Zápisnica z rokovania „malých“ podnikateľov,
konaného dňa 20. apríla 2010 v Bratislave

PRÍTOMNÍ
1. Zástupcovia členských spoločností:
Ing. Gabriel Blaškovič, CSc (VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.)
Ing. Vladimír Jurík (ŠTUDIO – 21plus, s.r.o.)
Ing. Igor Čajda (IC Consultancy - Ing. Igor Čajda)
Ing. Stanislav Dudáš (HK-IMPEX, s.r.o.)
Ing. Zsolt Lukáč (FINETIS, s.r.o.)
Ing. Anton Viazanko (DURISOL-STAV, spol. s r.o.)
JUDr. Ivan Fischer PhD. (CELOX spol. s r.o.)
Ing. Martin Barbierik (Ventana, s.r.o.)
Ing. František Solár (SOFIZ s.r.o.)
Ing. Anna Jursíková (ÚEOS - Komercia,a.s.)
Ing. Milan Hurtík (SQS TEAM, s.r.o.)
Ing. Daniel Hnilica (Steelmont Construction, a.s.)
2. Predsedajúci: Ing. Zsolt Lukáč, prezident ZSPS
3. Zapisovateľ: Ing. arch. Peter Kovačik, sekretariát ZSPS

PROGRAM ROKOVANIA
Voľba zástupcu „malých“ podnikateľov v Prezídiu ZSPS

PRIEBEH ROKOVANIA
Prezident ZSPS Ing. Zsolt Lukáč (ďalej len predsedajúci) na úvod pripomenul
prítomným, že Stanovy ZSPS v § 17 Organizácia Prezídia, ods. 9 uvádzajú, že členstvo v
Prezídiu získa aj jeden zástupca malých podnikateľov (podnikateľov s počtom menej ako
20 zamestnancov. Pripomenul, že rokovanie malých podnikateľov s cieľom zvoliť svojho
zástupcu v prezídiu zväzu neúspešne konalo dňa 22. marca t.r. počas zasadnutia 25. VZ
ZSPS. Rokovanie nebolo úspešné najmä preto, že vtedajšia účasť malých podnikateľov (6
prítomných) nebola dostatočne reprezentatívna. Ďalej oznámil, že z 36 členov zväzu
s počtom menej ako 20 zamestnancov, ktorí majú k súčasnému stavu spolu 19 hlasov je na
tomto rokovaní prítomných spolu 12 členov, z toho má 11 členov po 1 hlase a 1 prítomný
člen hlasovacie právo nemá.

