
 
Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia ZSP SR 

zo dňa 24.10.2013 v Bratislave. 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
                   1/  Otvorenie 
                   2/  Voľba pracovných komisií a overovateľov 
                   3/  Správa  Predstavenstva o činnosti Zväzu za uplynulé  
                        obdobie 
                   4/  Správa o výsledkoch hospodárenia za rok  2012 a návrh         
                        rozpočtu na rok 2013 
                   5/  Správa o činnosti Dozornej rady 
                   6/  Stanovisko Dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2012                    
                   7/  Správa mandátovej komisie 

8/  Návrh zmeny Stanov organizácie  
9/  Voľby do orgánov Zväzu 

PRESTÁVKA 
10/ Rozprava 

                 11/  Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia  
12/  Záver 

 
  Ad 1/ Zasadnutie otvoril a viedol viceprezident ZSP SR Ing. Pavel Krajčík a privítal 

účastníkov zasadnutia. Vo svojom príhovore zhrnul vývoj v oblasti strojárstva 
a Zväzu. Účastníci rokovania schválili predložený program Valného 
zhromaždenia.     

 
  Ad 2/ Do pracovných komisií VZ zvolilo: 

a) Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Pisoň, predseda 
  Ing. Vojtech Lampert 
  Ing. Ivan Janáč 
  

b) Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Juraj Borgula, predseda 
 Prof.Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
 Ing. Štefan Blaško, PhD. 
 
c) Volebnú komisiu v zložení:     Dr.h.c.Doc.Ing. Július Tóth, PhD., predseda 

Mgr. Peter Duchovič 
Ing. Jaromír Jezný, PhD. 

  
d) Overovateľov zápisnice a uznesenia: Ing. Vojtech Lampert 
 Prof.Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

   
  Ad 3/ Predložený písomný materiál Správy o činnosti Zväzu doplnil prezident ZSP 

SR Ing. Milan Cagala, CSc. aktuálnymi informáciami. Informoval hlavne 
o aktivitách v rámci kolektívneho vyjednávania, svojej účasti na Sneme 
průmyslu a dopravy ČR. Ďalej predniesol prezentáciu o stave a vývoji 
strojárstva na Slovensku. Na záver poďakoval členom Predstavenstva 
a Dozornej rady ZSP SR, ktorý už nekandidujú v ďalšom volebnom období  
za spoluprácu a budú pôsobiť v Rade seniorov. 

  
 
  
 



 Nasledovalo vystúpenie pozvaných hostí : 
a) JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková (riaditeľka Národného ústavu celoživotného 

vzdelávania) predstavila projekt „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre 
dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“ na ktorom 
participuje aj Zväz strojárskeho priemyslu SR. 

b) RNDr. Jaroslav Novotný, CSc. vedúci oddelenia priemyselných stratégií 
pozdravil účastníkov zasadnutia v mene Ministerstva hospodárstva SR.  

c) Ing. Zsolt Lukáč prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 
poďakoval za spoluprácu prezidentovi ZSP SR, viceprezidentovi ZSP SR 
Ing. Borgulovi a generálnemu sekretárovi ZSP SR Ing. Hübelovi. 

d) Ing. Ján Pribula riaditeľ sekretariátu Zväzu automobilového priemyslu SR 
spomenul dlhoročnú úzku spoluprácu so Zväzom strojárskeho priemyslu 
SR a vyzdvihol aktivity v rámci priemyselnej bipartity. 

e) Mgr. Helga Jančovičová, PhD. projektová manažérka a Ing. Andrej 
Bederka odborný garant informovali o projekte Ústavu informácií 
a prognóz školstva s názvom „Vysoké školy ako motor rozvoja 
vedomostnej spoločnosti“, ktorého cieľom je prispôsobenie 
vysokoškolského vzdelávania potrebám zamestnávateľov a perspektíve 
ekonomického rastu krajiny. 

 
  Ad 4/ Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 

2013 predniesol generálny sekretár Ing. Jozef Hübel. Skutočné plnenie 
schváleného rozpočtu na rok 2012 bolo v oblasti príjmov ovplyvnené 
reformou členských príspevkov do Zväzu a poklesom pracovníkov 
v členských organizáciách Zväzu. Náklady boli mierne prekročené z dôvodu 
neplánovaného nákupu novej kancelárskej techniky z dôvodu porúch 
a nerentabilných opráv. Vyrovnanie rozpočtového výsledku bolo 
zabezpečené zo zdrojov, ktoré boli vytvorené na základe pozitívnych 
výsledkov minulých období. Návrh rozpočtu na rok 2013 bol zostavený na 
základe očakávaných príjmov a v rámci možností boli prehodnotené niektoré 
položky v nákladovej časti. Po započítaní mimoriadneho príjmu z predaja 
podielu Zväzu vo VÚZ-PI SR sa očakáva kladný hospodársky výsledok. Aj 
napriek tomu bude treba zintenzívniť akvizíciu nových členov do Zväzu 
strojárskeho priemyslu SR a pokúsiť sa nájsť iné zdroje príjmov na posilnenie 
výnosovej časti rozpočtu.  

