Valné zhromaždenie SOZA 24.05.2017
Záznam výsledkov rokovania
podľa čl. 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia SOZA
(prerokovaný program, záznam výsledkov hlasovania a znenie schválených rozhodnutí)

1. Otvorenie
Rokovanie Valného zhromaždenia viedol predseda Dozornej rady SOZA p. Matúš Jakabčic.
1.1 Spoločenský úvod
1.2 Voľba pracovných komisií
1.2.1 Voľba návrhovej komisie



predkladateľ: predsedajúci
návrh: J. Hangoni, F. Hergott, A. Kubasák, M. Sarvaš

O členoch návrhovej komisie sa hlasovalo jednotlivo:
prítomnosť / kvórum: 54/28
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 54/0/0
bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 1/2017 zo dňa 24.05.2017
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3. Stanov SOZA a podľa čl. 6.1 Rokovacieho
poriadku VZ SOZA 1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného zhromaždenia
a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení,
2. v o l í člena návrhovej komisie: J. Hangoniho.
prítomnosť / kvórum: 54/28
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 53/0/1
bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 2/2017 zo dňa 24.05.2017
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3. Stanov SOZA a podľa čl. 6.1 Rokovacieho
poriadku VZ SOZA 1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného zhromaždenia
a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení,
2. v o l í člena návrhovej komisie: F. Hergotta.
prítomnosť / kvórum: 55/28
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 53/0/2
bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 3/2017 zo dňa 24.05.2017
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3. Stanov SOZA a podľa čl. 6.1 Rokovacieho
poriadku VZ SOZA 1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného zhromaždenia
a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení,
2. v o l í člena návrhovej komisie: M. Sarvaša.
prítomnosť / kvórum: 56/29
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 38/2/16
bolo prijaté nasledovné
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UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 4/2017 zo dňa 24.05.2017
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3. Stanov SOZA a podľa čl. 6.1 Rokovacieho
poriadku VZ SOZA 1. k o n š t a t u j e , že úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania valného zhromaždenia
a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení,
2. v o l í člena návrhovej komisie: A. Kubasáka.
1.2.2 Voľba volebnej komisie



predkladateľ: predsedajúci
návrh: P. Drapák, M. Gašpar, J. Hangoni, J. Petrová (Schubert Music Publishing), R. Rusiňák,
J. Žák

prítomnosť/kvórum = 57/29
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 54/0/3
bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 5/2017 zo dňa 24.05.2017
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3. Stanov SOZA a podľa čl. 6.2 Rokovacieho
poriadku VZ SOZA 1. k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb podľa Stanov
SOZA a podľa schváleného volebného poriadku, vykonať sčítanie hlasov a podať valnému
zhromaždeniu správu o výsledku volieb.
2. v o l í volebnú komisiu v zložení: P. Drapák, M. Gašpar, J. Hangoni, J. Petrová (Schubert Music
Publishing), R. Rusiňák, J. Žák
3. p o v e r u j e p. JUDr. Kláru Ďurkovú, zamestnankyňu Právneho odboru SOZA, aby
zabezpečila pre prácu volebnej komisie odbornú a technickú podporu.
1.3. Schválenie programu rokovania
 Predsedajúci prezentoval návrh programu rokovania pripraveného podľa čl. 14.5. Stanov SOZA
(ako bol uvedený na pozvánke na valné zhromaždenie a na projekcii).
Informoval o pozmeňovacích návrhoch A. Kubasáka k programu rokovania, ktoré boli doručené do
SOZA dňa 17.5.2017 v znení:
1) Bod 2.1 „Správa Dozornej rady o hospodárení a o činnosti SOZA“ zmeniť na „Správa Dozornej
rady o výsledkoch hospodárenia s majetkom SOZA“ a bod „Správa o činnosti SOZA“ zaradiť k bodu
„Návrh Výročnej správy SOZA za rok 2016“.
2) Bod 2.2 „Diskusia k zneniu správy“ zmeniť na „Diskusia k správe Dozornej rady o výsledkoch
hospodárenia s majetkom SOZA“.
3) Zaradiť nový bod programu 2.3 „Správa o činnosti Dozornej rady“.
4) Zaradiť nový bod programu 2.4 „Diskusia k správe o činnosti Dozornej rady“.
5) Body „Správa o činnosti Zaraďovacej komisie SOZA, Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie a
Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie“ zaradiť do programu Valného
zhromaždenia ako body 2.5 až 2.7.
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6) Za bod 2.7 „Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie“ zaradiť bod 2.8 „Správa o
činnosti SOZA za rok 2016“.
7) Zaradiť do programu nový bod 2.9 „Diskusia k Správe o činnosti SOZA za rok 2016“.
8) Bod „Schválenie návrhu Výročnej správy za rok 2016“ premenovať na 2.10 „Návrh Výročnej
správy SOZA za rok 2016“.
9) Zaradiť do programu nový bod 2.11 „Stanovisko Dozornej rady k Výročnej správe za rok 2016“.
10) Za bod 3.1 „Informácia o kooptovaní“ zaradiť bod 3.2 „Diskusia o predloženom návrhu“.
11) Bod 4.1 „Zdôvodnenie návrhu“ zmeniť na „Zdôvodnenie návrhov“.
12) Bod 4.2 „Diskusia o predloženom návrhu„ zmeniť na „Diskusia o predložených návrhoch“.
13) Bod 4.3 „Rozhodovanie o predloženom návrhu“ zmeniť na „Rozhodovanie o predložených
návrhoch“.
14) Bod zdôvodnenie návrhu – Správa o činnosti Zhromaždenia delegátov rozdeliť do dvoch
samostatných bodov a za každý z týchto bodov zaradiť diskusiu. Poradie bodov bude:
- 5.1 Správa o činnosti Zhromaždenia delegátov
- 5.2 Diskusia k správe o činnosti Zhromaždenia delegátov
- 5.3 Zdôvodnenie návrhu
- 5.4 Diskusia k návrhu
(Pozmeňovacie návrhy boli prítomným členom valného zhromaždenia premietané na projekcii.)
V diskusii k predloženým pozmeňovacím návrhom vystúpili: Kubasák, Jakabčic
Nasledovalo hlasovanie o rozšírení programu rokovania valného zhromaždenia pozmeňovacie návrhy
p. A. Kubasáka.



