
Z á p i s n i c a 
z Valného zhromaždenia Slovenskej cestnej spoločnosti 

konaného 3. apríla 2014 v Bratislave 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva 

2. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie 

3. Výročná správa SCS za rok 2013 

4. Správa revíznej komisie o hospodárení SCS za rok 2013 

5. Návrh plánu činnosti SCS na rok 2014  

6. Návrh rozpočtu SCS na rok 2014 

7. Správa mandátovej komisie 

8. Voľba členov Revíznej komisie SCS 

9. Diskusia 

10. Správa návrhovej a volebnej komisie a schválenie uznesenia 

11. Záver VZ SCS 

 

 

K bodu 1: 

Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) otvoril a viedol podpredseda SCS Ing. Vladimír Kozák. 

Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Dušan Štofa, Ing. Ján 

Záhradník, Ing. Milan Gajdoš, Ing. Jozef Polčic, Ing. Vladimír Kozák. Valné zhromaždenie 

(ďalej len „VZ“) tento návrh jednohlasne schválilo.  

 

K bodu 2: 

Delegáti VZ zvolili: 

- návrhovú komisiu: Ing. Ján Záhradník, Ing. Vladimír Budinský, Ing. Karol Grohman   

- mandátovú komisiu: Ing. Alojz Medvec, Ing. Ladislav Nyers, Ing. Martin Samek 

- volebnú komisiu: Ing. Dušan Štofa, Ing. Miroslav Šufliarsky, JUDr. Ľudovít Švirec 

 

K bodu 3: 

Výročnú správu o činnosti SCS za rok 2013 uviedol predseda SCS Ing. Ján Šedivý, CSc. 

Následne o jednotlivých aktivitách podrobnejšie informovali zodpovední členovia P SCS: 

- spolupráca a činnosť odborných sekcií – Ing. Karol Grohman 

- spolupráca a činnosť pobočiek – Ing. Vladimír Kozák 

- spolupráca s firemnými členmi – Ing. Ján Záhradník 

- spolupráca s odbornými spoločnosťami – Ing. Vladimír Budinský 

- propagácia činnosti – Ing. Samuel Jelínek. 

Predseda konštatoval, že činnosť SCS sa riadila programom a plánom práce schváleným na 

VZ zo dňa 4.4.2013 v Bratislave. Činnosť SCS zhodnotil ako úspešnú, pretože sa podarilo 

zrealizovať stanovený plán práce, splniť vytýčené úlohy a dosiahli sa dobré hospodárske 

výsledky. Uskutočnili sa všetky plánované odborné podujatia s dobrou účasťou odborníkov 

a priaznivým ohlasom odbornej verejnosti.  

 

K bodu 4: 

Správu revíznej komisie (ďalej len „RK“) za rok 2013 predniesol predseda RK Ing. Štefan 

Škoda. RK, v súlade so stanovami SCS, vykonala kontrolu plnenia uznesení VZ, správnosť 

hospodárenia a účtovania za rok 2013. Revízna komisia vykonala kontrolu hospodárenia 



predsedníctva SCS za prvý polrok dňa 12.9.2013 a revíziu hospodárenia za rok 2013 dňa  

13. – 27.2.2014. Závery sú uvedené v  „Zápisoch z revízie hospodárenia za 1. polrok, resp. 

rok 2013 “ a protokoloch – „Výkaz hospodárenia za 1. polrok, resp. rok 2013“. 

Po preskúmaní čerpania a vykonanej kontrole hospodárenia, RK potvrdzuje účelnosť 

a správnosť čerpania prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom SCS pre rok 2013.  

 

K bodu 5: 

Návrh plánu odborných podujatí SCS na rok 2014 a plán práce SCS na rok 2014 predniesol 

Ing. Ján Šedivý, CSc.  

 

K bodu 6: 

Návrh rozpočtu predsedníctva SCS vrátane pobočiek na rok 2014 predniesol predseda SCS 

Ing. Ján Šedivý, CSc. Návrh rozpočtu zohľadňuje plán práce SCS na rok 2014.  

 

K bodu 7: 

Správu mandátovej komisie predniesol Ing. Alojz Medvec. Vo svojej správe konštatoval, že 

z celkového počtu hlasov 231 je prítomných 141 platných hlasov, čo predstavuje 61,04%. 

