Zápisnica
z Valného zhromaždenia Slovenskej cestnej spoločnosti
konaného 7. apríla 2016 v Bratislave

Program:
1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Výročná správa SCS za rok 2015
4. Správa Revíznej komisie o hospodárení SCS za rok 2015
5. Návrh plánu činnosti SCS na rok 2016
6. Návrh rozpočtu SCS na rok 2016
7. Zmena Stanov SCS
8. Diskusia
9. Správa návrhovej a mandátovej komisie a schválenie uznesenia
10. Záver VZ SCS
K bodu 1:
Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) otvoril a viedol člen Predsedníctva SCS Ing. Juraj
Fürst.
V úvode VZ si prítomní členovia SCS minútou ticha uctili pamiatku dlhoročného člena a
funkcionára SCS Ing. Alojza Medveca, ktorý zomrel 31.3.2016.
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Róbert Šinály,
Ing. Jozef Fabian, Ing. Ján Kravčák, Ing. Dušan Štofa. Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“)
tento návrh jednomyseľne schválilo.
Ing. Juraj Fürst navrhol zmenu programu VZ, a to vypustenie bodu 7 Zmena Stanov SCS.
O vysvetlenie tejto zmeny požiadal predsedu SCS Ing. Jána Šedivého, CSc. Predseda SCS
informoval o tom, že plánovaná zásadná zmena Stanov SCS sa ukázala ako zložitá a náročná
úloha, ktorej je potrebné venovať väčší časový priestor a vytvoriť podmienky na
pripomienkovanie návrhu Stanov SCS širokou členskou základňou.
Prítomní delegáti so zmenou programu VZ súhlasili.
K bodu 2:
Delegáti VZ zvolili:
- návrhovú komisiu: Ing. Dušan Štofa, Ing. Daniela Čanigová, Ing. Zoltán Bartoš
- mandátovú komisiu: Ing. Róbert Šinály, Ing. Ján Kravčák, Ing. Martin Samek
K bodu 3:
Výročnú správu o činnosti SCS za rok 2015 predniesol predseda SCS Ing. Ján Šedivý, CSc.
Predseda konštatoval, že činnosť SCS sa riadila programom a plánom práce schváleným na
VZ dňa 9.4.2015 v Bratislave. V roku 2015 si SCS pripomenula 25. výročie svojho vzniku.
Činnosť SCS zhodnotil ako úspešnú, pretože sa podarilo zrealizovať stanovený plán práce a
splniť vytýčené úlohy a ciele. SCS patrí k najaktívnejším spoločnostiam v rámci ZSVTS.