 
  Ad 5/ Správu o činnosti DR ZSP SR predniesol člen Dozornej rady ZSP SR Ing. 

František Alberty. 
 
  Ad 6/ Stanovisko DR k účtovnej závierke za rok 2012 predniesol člen Dozornej 

rady Zväzu Ing. František Alberty. Valné zhromaždenie ZSP SR schválilo 
jednohlasne účtovnú závierku za rok 2012. 

 
Ad 7/ Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Ing. Jozef Pisoň. 

Konštatoval, že z celkového počtu 63 organizácií je prítomných 46 (t.j. 
73,02%) s počtom hlasov 72 z 97 (t.j. 74,23%), čo znamená podľa §9 bodu 3 
Stanov Zväzu, že VZ ZSP SR je uznášaniaschopné.   

 
  Ad 8/ Návrh na zmenu Stanov ZSP SR predniesol Ing. Janáč. Úpravy boli 

v predloženom materiáli vyznačené farebne a týkali sa hlavne zmeny 
spôsobu voľby generálneho sekretára a možnosti vytvárania organizačných 
jednotiek ZSP SR. Bolo navrhnuté zadefinovať v Stanovách maximálny počet 
viceprezidentov. Návrh s doplnením Valné zhromaždenie schválilo.   



 
Ad 9/ Správu volebnej komisie predniesol jej predseda Doc. Ing. Július Tóth, PhD. 

Predložený návrh kandidátky bol doplnený o člena dozornej rady Zväzu Ing. 
Miloša Albertyho výkonného riaditeľa organizácie Cestné a stavebné 
mechanizmy Tisovec a.s. Bol odsúhlasený aklamačný spôsob hlasovania za 
kandidátov v dvoch blokoch a to: Predstavenstvo a Dozorná rada. 
Hlasovanie za obidva bloky bolo jednohlasné a kandidáti do orgánov Zväzu 
boli právoplatne zvolení na ďalšie funkčné obdobie. 

 Počas prestávky sa konalo zasadnutie novozvoleného Predstavenstva a 
Dozornej rady Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Za prezidenta bol zvolený 
Ing. Alexej Beljajev a za viceprezidenta Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Za 
predsedu Dozornej rady bol zvolený Ing. Miroslav Solava. Vo funkcii 
generálneho sekretára bol potvrdený Ing. Jozef Hübel. Ing. Milan Cagala, 
CSc. sa stal čestným prezidentom Rady seniorov.   

 
Ad10/ V rozprave vystúpili: 

 Ing. Juraj Borgula (hlavný vyjednávač ZSP SR) oboznámil účastníkov 
s pripravovanou novelou zákona o rozširovaní KZVS a mechanizmom tohto 
rozširovania na celé odvetvie. Ďalej požiadal o doplnenie vyjednávacieho 
tímu o zástupcu Tatravagónky a.s. Poprad. 

 Ing. Milan Cagala, CSc. (čestný prezident ZSP SR) poďakoval za spoluprácu 
a verí, že nastavajúci prezident  prinesie nové impulzy do činnosti Zväzu. 

  Ing. Jozef Jenis (projektový manažér MSV Nitra)  informoval o príprave 
strojárskeho veľtrhu v Nitre a vyzval členov na účasť na tomto podujatí.  

 Ing. Jozef Hübel (generálny sekretár ZSP SR) poďakoval Ing. Milanovi 
Cagalovi, CSc. za jeho dlhoročnú prácu v rámci Zväzu a jeho prínos k 
povzneseniu strojárstva. 

 Ing. František Alberty vyjadril svoj názor smerom k situácii v strojárstve 
a poďakoval predošlému prezidentovi Ing. Milanovi Cagalovi, CSc. za 
spoluprácu a zaželal novému prezidentovi ZSP SR Ing. Alexejovi Beljajevovi 
veľa úspechov. 

 
Ad 11/ Predseda návrhovej komisie Ing. Juraj Borgula predniesol návrh uznesenia, 

ktorý bol s doplnkami prijatý.       
 

Ad 12/ Zasadnutie VZ ZSP SR ukončil viceprezident ZSP SR Ing. Pavel Krajčík a 
poďakoval delegátom za účasť na zasadnutí. 

 
Na záver vystúpil novozvolený prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Ing. Alexej 
Beljajev, ktorý poďakoval delegátom za dôveru a na tomto Valnom zhromaždení si 
vypočul reálny obraz o strojárstve. Všetko je to o denno-dennej práci aj v rámci ZSP 
SR a cieľom je podstatne rozšíriť členskú základňu o veľké firmy. Zdôraznil, že 
Slovensko je výrazne priemyselný štát. V rámci Zväzu bude na najbližšom zasadnutí 
Predstavenstva nastolená otázka ohľadom prehodnotenia jeho pôsobenia v AZZZ 
SR a RÚZ SR.   
       
V Bratislave 12.11.2013 
 
Vypracoval:  Ing. Ivan Janáč           Schválil: Ing. Jozef Hübel 
                   riaditeľ sekretariátu               generálny sekretár 
 
Overili:  Ing. Vojtech Lampert 
  
  
 Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 




















