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.
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).
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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
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 prítomnosť/kvórum = 55/28
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:
Strana 3 z 6

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)

za profesijnú skupinu
3 skladatelia reprezentujúci oblasť vážnej
hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy
zvolený aspoň jeden zástupca filmovej hudby

Meno a priezvisko / názov vydavateľa
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

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

Lipa Peter
Zubák Tomáš

Zeman Ľubomír
A-Tempo Verlag Slovakia s.r.o.

4 vydavatelia

Hudobný fond
OPUS a.s.
studio LUX, s.r.o.



do Zhromaždenia delegátov:

za profesijnú skupinu

meno a priezvisko / názov vydavateľa
Bernáth Ľuboš
Burgr Ľubomír

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

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
Peteraj Kamil

5 autori reprezentujúci autorov
slovesnej zložky hudobných diel
(textári)

Sarvaš Martin
Stručka Viktor
Štrasser Ján
Zeman Ľubomír
A-Tempo Verlag Slovakia s.r.o.

6 vydavatelia

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.
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*

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