Predkladateľ: predsedajúci
Znenie návrhu: Rozšírenie programu valného zhromaždenia o pozmeňovacie návrhy p. A.
Kubasáka v osobitnom bode programu v zmysle čl. 14.6. Stanov SOZA a čl. 7.3 Rokovacieho
poriadku Valného zhromaždenia.



prítomnosť / kvórum: 61/31

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 5/48/8
navrhované uznesenie nebolo prijaté.
Diskusia: Kubasák, Jakabčic, Briestenský
Ďalšie pripomienky k návrhu programu neboli prednesené.
 predkladateľ: predsedajúci
 prítomnosť/kvórum = 58/30
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 56/1/1
bolo prijaté nasledovné
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UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 6/2017 zo dňa 24.05.2017
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 15.1. Stanov SOZA a podľa čl. 7.1 Rokovacieho poriadku VZ
SOZA –
s c h v a ľ u j e program svojho rokovania v súlade s programom v pozvánke bez pripomienok.
Opakované hlasovanie o zložení volebnej komisie. Pred opakovanou voľbou sa účasti vo volebnej
komisii vzdal p. J. Žák.
predkladateľ: predsedajúci
návrh: voľba členov volebnej komisie v zložení: P. Drapák, M. Gašpar, J. Hangoni, J. Petrová
(Schubert Music Publishing), R. Rusiňák
 prítomnosť/kvórum = 59/30
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 59/0/0
bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 7/2017 zo dňa 24.05.2017
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 16.2. a čl. 16.3. Stanov SOZA a podľa čl. 6.2 Rokovacieho
poriadku VZ SOZA 


1. k o n š t a t u j e , že úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb podľa Stanov
SOZA a podľa schváleného volebného poriadku, vykonať sčítanie hlasov a podať valnému
zhromaždeniu správu o výsledku volieb.
2. v o l í volebnú komisiu v zložení: P. Drapák, M. Gašpar, J. Hangoni, J. Petrová (Schubert Music
Publishing), R. Rusiňák
3. p o v e r u j e p. JUDr. Kláru Ďurkovú, zamestnankyňu Právneho odboru SOZA, aby
zabezpečila pre prácu volebnej komisie odbornú a technickú podporu.
Diskusia: Štrasser, Mikš
2. Správy volených orgánov
2.1 Prednesenie správy Dozornej rady o hospodárení a činnosti SOZA
 predniesol predseda Dozornej rady, p. Matúš Jakabčic
2.2 Diskusia k zneniu správy
 v diskusii vystúpili: Kubasák, Burgr, Mikš, Kubasák, Mikš, Kubasák, Pánis, Danóczy, Burgr, Pánis,
Burgr, Kubasák, Jakabčic, Burgr, Danóczy, Kubasák, Jakabčic, Kubasák, Burgr, Jakabčic, Burgr,
Jakabčic, Kubasák, Burgr, Šebo, Mikš, Kubasák, Mináčová, Jakabčic, Sarvaš, Demo, Štrasser
Jakabčic, Pánis, Jakabčic