Uskutočnili sa všetky plánované odborné podujatia s dobrou účasťou odborníkov
a priaznivým ohlasom odbornej verejnosti.
SCS pripravila nové vzdelávacie a popularizačné aktivity, s cieľom vzbudiť záujem o
„cestársku“ problematiku nielen u detí a mládeže, ale aj u širokej verejnosti, a tak zviditeľniť
Slovenskú cestnú spoločnosť, jej poslanie a činnosť.
K bodu 4:
Správu revíznej komisie (ďalej len „RK“) za rok 2015 predniesol predseda RK Ing. Ján
Kravčák. RK, v súlade so stanovami SCS, vykonala kontrolu plnenia uznesení VZ, správnosť
hospodárenia a účtovania za rok 2015. Revízna komisia vykonala kontrolu hospodárenia
predsedníctva SCS za prvý polrok dňa 23.9.2016 a revíziu hospodárenia za rok 2015 dňa
11.2.2016.
Po preskúmaní čerpania a vykonanej kontrole hospodárenia, RK potvrdzuje účelnosť
a správnosť čerpania prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom SCS pre rok 2015.
K bodu 5:
Návrh plánu odborných podujatí SCS na rok 2015 a plánu práce SCS na rok 2015 predniesol
Ing. Ján Šedivý, CSc. Oba plány sú zverejnené na web stránke SCS.
K bodu 6:
Návrh rozpočtu predsedníctva SCS vrátane pobočiek na rok 2015 a rozpočet pre použitie 2 %
z dane z príjmu predniesla tajomníčka SCS Ing. Zuzana Fabianová. V rozpočte SCS na rok
2015 sa počíta s vyrovnanými príjmami a výdavkami v celkovej výške 62 869 EUR.
Príjem podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2015 vo výške 2 131 EUR bude použitý na
úhradu ročného predplatného odborného časopisu Silniční obzor pre firemných členov
a pobočky SCS a tlač občasníka SCS – Spravodaj SCS.
K bodu 8:
Prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. poďakoval za podporu a vyjadril uznanie za činnosť a aktivity
SCS.
Ing. Daniela Čanigová požiadala o zapojenie členskej základne, najmä zástupcov pobočiek,
do pripomienkovania nového návrhu Stanov SCS a súvisiacich dokumentov. Požiadala Ing.
Jána Kravčáka, predsedu RK, o vysvetlenie podpisových práv u pobočiek SCS.
Ing. Ján Kravčák uviedol, že Revízna komisia SCS odporučila aby zmluvy, resp. objednávky
vystavené pobočkami SCS nad určitú sumu, podpisoval okrem predsedu pobočky aj jeden z
poverených členov Predsedníctva SCS.
Ing. Tibor Schlosser, CSc. informoval o rokovaní na MF SR týkajúcom sa problematiky zberu
dopravno-inžinierskych dát a tvorby dopravných modelov. Odporučil, aby SCS mala svoje
zastúpenie vo vytvárajúcej sa pracovnej skupine pre túto oblasť.
Ing. Ján Šedivý, CSc. uviedol, že SCS bude iniciovať stretnutie s novým ministrom dopravy
ako aj ďalšími významnými organizáciami s cieľom predstaviť činnosť a aktivity SCS
a ponúknuť spoluprácu pri riešení odborných problémov.
Ing. Peter Ondroušek uviedol, že cestné hospodárstvo ešte stále dopláca na decentralizáciu
verejnej správy, ktorá sa uskutočnila bez prerozdelenia adekvátneho finančného zabezpečenia.

Taktiež je potrebné nastaviť mechanizmy na efektívne čerpanie a maximálne využitie
finančných prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pozornosť sa musí
venovať aj príprave na obdobie po skončení tohto operačného programu, kedy bude potrebné
hľadať aj iné zdroje financovania výstavby, správy a údržby cestných komunikácií. Navrhol
aby, SCS vyvinula snahu a podnikla aktivity pre vytvorenie štátneho fondu pre cestné
hospodárstvo.
Ing. Róbert Šinály poprosil správcov ciest aby zamerali svoju pozornosť na očistenie okolia
cestných komunikácií po zimnom období a vyzval správcov na hľadanie možností riešenia
tohto problému.
K bodu 9:
Správu mandátovej komisie predniesol Ing. Róbert Šinály. Vo svojej správe konštatoval, že
z celkového počtu hlasov 255 je prítomných 153 platných hlasov, čo predstavuje 60 %. Valné
zhromaždenie je v zmysle Stanov SCS uznášaniaschopné.
Správu návrhovej komisie predniesol jej predseda Ing. Dušan Štofa. VZ schválilo Správu
o činnosti SCS za rok 2015, ročné vyúčtovanie SCS za rok 2015, plán činnosti SCS na rok
2016, plán odborných podujatí na rok 2016, rozpočet SCS vrátane pobočiek 2016. Uznesenie
VZ je prílohou tejto zápisnice (príloha č. 1).

K bodu 10:
V závere VZ Ing. Juraj Fürst poďakoval delegátom za aktívnu účasť na rokovaní a vyjadril
presvedčenie, že sa spoločne podarí úspešne naplniť plán činnosti aj v roku 2016.
V Bratislave, 7. 4. 2016
Zapísala: Ing. Zuzana Fabianová