Valné zhromaždenie je v zmysle Stanov SCS uznášaniaschopné.  

 

K bodu 8: 

Na základe Správy mandátovej komisie, predseda volebnej komisie Ing. Dušan Štofa 

oboznámil prítomných delegátov s kandidátmi na členov revíznej komisie, ktorí boli 

schválení na zasadnutí P SCS dňa 24.3.2014 a následne elektronickým hlasovaním P SCS dňa 

1.4.2014: 

Mgr. Veronika Buzogáňová (SÚC PSK) 

Ing. Miloš Dupkala (SC KSK) 

Danka Kovačičová (SSC) 

Ing. Ján Kravčák (EUROVIA SK) 

 

Ing. Samuel Jelínek vystúpil s návrhom na doplnenie kandidátky o Ing. Petra Hronského 

(VÚD, a.s.). VZ SCS schválilo doplnenie kandidátky o Ing. Petra Hronského. 

Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním. Výsledky volieb vyhodnotila volebná komisia 

v zložení Ing. Dušan Štofa, Ing. Miroslav Šufliarsky a JUDr. Ľudovít Švirec. 

Po sčítaní hlasov, predseda volebnej komisie informoval o výsledkoch volieb do revíznej 

komisie: 

Danka Kovačičová (SSC) – 136 hlasov 

Mgr. Veronika Buzogáňová (SUC PSK) – 112 hlasov 

Ing. Ján Kravčák (EUROVIA SK, a.s.) – 101 hlasov 

Ing. Peter Hronský (VÚD, a.s.) – 50 hlasov 

Ing. Miloš Dupkala – 17 hlasov  

Predseda volebnej komisie konštatoval, že členmi revíznej komisie na volebné obdobie 2014 

– 2016 boli zvolení: 

Danka Kovačičová 

Mgr. Veronika Buzogáňová 

Ing. Ján Kravčák 

 

Zvolení členovia Revíznej komisie SCS si následne zvolili za predsedu RK Ing. Jána 

Kravčáka.  

 

 



K bodu 9: 

Ing. Zdeněk Loveček, CSc. navrhol, aby závery z odborných podujatí organizovaných SCS 

boli prerokované s príslušnými inštitúciami a aby na nasledujúcom podujatí bola podaná 

informácia o výsledkoch rokovania.  

 

Ing. Dušan Štofa navrhol aktualizovať volebný poriadok SCS. 

 

Ing. Ján Kovalčík navrhol, aby SCS vyvinula väčší tlak na inštitucionálnych členov v oblasti 

celoštátneho sčítania dopravy za účelom zvýšenia kvality údajov, nakoľko dostupné údaje 

nezodpovedajú realite. 

 

Ing. Ján Štefík informoval o aktivitách Združenia podnikateľov v cestnom hospodárstve v ČR, 

ktorých úlohou je aj spolupráca pri tvorbe zákonov a predpisov v oblasti cestného 

hospodárstva v ČR. Ďalej dal do pozornosti odbornej verejnosti časopis vydávaný v ČR 

Silnice a mosty.  

 

Prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD: informoval o pripravovaných Dopravno-inžinierských dňoch, 

ktoré sa uskutočnia 4.6. – 5.6.2014 v Mikulove a vyzval prítomných delegátov na účasť na 

tomto podujatí.  

 

K bodu 10: 
Správu návrhovej komisie predniesol jej predseda Ing. Ján Záhradník. VZ schválilo Správu 

o činnosti SCS za rok 2013, ročné vyúčtovanie SCS za rok 2013, plán činnosti SCS na rok 

2014, plán odborných podujatí na rok 2014, rozpočet SCS vrátane pobočiek 2014. 

Uznesenie VZ je prílohou tejto zápisnice.  

 

K bodu 11: 

V závere VZ Ing. Vladimír Kozák poďakoval delegátom za aktívnu účasť na rokovaní 

a vyjadril presvedčenie, že sa spoločne podarí úspešne naplniť plán činnosti aj v roku 2014.   

 

V Bratislave, 3. 4. 2014 

 

Zapísal: Ing. Štofa 

 

 


