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Z Á P I S N I C A 

 

Z MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SKrZ, 

 

konaného dňa 16.3.2014 v Bratislave 

 

Pozvaní:        33  delegátov s hlasom rozhodujúcim 

Prítomní:       30  delegátov s hlasom rozhodujúcim, členovia VV SKrZ, delegáti   

                           s hlasom poradným,  hostia,GS 

Neprítomní:   3  delegáti – KK L. Mikuláš, KK Ružomberok, KK Zvolen 

 

Program: 

 
1. Otvorenie, privítanie delegátov mimoriadneho valného zhromaždenia SKrZ 
2. Schválenie pracovného predsedníctva 
3. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie 
4. Správa mandátovej komisie 
5. Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia SKrZ  
6. Prednesenie a zdôvodnenie návrhu na odvolanie VV SKrZ 
7. Diskusia 
8. Hlasovanie o návrhu na odvolanie VV SKrZ 
9. Oznámenie výsledku 

 
Ak nebude schválený návrh na odvolanie: 

10. Schválenie uznesenia 
11. Ukončenie mimoriadneho valného zhromaždenia 

 
Ak bude schválený návrh na odvolanie: 

10. Predstavenie kandidátov za členov VV SKrZ 
11. Voľba členov SKrZ 
12. Oznámenie výsledkov hlasovania 
13. Schválenie uznesenia 
14. Ukončenie MVZ SKrZ 

 

 

K jednotlivým bodom:  
 

K bodu č. 1: 

VZ SKrZ otvorila predsedníčka SKrZ, F. Babušíková, ktorá privítala prítomných. 
 
K bodu č. 2: 
Pracovné predsedníctvo bolo schválené v zložení: p. Babušíková, p. Kažimírová,  
p. Tocziková, p. Stankovianska, p. Kuštárová – za 30 delegátov. 
 
K bodu č. 3: 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: p. Jakubovič, p. Liptáková,  
p. Omelinová – za bolo 30 delegátov. 
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Do mandátovej komisie boli navrhnutí a schválení: p. Letenay, p. Macková,  
p. Babiaková – za bolo 30 delegátov.   
 

K bodu č. 4: 
Predseda mandátovej komisie p. Letenay prečítal správu mandátovej komisie, ktorá 
skonštatovala, že MVZ SKrZ je uznášania schopné – z 33 pozvaných delegátov 
s hlasom rozhodujúcim sa prezentovalo 30, čo predstavuje 90,9 %. Na schválenie 
návrhov MVZ je potrebná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov s  hlasom 
rozhodujúcim, čo je 17 hlasov. 
 
Návrh p.Goldschmieda, vložiť do programu hlasovanie o nových členoch, ktorí majú 
zatiaľ len poradný hlas, teda hlasovanie podľa sezóny 2013/2014, nebol schválený, 
takže sa bude hlasovať podľa počtov členov ako boli uvedení v pozvánke, podľa 
predchádzajúcej sezóny 2012/2013 – za 10 delegátov, proti 20 delegátov. 
 
K bodu č. 5: 
P. Letenay podal návrh, aby bol bod č. 11, v prípade, že bude schválený návrh na 
odvolanie, zrušený, pretože členovia nepoznajú kandidátov a navrhuje, aby predložili 
životopisy a plány, ktoré majú vo funkcii členov VV SKrZ. Návrh nebol schválený – za 
15 delegátov, proti 15 delegátov.  
 
Program MVZ SKrZ v pôvodnom znení bol schválený. Za: 18, proti: 10, zdržali sa: 2  
 
K bodu č. 6: 
Delegáti MVZ SKrZ predniesli dôvody na návrh na odvolanie VV SKrZ –  
p. Komárová, p. Šúšor a p. Jánošová. 
 
K bodu č. 7: 
V diskusii sa vyjadrili delegáti a členovia VV SKrZ k dôvodom na návrh na odvolanie 
VV SKrZ: p. Komárová, p. Šúšor, p. Jánošová, p. Babušíková, p. Simančíková,  
p. Buřilová, p. Jakubovič, p. Töcziková, p. Burian, p. Domanská, p. Babiaková,  
p. Kelschová, p. Kažimírová, p. Zamborská, p. Hrachovcová, p.Takáčová 
 

K bodu č. 8 
Najprv prebehlo hlasovanie za tajnú alebo verejnú formu hlasovania – za tajnú voľbu 
bolo: 22 delegátov, proti: 4 delegáti, zdržali sa: 4 delegáti.  
 
Hlasovanie o návrhu na odvolanie VV SKrZ prebehlo tajnou voľbou, delegáti sa 
vyjadrili za odvolanie a proti odvolaniu VV SKrZ – odvolanie VV SKrZ nebolo 
schválené – za: 16, proti: 14. 
 
K bodu č. 9: 
Predseda mandátovej komisie p. Letenay, prečítal správu mandátovej komisie, kde 
hlasovalo 16 delegátov za odvolanie VV SKrZ a 14 delegátov proti odvolaniu VV 
SKrZ, takže návrh na odvolanie VV SKrZ nebol schválený, keďže nedosiahol 
potrebných 17 hlasov. 
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K bodu č. 10: 
Návrhová komisia spracovala návrh uznesenia, ktorý predniesol predseda komisie                  
p. Jakubovič. 
Delegáti jednohlasne Uznesenia z MVZ SKrZ schválili. 
 

K bodu č. 11: 
Pani Babušíková poďakovala prítomným za účasť na MVZ SKrZ a ukončila 
zasadanie MVZ SKrZ. 
 
 
 
Zapísala: M. Kuštárová 
Overili:    Členovia VV SKrZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 16.3.2014  