Predkladateľ: J. Štrasser
Znenie procedurálneho návrhu: Pokračovanie v diskusii k zneniu správy Dozornej rady
o hospodárení a činnosti SOZA.



prítomnosť/kvórum = 52/27

Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 4/42/6
navrhované uznesenie nebolo prijaté.
Diskusia k zneniu správy Dozornej rady o hospodárení a činnosti SOZA bola ukončená.
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2.3 Správa o činnosti Zaraďovacej komisie
 predniesol predseda Zaraďovacej komisie, p. Pavel Zajáček
2.4 Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie
 predniesol člen Rozhodcovskej komisie, p. Martin Gašpar
2.5 Diskusia k správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie
 k predneseným správam Zaraďovacej a Rozhodcovskej komisie nezazneli diskusné príspevky
2.6 Schválenie návrhu Výročnej správy
 vstupnú informáciu podal predseda Dozornej rady, p. Matúš Jakabčic


informoval o stanovisku Dozornej rady k Výročnej správe – Dozorná rada odporučila formou
uznesenia č. 3 zo zasadnutia dňa 3.5.2017 Valnému zhromaždeniu schváliť Výročnú správu

2.7 Diskusia o predloženom návrhu
 k návrhu Výročnej správy nezazneli žiadne diskusné príspevky
2.8 Rozhodovanie o predloženom návrhu
 predseda Dozornej rady, p. Matúš Jakabčic, predniesol pozmeňovacie návrhy k textu Výročnej
správy.



Predkladateľ: predsedajúci
Znenie návrhu:
1.) Úprava textu Správy Dozornej rady o hospodárení a činnosti SOZA v prvom a druhom odseku
na str. 18 v znení predloženom na zasadnutie valného zhromaždenia a oprava preklepu v
nadpise na str. 10.
2.) Doplnenie Výročnej správy o kapitolu „Rozdelenie príjmov a nákladov SOZA podľa odborov
kolektívnej správy práv“ na str. 28.



prítomnosť / kvórum: 55/28

hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 54/0/1
 bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 8/2017 zo dňa 24.05.2017
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.3. a čl. 16.2. a 16.3. Stanov SOZA  s c h v a ľ u j e predložené pozmeňovacie návrhy k návrhu Výročnej správy:
1.) úprava textu Správy Dozornej rady o hospodárení a činnosti SOZA v prvom a druhom odseku
na str. 18 v znení predloženom na zasadnutie valného zhromaždenia a oprava preklepu v
nadpise na str. 10;
2.) doplnenie Výročnej správy o kapitolu „Rozdelenie príjmov a nákladov SOZA podľa odborov
kolektívnej správy práv“ na str. 28.
Nasledovalo hlasovanie o návrhu Výročnej správy s prijatými pozmeňovacími návrhmi.
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 Predkladateľ: predsedajúci
prítomnosť/kvórum = 57/29
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” =55/2/0
bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 9/2017 zo dňa 24.05.2017
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 13.3. písm. l) Stanov SOZA s c h v a ľ u j e predloženú Výročnú správu SOZA za rok 2016 s pripomienkami schválenými na
rokovaní valného zhromaždenia.

3. Potvrdenie kooptácie členov volených orgánov
3.1 Informácia o kooptovaní
 vstupnú informáciu podal predseda Dozornej rady, p. Matúš Jakabčic


