Výboru SOZA 
1.1. (4 hudobní skladatelia vážnej hudby), pp.: 
     prof. PhDr. Juraj Pospíšil,  Doc. Juraj Hatrík, František Poul,      Hanuš 
Domanský, 
1.2. (2 hudobní skladatelia folklórnej hudby) 
     Ivan Dubecký, PhDr. Ondrej Demo, 
1.3. (3 hudobní skladatelia populárnej hudby) 
     Július Kinček, Ladislav Briestenský, Pavol Zajaček, 
1.4. (2 autori slovesnej zložky hudobného diela - textári) 
     Ing. Pavol Jursa, Ján Štrasser, 
1.5. (1 hudobný skladateľ dychovej hudby) 
     Adam Hudec, 
1.6. (3 vydavatelia) 
     SQ Music, Jumbo, Musica 
2. do Kontrolnej komisie 
     PhDr.  Jozef Laborecký,  Anton Kubasák,  ENA PRODUCTION,  Dušan      
Martinček, Pavol Zelenay. 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/1996 zo dňa 29.5.1996 
     Valné zhromaždenie SOZA 
   - podľa čl. 12, ods.1, písm. g/ Stanov SOZA - 
1. b e r i e   n a    v e d o m i e 
1.1. informáciu o  skutočnom čerpaní  celkového objemu  vyplatených      odmien členom 
výboru a komisií v podiele 0,527 % výnosov, opro     ti  limitu stanovenému  
predchádzajúcim valným  zhromaždením vo      výške 0,6% 
1.2. informáciu o zvýšení výnosov o 21,67 % 
2. s c h v a ľ u j e 
   z podnetu Kontrolnej komisie  zvýšenie odmien členom Výboru    a komisií o  20 % s 
tým, že celkový  objem vyplatených odmien ne   prekročí 0,6 % výnosov za 
uplynulý rok. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/1996 zo dňa 29.5.1996 
     Valné zhromaždenie SOZA 
     - podľa čl. 10.1. Stanov SOZA - 
     u k l a d á  Výboru SOZA 
rozvinúť monitorovací a kontrolný  systém používania hudby na verejných produkciách,  
prípadne pri iných  druhoch použitia, aj  za cenu dočasného zvýšenia nákladov, až do úrovne 
získaných výnosov 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 8/1996 zo dňa 29.5.1996 
     Valné zhromaždenie SOZA 
     - podľa čl. 10.1. Stanov SOZA - 
     u k l a d á  Výboru SOZA, 
v podmienkach novej legislatívy a v  jej medziach, vytvoriť nový tarifný systém za používanie 
hudobných diel, zodpovedajúci medzinárodným zvyklostiam. 

 
 

VZ 1995 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/1995 zo dňa 24.5.1995 
     Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
1. v o l í  návrhovú komisiu v zložení 
   pp.: Grüner, Briestenský, Dibák, Kubasák, Sarka, 
2. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je 



Chronologická Zbierka uznesení VZ SOZA za roky 1995 – 2020 

   sledovať  priebeh  rokovania  valného  zhromaždenia  a predkladať    k prerokúvaným 
bodom programu návrhy uznesení. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/1995 zo dňa 24.5.1995 
     Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 10 Stanov SOZA - 
1. v o l í  volebnú komisiu v zložení : 
   pp.: Ing. Kocian, Malovec, Zelenay, 
2. k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je 
   riadiť priebeh  doplňovacích volieb do  Výboru SOZA a  Kontrolnej    komisie SOZA a podať 
valnému zhromaždeniu správu o ich výsledku. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/1995 zo dňa 24.5.1995 
     Valné zhromaždenie SOZA 
1. - podľa čl. 12, ods.1, písm. e/ Stanov SOZA - 
     s c h v a ľ u j e 
     Správu Výboru o hospodárení a činnosti SOZA za obdobie 
     od 26.5.1994 do 24.5.1995 
2. d o p o r u č u j e 
   stanoviť pri tvorbe štatútu na udelenie ceny Gejzu Dusíka dolný    limit podielu domácej 
tvorby vo  výške 13 % z celkovej minutáže    odvysielanej hudby. 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/1995 zo dňa 24.5.1995 
     Valné zhromaždenie SOZA 
1.   - podľa čl. 12, ods.1, písm. f/ Stanov SOZA - 
     s c h v a ľ u j e 
     Správu Kontrolnej komisie o činnosti za obdobie      od 16.5.1994 do 24.5.1995, 
2.   - podľa čl. 12, ods.1, písm. g/ Stanov SOZA - 
     s c h v a ľ u j e 
     z podnetu Kontrolnej komisie  úpravu výšky odmien členom Výboru      a komisií 
nasledovne : 
2.1. členom Výboru za jednu účasť na zasadnutí 
     - člen Výboru ..........750,- Sk (základná sadzba = ZS) 
     - podpredseda .........1125,- Sk (1,5 násobok ZS) 
     - predseda.............1500,- Sk (2 násobok ZS), 
2.2. členom komisií..........225,- Sk za 1 hod. rokovania 
     bez ohľadu na funkciu, 
2.3. s tým, že celkový objem vyplatených odmien neprekročí 0,6 % výnosov za uplynulý rok. 
 
 
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/1995 zo dňa 24.5.1995 
     Valné zhromaždenie SOZA 
- podľa čl. 10.1. Stanov SOZA - 
u k l a d á  Výboru  SOZA 
1. vytvoriť odbornú pracovnú skupinu na prerokovanie žiadosti skupiny tvorcov reklamnej 
hudby  o zmenu bodového ohodnocovania hudby, používanej v reklamách, 
2. do pracovnej skupiny prizvať dvoch členov Výboru, dvoch zástupcov skupiny  žiadateľov  
a  dvoch  ďalších  renomovaných odborníkov v oblasti  hudobnej tvorby,  z ktorých  jedného 
určí  Výbor SOZA  a druhého skupina žiadateľov, 
3. uložiť  pracovnej skupine podľa bodu  2 vypracovanie odborne odôvodneného 
doporučenia do 30.6.1995, 
4. záver pracovnej  skupiny buď  rešpektovať alebo ho predložiť na ďalšie prerokovanie 
mimoriadnemu Valnému zhromaždeniu. 
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UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/1995 zo dňa 24.5.1995 
     Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 12, ods.1, písm. c/ a d/ 
Stanov SOZA - 
1. o d v o l á v a 
1.1. z funkcie člena Výboru SOZA 
1.1.1. Radio Bratislava - na vlastnú žiadosť, 
1.1.2. TVR Partner - na návrh kúrie vydavateľov, 
1.2. z funkcie člena Kontrolnej komisie 
     p. Borisa Filana - na vlastnú žiadosť, 
2. b e r i e   n a   v e d o m i e 
   správu svojej volebnej komisie, podľa ktorej boli zvolení : 
2.1. do funkcie nových členov Výboru SOZA 
     SQ MUSIC a MUSICA, 
2.2. do funkcie člena Kontrolnej komisie 
     p. Anton Kubasák. 
 
 


