Zápisnica
z Valného zhromaždenia Slovenskej cestnej spoločnosti
konaného 12. apríla 2022 v Bratislave
Program:
1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3. Výročná správa za rok 2021
4. Správa Revíznej komisie o hospodárení za rok 2021 a schválenie účtovnej závierky
5. Plán činnosti na rok 2022
6. Rozpočet na rok 2022 a rozpočet na pouţitie príspevku z 2% z dane z príjmov
7. Správa mandátovej komisie
8. Voľba členov Revíznej komisie SCS
9. Diskusia
10. Správa návrhovej a volebnej komisie a schválenie uznesenia
11. Záver Valného zhromaţdenia
K bodu 1:
Valné zhromaţdenie (ďalej len „VZ“) otvoril a viedol podpredseda SCS Ing. JánZáhradník.
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Ján Záhradník,
Ing. Jozef Fabian. Valné zhromaţdenie (ďalej len „VZ“) tento návrh jednomyseľne schválilo.
K bodu 2:
Delegáti VZ zvolili:
- návrhovú komisiu: Ing. Jozef Fabian, Dipl. Ing. Zsolt Boros
- mandátovú komisiu: Ing. Ladislav Csáder, Ing. Zsolt Benkó
- volebnú komisiu: Ing. Dušan Štofa, Ing. František Brliť
K bodu 3:
Výročnú správu o činnosti SCS za rok 2021predniesol predseda SCS Ing. Ján Šedivý,
CSc.Činnosť SCS sa v roku 2021 riadila programom a plánom práce schváleným na Valnom
zhromaţdení SCS dňa 10.5.2021 a zameriavala sa na realizáciu úloh prijatých Valným
zhromaţdením.
Aj napriek pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii na Slovensku sa podarilo
pokračovať v činnosti a aktivitách SCS a zorganizovať aj viacero odborných podujatí.
Uskutočnilo sa aj niekoľko on-line seminárov a konferencií organizovaných v rámci
spolupráce V4 a na ktorých so svojimi príspevkami vystúpili aj zástupcovia SCS.
V roku 2021 sa Slovenská cestná spoločnosť venovala aj aktualizácii vzdelávacieho programu
„Cestné staviteľstvo a hospodárstvo“ a pripravila projekt celoţivotného vzdelávania s názvom
„Personálny rozvoj v cestnom staviteľstve a hospodárstve“.
SCS aktívne spolupracovala so zahraničnými partnerskými organizáciami v Českej republike,
v Maďarsku a v Poľsku. Spolu s kolegami v ČR spolupracujeme na príprave Svetového
cestného kongresu, ktorý sa uskutoční v roku 2023 v Prahe.

K bodu 4:
Správu revíznej komisie (ďalej len „RK“) za rok 2021 predniesla z poverenia predsedu RK
Ing. Jána Kravčáka tajomníčka SCS Zuzana Fabianová.
Revízna komisia od termínu Valného zhromaţdenia vykonala kontrolu hospodárenia za prvý
polrok dňa 21. septembra 2021 a revíziu hospodárenia za rok 2021 dňa 11. februára
2022.Závery revízií boli prerokované na zasadnutiach predsedníctva.
Po preskúmaní čerpania a vykonanej kontrole hospodárenia, RK potvrdzuje účelnosť
a správnosť čerpania prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom SCS pre rok 2021
Valným zhromaţdením a prijatými závermi Predsedníctva.
K bodu 5:
Návrh plánu práce a plánu odborných podujatí SCS na rok 2022predniesla Ing. Zuzana
Fejesová.Informovala o termínoch rokovania predsedníctva, revíznej komisie a konania
odborných podujatí v roku 2022. Plány sú zverejnené na web stránke SCS a informácie
o konaní jednotlivých odborných podujatiach budú priebeţne zverejňované a aktualizované
na web stránke SCS a rozposielané aj členskej základni SCS.
K bodu 6:
Návrh rozpočtu predsedníctva SCS vrátane pobočiek na rok 2022 a rozpočet pre pouţitie 2 %
z dane z príjmu prednieslatajomníčka SCS Zuzana Fabianová. V rozpočte SCS na rok 2022 sa
počíta s vyrovnanými príjmami a výdavkami v celkovej výške 79 957 EUR.
Príjem podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2021 vo výške 1 958 EUR bude pouţitý na
úhradu nákladov spojených s predplatným Silničného obzoru a rozposielania časopisu členom
SCS.
K bodu 7:
Správu mandátovej komisie predniesol Ing. Ladislav Csáder. Vo svojej správe konštatoval, ţe
z celkového počtu hlasov 360 je prítomných 184 platných hlasov, čo predstavuje 51,1 %.