Diskusia: k podaným informáciám nezazneli žiadne diskusné príspevky

3.2 Rozhodovanie o potvrdení kooptovania
Rozhodovanie o kooptovaní člena Zaraďovacej komisie
Predkladateľ: predsedajúci
prítomnosť/kvórum = 53/27
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 51/0/2
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 10/2017 zo dňa 24.5.2017
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 25.4. Stanov SOZA p o t v r d z u j e rozhodnutie Zhromaždenia delegátov SOZA zo dňa 29.6.2016 o kooptovaní p.
Mariána Vlada za člena Zaraďovacej komisie v rámci profesijnej skupiny „skladateľ
reprezentujúci oblasť dychovej hudby“.
Rozhodovanie o kooptovaní člena Rozhodcovskej komisie
Predkladateľ: predsedajúci
prítomnosť/kvórum = 53/27
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 51/0/2
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 11/2017 zo dňa 24.5.2017
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 25.4. Stanov SOZA p o t v r d z u j e rozhodnutie Zhromaždenia delegátov SOZA zo dňa 29.6.2016 o kooptovaní p.
Juraja Kupca za člena Rozhodcovskej komisie.
Rozhodovanie o kooptovaní člena Dozornej rady
Predkladateľ: predsedajúci
prítomnosť/kvórum = 54/28
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 52/0/2
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 12/2017 zo dňa 24.5.2017
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 25.4. Stanov SOZA p o t v r d z u j e rozhodnutie Zhromaždenia delegátov SOZA zo dňa 21.7.2016 o kooptovaní p.
Ľuboša Bernátha za člena Dozornej rady SOZA v rámci profesijnej skupiny „3 skladatelia
reprezentujúci oblasť vážnej hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy zvolený aspoň jeden
zástupca filmovej hudby“
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Rozhodovanie o kooptovaní člena Dozornej rady
Predkladateľ: predsedajúci
prítomnosť/kvórum = 54/28
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 51/0/3
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 13/2017 zo dňa 24.5.2017
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 25.4. Stanov SOZA p o t v r d z u j e rozhodnutie Zhromaždenia delegátov SOZA zo dňa 21.7.2016 o kooptovaní p.
Pavla Danišoviča za člena Dozornej rady SOZA v rámci profesijnej skupiny „3 skladatelia
reprezentujúci oblasť populárnej hudby, pričom v rámci tejto skupiny je vždy zvolený aspoň
jeden zástupca hudby špeciálnych funkcií“

4. Návrh novelizácie Stanov SOZA
4.1 Zdôvodnenie návrhu
 vstupnú informáciu podal predseda Dozornej rady, p. Matúš Jakabčic


informáciu o príprave návrhu podala p. T. Mičudová

4.2 Diskusia o predloženom návrhu
 v diskusii vystúpili: Kubasák, Mičudová, Kubasák, Jakabčic, Mičudová, Burgr, Kinček, Vlado,
Pánis, Jakabčic, Pánis, Jakabčic, Hudec, Pánis, Jakabčic
Jakabčic: V reakcii na požiadavku p. Pánisa o zakotvenie pomerného zastúpenia členov
Zhromaždenia delegátov podľa počtu zástupcov jednotlivých profesijných skupín navrhol hlasovať
o pozmeňovacom návrhu:
predkladateľ: predsedajúci
znenie: Súhlas valného zhromaždenia so zmenou profesijného kľúča v Stanovách SOZA.
prítomnosť/kvórum = 58/30
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 1/52/5
uznesenie nebolo prijaté.


v diskusii pokračovali: Vlado, Lipa, Jakabčic, Hochel, Jakabčic, Pánis

4.3 Rozhodovanie o predloženom návrhu
Pred hlasovaním sa predsedajúci uistil, že nie sú námietky voči hlasovaniu o návrhu novely Stanov ako
o celku.
Predkladateľ: predsedajúci
prítomnosť/kvórum = 64/43
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 60/2/2
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 14/2017 zo dňa 24.05.2017
Valné zhromaždenie SOZA – podľa čl. 13.3. písm. a) a čl. 16.2. písm. a) Stanov S O Z A s c h v a ľ u j e predložený návrh novelizácie Stanov SOZA bez pripomienok.
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5. Voľby do Zhromaždenia delegátov, určenie jeho právomocí a funkčného
obdobia
5.1 Zdôvodnenie návrhu – Správa o činnosti Zhromaždenia delegátov
 vstupnú informáciu podal predseda Dozornej rady, p. Matúš Jakabčic


Správu o činnosti Zhromaždenia delegátov predniesol p. Július Kinček, predseda Zhromaždenia
delegátov

5.2 Diskusia o predloženom návrhu
 k podaným informáciám nezazneli žiadne diskusné príspevky
5.3 Rozhodovanie o predloženom návrhu
Hlasovanie o prenose kompetencií na Zhromaždenie delegátov
Predkladateľ: predsedajúci
prítomnosť/kvórum = 62/32
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 57/2/3
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 15/2017 zo dňa 24.05.2017
Valné zhromaždenie SOZA s c h v a ľ u j e - podľa čl. 18.1. a 18.2. Stanov SOZA – prenos
kompetencií
Valného
zhromaždenia
na
Zhromaždenie
delegátov
v rozsahu
čl. 18.2. písm. a) až p) Stanov SOZA.
Hlasovanie o dĺžke volebného obdobia Zhromaždenia delegátov
Predkladateľ: predsedajúci
prítomnosť/kvórum = 63/32
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 58/2/3
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 16/2017 zo dňa 24.05.2017
Valné zhromaždenie SOZA stanovuje – podľa čl. 18.3. Stanov SOZA - dĺžku volebného obdobia
Zhromaždenia delegátov na tri roky. Volebné obdobie sa začína vyhlásením výsledkov
právoplatných volieb a končí sa vyhlásením výsledkov nasledujúcich právoplatných volieb.
5.4 Informácia o príprave a výsledkoch nominácie kandidátov


