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Informácia o zozname kandidátov  

pre voľby do Rozhodcovskej komisie a Zaraďovacej komisie na Valnom 
zhromaždení SOZA 23.5.2018 

 
 

V máji t.r. uplynie štvorročné volebné obdobie Rozhodcovskej komisie a Zaraďovacej komisie, 
ktorých členovia boli zvolení na Valnom zhromaždení dňa 28.05.2014. 

Podľa bodu 17.1 Stanov SOZA pripravuje zoznam kandidátov do Rozhodcovskej komisie a 
Zaraďovacej komisie Dozorná rada a to na základe vlastných návrhov a na základe návrhov členov 

SOZA.  

Dozorná rada si preto plní svoju povinnosť a podľa bodu 17.1 Stanov SOZA predkladá 
Valnému zhromaždeniu SOZA (ďalej len „VZ”) nomináciu pre voľby členov Rozhodcovskej komisie a 
Zaraďovacej komisie.  

Príprava nominácie prebehla nasledovne:  

Prípravou nominácie do Rozhodcovskej komisie a Zaraďovacej komisie sa Dozorná rada 
zaoberala dňa 14.3.2018, kedy prerokovala všetky dôležité termíny v príprave VZ a koordináciu 
postupu organizácie volieb. Konštatujeme, že v termíne a spôsobom, ktorý ustanovuje bod 17.2 
a bod 17.3 Stanov SOZA neboli doručené žiadne nominácie do Rozhodcovskej komisie a Zaraďovacej 
komisie zo strany členov SOZA. Dozorná rada pripravila zoznam kandidátov do Rozhodcovskej 
komisie a Zaraďovacej komisie na základe vlastných návrhov.  

Samotné rozhodnutie o nominácii do Rozhodcovskej komisie a Zaraďovacej komisie sa 
uskutočnilo na zasadnutí Dozornej rady SOZA dňa 2.5.2018. O nominácii rozhodla Dozorná rada vo 
verejnom hlasovaní. 

 Nižšie sú uvedené úplné zoznamy kandidátov do Rozhodcovskej komisie a Zaraďovacej 
komisie, spĺňajúce náležitosti vyžadované príslušnými ustanoveniami Stanov SOZA: 
 
Dozorná rada nominuje do Rozhodcovskej komisie 

(v abecednom poradí): 

 p. Baloghová Dobromila (Zuzana Homolová), p. Gašpar Martin, p. Janovic Tomáš, p. Krák 
Egon, p. Kupec Juraj  

 
Dozorná rada SOZA nominuje do Zaraďovacej komisie  

(podľa profesijného kľúča): 

5 skladatelia reprezentujúci oblasť vážnej hudby, populárnej hudby, dychovej hudby, spracovanej 
folklórnej hudby, hudby špeciálnych funkcií  
 za oblasť „vážna hudba“ 

p. Betko Miloš  
 za oblasť „populárna hudba“: 

p. Zajáček Pavel 

 za oblasť „dychová hudba“: 
p. Vlado Marián  

 za oblasť „spracovaná folklórna hudba“: 
p. Parničan Peter 

 za oblasť „hudba špeciálnych funkcií“: 
p. Kvassay Pavol  

 
 
Voľby volených orgánov prebiehajú podľa zásad, ktoré upravujú Stanovy SOZA v čl. 17. Podrobnejšie pravidlá 
upravuje Volebný poriadok Valného zhromaždenia schválený uznesením Valného zhromaždenia SOZA               
č. 5/2015 zo dňa 02.12.2015 (prístupný na www.soza.sk). 

http://www.soza.sk/

