
Zápisnica  

zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

Dátum, miesto a čas:   Prešov, 18.5.2017, 9:00 

Prítomní:   JUDr. Hajduk, Gumáň, Pištej, Pitoňák, JUDr. Gallo, Haky, Dubec                       

Dozorná rada:               Gurčík, 

 
Program rokovania: 1. Otvorenie, prezentácia 
   2. Kontrola uznesení 
   3. Príprava Konferencie VsSTZ 
   4. Personálne návrhy delegátov a kandidátov SSTZ 
   5. Návrh uznesenia  
   6. Záver 
 

 
1. Zasadnutie VV otvoril a viedol predseda. Konštatoval, že zasadnutia sa zúčastňujú všetci členovia  
    VV, VV je uznášania schopný. 
 
2. Predseda previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia zo dňa 25.4.2017, kde konštatoval, že  
    z uložených uznesení body 1 a 2 sú splnené. Uznesenia z 22.3.2017 sú všetky splnené. 
 
3.. VV prejednal organizačno-technické zabezpečenie krajskej konferencie zvolanej na deň 18.5.2017  
     (štvrtok) o 14:30 hod. v hoteli Lineas  v Prešove. Zaoberal sa podrobne rokovacím a volebným  
     poriadkom Konferencie, ktorého návrh detailne upravil. Navrhol zloženie mandátovej komisie,    
    volebnej  a návrhovej komisie. 
 
4. VV sa zaoberal doručenými návrhmi na funkcie vo VV a Kontrolnej komisii. O predložených  
    návrhoch po súhlase kandidátov budú predložené volebnej komisii. Návrhy tvoria prílohu zápisnice 
 
    VV na návrh jeho členov predloží na Konferencii kandidátov do orgánov SSTZ. Návrh predložil  
    predseda a VV ich schválil. Ďalšie návrhy môžu predložiť delegáti priamo na Konferencii. Návrhy  
    tvoria prílohu zápisnice 
 
    VV prejednal návrh zloženia delegátov na Konferenciu SSTZ s tým, že ďalšie návrhy na delegátov 
    predložia samotní delegáti konferencie. O delegátoch rozhodne Konferencia hlasovaním. Návrhy  
    tvoria prílohu zápisnice 
 
 
5. VV po prejednaní programu prijal toto 
      u z n e s e n i e 

 
 I. berie na vedomie 
    - plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí  
 
       



II. schvaľuje 
     - návrh volebného a rokovacieho poriadku Konferencie 
     - organizačno-technické zabezpečenie Konferencie 
     - návrh na zloženie komisií Konferencie 
     - personálne návrhy na kandidátov do orgánov VV VsSTZ 
     - personálne návrhy na delegátov a náhradníkov Konferencie SSTZ 
     - personálne návrhy na kandidátov do orgánov SSTZ 
 
IV. ukladá 
       1. predložiť schválené návrhy na rokovanie Konferencie 
             Z: Hajduk   T: ihneď 
    
       2. oceniť pozvaných jubilantov na Konferencii 
              Z: Hajduk   T: ihneď 
     

 
7. Záver predniesol predseda, poďakoval sa prítomným za účasť.    

   

        JUDr. Anton Hajduk 
           predseda VsSTZ 
 
 


