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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.  

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: Ľ. Bernáth, R. Jajcay, M. Sarvaš, J. Hangoni  

 prítomnosť/kvórum = 37/19 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 37/0/0 

bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2021 zo dňa 02.06.2021 

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: Ľ. Bernáth, R. Jajcay, M. Sarvaš, J. Hangoni. 

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 = 37/19 

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 37/0/0 

bolo prijaté nasledovné  
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2021 zo dňa 02.06.2021 
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 2020 

Na základe poverenia Dozornej rady SOZA prezentovali výsledky hospodárenia SOZA za rok 2020 
predseda predstavenstva Ľ. Burgr a člen predstavenstva T. Mikš. 
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2.4 Diskusia 

V diskusii neboli vznesené žiadne otázky ani pripomienky. 

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. Všeobecná diskusia 

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

Diskusia: F. Hergott, T. Mikš 

 

Keďže sa do diskusie nikto iný neprihlásil, predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 
ukončil o 14:09 hod. 

 

* 
Technická poznámka: 

Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania  

boli v priebehu rokovania účastníkom k dispozícii prostredníctvom video projekcie. 

 