Pripomenul, že Prezídium ZSPS na svojom rokovaní dňa 2. marca 2010
schválilo osobitný výkon hlasovacieho práva v takýchto voľbách, podľa ktorého zvolený
bude ten kandidát, ktorí získa najväčší počet z hlasov prítomných malých podnikateľov vo
verejnom hlasovaní. Potom predsedajúci pripomenul, že na minulom zasadnutí boli
navrhnutí dvaja kandidáti: Ing. Anton Viazanko a Ing. Vladimír Jurík. Súčasne - ako jeden
z prítomných malých podnikateľov potvrdil svoj návrh kandidáta, ktorého návrh podal už
na rokovaní malých podnikateľov dňa 22. marca 2010, t.j. Ing. Vladimíra Juríka, predsedu
Sekcie ZSPS pre bytovú výstavbu a požiadal prítomných o návrh ďalších kandidátov. Ing.
Anton Viazanko navrhol za kandidáta Ing. Gabriela Blaškoviča, CSc. Ten kandidatúru
s poďakovaním a zdôvodnením neprijal a uviedol, že pre neho je kandidátom rovnako ako
na minulom rokovaní Ing. Anton Viazanko.
Keďže žiadne ďalšie návrhy už neboli, Ing. Stanislav Dudáš navrhol, aby
obaja kandidáti: Ing. Vladimír Jurík a Ing. Anton Viazanko prezentovali svoj názor na
zastupovanie malých podnikateľov v Prezídiu ZSPS v prípade ich zvolenia.
Ing. Vladimír Jurík definoval úlohy zväzu vo vzťahu k malým podnikateľom
navonok, t.j. prostredníctvom presadzovania záujmu členov voči štátu v oblasti, napr.
v oblasti práva, vytvárania obchodného priestoru najmä z pohľadu najmä malých firiem
(stavebných subdodávateľov), podpory bytovej výstavby a bytovej politiky (vrátane
zatepľovania) s prepojením na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ a iné.
Pred vystúpením Ing. Antona Viazanka vznikla diskusia prameniaca z toho,
že menovaný je členom Dozornej rady ZSPS a súbehu členstva v Prezídiu a súčasne
v Dozornej rade ZSPS bránia Stanovy ZSPS v § 21, ods.1. V diskusii, v ktorej postupne
vystúpili JUDr. Ivan Fischer PhD., Ing. Gabriel Blaškovič, CSc., Ing. Martin Barbierik,
Ing. Stanislav Dudáš a ďalší bol prijatý záver, že Ing. Anton Viazanko volený byť môže,
jeho činnosť (v prípade zvolenia) v Prezídiu však bude odložená do dátumu nadobudnutia
účinnosti jeho písomného vzdania sa členstva v DR podľa Stanov ZSPS. V pokračujúcej
diskusii Ing. Martin Barbierik vyhlásil, že si treba najskôr položiť otázku, čo by mal zväz
robiť pre malých podnikateľov konkrétne a pomenoval základné ciele a úlohy zástupcu
malých v Prezídiu ZSPS. Upozornil však, že akokoľvek agilný zástupca v Prezídiu
potrebuje systematickú podporu zo strany malých a stredných podnikateľov. Ing. Anna
Jursíková v kontexte s vystúpením predrečníka navrhla, aby vo vnútri zväzu vznikla
patforma malých podnikateľov. Ing. Stanislav Dudáš zdôraznil význam jednoznačnej
artikulácie zámerov a cieľov toho čo urobí zväz pre svojich, najmä malých členov. Ing.
Gabriel Blaškovič, CSc. pripomenul svoj, už dávnejšie podaný avšak členmi prezídia
neprijatý návrh úhrady členských príspevkov tak, aby malí podnikatelia ani jeho časť
nemuseli platiť zo zisku. Presadenie takto koncipovaného návrhu by malo byť, okrem
iného i cieľom snaženia sa zástupcu malých podnikateľov v prezídiu.
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Na záver diskusie Ing. Anton Viazanko spomenul okolnosti, ktoré sprevádzali
je kandidatúru (vrátane rozhovoru s členom prezídia zväzu) a na základe toho ako aj
s prihliadnutím na prebiehajúcu diskusiu sa kandidatúry za zástupcu malých podnikateľov
v Prezídiu vzdal. Ing. Stanislav Dudáš navrhol za kandidáta v takom prípade JUDr. Ivana
Fischera, PhD., ten však, s odvolaním na zdravotné príčiny kandidatúru neprijal.
Po ukončení diskusie a overení si prítomnými, že jediným kandidátom na
voľbu je Ing. Vladimír Jurík. Potom vyhlásil začiatok voľby verejným hlasovaním.
Konštatoval, že z 12 prítomných má hlasovacie právo 11 členov ZSPS, každý z nich má 1
hlas. Prítomní potom hlasovali zodvihnutím hlasovacieho lístka. Po zrátaní hlasov
zapisovateľom (10 hlasov za, 1 sa hlasovania zdržal, nikto nebol proti) vyhlásil
predsedajúci výsledok hlasovania:
Ing. Vladimír Jurík, konateľ ŠTUDIO – 21 plus, s.r.o. bol zvolený zástupcom malých
podnikateľov v Prezídiu ZSPS
Predsedajúci na záver rokovania malých podnikateľov poďakoval všetkým
prítomným za ich aktívnu a konštruktívnu účasť, vyjadril podporu novému členovi
Prezídia ZSPS pri plnení si jeho úlohy v Prezídiu ZSPS a pozval ho na rokovanie 14.
zasadnutia Prezídia ZSPS.

Príloha: Záznam z výsledku hlasovania

V Bratislave, 21. apríla 2010

Zapísal: Ing. arch. Peter Kovačik, v. r.
Overil: Ing. Zsolt Lukáč, v. r.
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