Valné zhromaţdenie je v zmysle Stanov SCS uznášaniaschopné.
K bodu 8:
Ing. Ján Záhradník oboznámil prítomných delegátov s volebným poriadkom, pravidlami pre
voľbu členov revíznej komisie a kandidátmi na členov revíznej komisie. Kandidáti na členov
revíznej komisie na funkčné obdobie 2022 – 2025 sú:
Ing. Marián Janík (Správa ciest Ţilinského samosprávneho kraja, Závod Turiec)
Danka Kovačičová (Pobočka SCS pri Slovenskej správe ciest)
Ing. Ján Kravčák (vAm Slovakia)
Ing. Ján Záhradník vyzval prítomných delegátov na doplnenie kandidátky. Vzhľadom na to,
ţe delegáti nemali ţiaden doplňujúci návrh, pristúpilo sa k voľbe.
Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním. Výsledky volieb vyhodnotila volebná komisia
v zloţení Ing. Dušan Štofa a Ing. František Brliť.
K bodu 9:
Ing. Daniela Čanigová upozornila na nesprávny názov konferencie BECEP – Bezpečnosť
cestnej premávky v pláne odborných podujatí na rok 2022 a poţiadala o nápravu.
Ďalej upozornila, ţe v minulom roku nebola Slovenskej správe ciest ako firemnému členovi
zaslaná faktúra na úhradu členského poplatku.

Ing. Ján Záhradník upozornil na váţny problém týkajúci sa nárastu cien stavebných
materiálov z dôvodu Covid-u a vojnového konfliktu na Ukrajine. Informoval o aktivitách
a podniknutých krokoch zo strany SCS a ZSPS na jeho riešenie.
Ing. Marián Hanták, CSc. informoval a konaní Svetového cestného kongresu v Prahe v roku
2023 a spolupráci SCS pri organizovaní tohto podujatia.
Ďalej informoval o aktivitách v rámci vzdelávacieho programu organizovaného SCS,
odbornom zameraní a moţnosti účasti na jednotlivých moduloch.
Taktieţ pripomenul, ţe SCS ma zriadenú kanceláriu na Koceľovej 15 (v sídle ZSVTS), kde je
moţnosť osobného stretnutia a prerokovania príp. poţiadaviek členov SCS.
Ing. Zsolt Boros informoval o aktivitách PIARC-u v súvislosti s vývojom technológií
vyuţiteľných na obnovu cestnej infraštruktúry zničenej počas vojnového obdobia.
Ing. Ján Šedivý, CSc. v krátkosti a pre vyjasnenie vysvetlil otázku a postup riešenia
uznášaniaschopnosti na VZ, ktorý je definovaný aj v Stanovách SCS. Doplnil informáciu p.
Záhradníka o aktivitách SCS pri riešení problému nárastu cien a uviedol, ţe tejto
problematike určite bude venovaná aj časť panelovej diskusie na Cestnej konferencii 2022.
Informoval aj o plánovanej účasti zástupcov Slovenska na pripravovaných ME v jazde
zručnosti vodičov sypačov v Rakúsku.
K bodu 10
Správu volebnej komisie predniesol Ing. František Brliť. V zmysle volebného poriadku do
Revíznej komisie SCS boli vo voľbách nominovaní traja kandidáti, počet členov Revíznej
komisie je tri.
Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním. Delegáti odovzdali do volieb 43hlasovacích lístkov,
čo predstavuje 184 hlasov. Na platnosť volieb bolo potrebných 92 voličských hlasov.
Po sčítaní hlasov jednotliví kandidáti získali nasledovný počet hlasov:
Marián Janík - 184 hlasov
Danka Kovačičová - 184 hlasov
Ing. Ján Kravčák - 179 hlasov
Na volebné obdobie 2022 – 2025 boli za členov revíznej komisie zvolení všetci traja
navrhnutí kandidáti. Členovia revíznej komisie si predsedu zvolia na svojom prvom zasadnutí.
Správu návrhovej komisie predniesol jej predseda Ing. Jozef Fabian. VZ schválilo Správu
o činnosti SCS za rok 2021 ročné vyúčtovanie SCS za rok 2021 vrátane účtovnej závierky,
plán činnosti SCS na rok 2022, plán odborných podujatí na rok 2022, rozpočet SCS vrátane
pobočiek 2022. Uznesenie VZ je prílohou tejto zápisnice (príloha č. 1).
K bodu 11
V závere VZ Ing. Ján Záhradník poďakoval delegátom za aktívnu účasť na rokovaní
a vyjadril presvedčenie, ţe sa spoločne podarí úspešne naplniť plán činnosti aj v roku 2022.
V Bratislave, 12.4.2022
Zapísala: Zuzana Fabianová