informáciu o príprave volieb podal predseda Dozornej rady p. M. Jakabčic

5.5 Príprava na vykonanie volieb
 organizačné a technické informácie potrebné pre plynulý priebeh volebného aktu podal p. T. Mikš
5.6 Diskusia
 k podaným informáciám nezazneli žiadne diskusné príspevky
5.7 Voľby


následne bola na vykonanie volieb vyhlásená prestávka do 17:00



rokovanie valného zhromaždenia pokračovalo po spracovaní výsledkov volieb od 17:30
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5.8 Správa volebnej komisie


zápisnicu volebnej komisie predniesol jej predseda, p. Martin Gašpar (originál Zápisnice volebnej
komisie je uložený na právnom odbore SOZA, prepis je prílohou tohto záznamu)



pred rozhodovaním o podanej správe sa predsedajúci uistil, že nie sú nikomu známe poznatky o
porušení Stanov SOZA alebo Volebného poriadku Valného zhromaždenia SOZA.



keďže neboli vznesené žiadne pripomienky prebehlo o Zápisnici volebnej komisie hlasovanie

Predkladateľ: predsedajúci
prítomnosť/kvórum = 40/21
hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania” = 39/0/1
bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE Valného zhromaždenia č. 17/2017 zo dňa 24.05.2017
Valné zhromaždenie SOZA - podľa čl. 17.12. Stanov SOZA a podľa bodu 7.1. platného Volebného
poriadku VZ
a) berie na vedomie
výsledky volieb tak, ako sú uvedené v predloženej zápisnici volebnej komisie, t.j. že boli
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov do Zhromaždenia delegátov zvolení:

za profesijnú skupinu

meno a priezvisko / názov vydavateľa

Bernáth Ľuboš
11 skladatelia reprezentujúci oblasť
vážnej hudby, ľudovej hudby,
dychovej hudby a filmovej hudby,
pričom v rámci tejto skupiny je vždy
zvolený aspoň jeden zástupca
reprezentujúci oblasť vážnej hudby,
jeden zástupca reprezentujúci oblasť
ľudovej hudby, jeden zástupca
reprezentujúci oblasť dychovej hudby
a jeden zástupca reprezentujúci
oblasť filmovej hudby

Betko Miloš
Burgr Ľubomír
Dubovský Rastislav
Hochel Stanislav
Matej Daniel
Zagar Peter
Demo Ondrej
Dudík Miroslav
Hudec Adam
Vlado Marián

11 skladatelia reprezentujúci oblasť
populárnej hudby, jazzovej hudby
a hudby špeciálnych funkcií, pričom v
rámci tejto skupiny je vždy zvolený
aspoň jeden zástupca reprezentujúci

Danišovič Pavol
Jajcay Richard
Kinček Július
Lipa Peter
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oblasť populárnej hudby, jeden
zástupca reprezentujúci oblasť
jazzovej hudby a jeden zástupca
reprezentujúci oblasť hudby
špeciálnych funkcií

Ráž Jozef
Šebo Jozef
Timko Roman
Zajáček Pavel
Žúži Martin
Zubák Tomáš
Jakabčic Matúš
Jurika Miroslav
Peteraj Kamil

5 autori reprezentujúci autorov
slovesnej zložky hudobných diel
(textári)

Sarvaš Martin
Štrasser Ján
Zeman Ľubomír
A-Tempo Verlag Slovakia s.r.o.
Ing. Ctibor Kolínsky - Diskant, hudobné
vydavateľstvo
Hudobný fond

6 vydavatelia

studio LUX, s.r.o.
OPUS a.s.
Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, spol. s r.o.
b) p r i j í m a
predloženú Zápisnicu volebnej komisie bez pripomienok;
c) k o n š t a t u j e ,
že prijatím tohto uznesenia považuje výsledky volieb do Zhromaždenia delegátov v zmysle článku
18.3. Stanov SOZA za vyhlásené.

6. Všeobecná diskusia
Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, predsedajúci sa ubezpečil, že nie sú námety na diskusiu,
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 17:38 hod.
*

Technická poznámka:
Znenia návrhov ako i zaznamenávanie výsledkov hlasovania boli v priebehu rokovania účastníkom
k dispozícii prostredníctvom data projekcie.

Strana 10 z 10

