
Z Á P I S N I CA 
ZO ZASADNUTIA  MIMORIADNEJ KONFERENCIE  

Občianskeho združenia Bratislavský Stolnotenisový Zväz (BSTZ)  
So sídlom Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača 

IČO 42138264, reg. č. min. vnútra VVS/1/900/90-33202 reg. zo dňa 9.1.2009 

 
Dátum: 27.6.2016 o 17.00 

Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií 

3. Predstavenie  kandidátov na funkciu predsedu BSTZ, členov VV a revíznej komisie 

BSTZ 

4. Voľba predsedu,  členov VV a  revíznej komisie BSTZ 

5. Návrh uznesenia 

6. Záver 

 

 

K bodu 1 

Zasadnutie konferencie otvoril aktuálny predseda BSTZ Ján Vaniak a konštatoval. že konferencia je 

uznášania schopná. 

 

K bodu 2 

Delegáti zvoli pracovné predsedníctvo konferencie v zložení prítomných členov aktuálne VV BSTZ. 

Ďalej zvolili mandátovú komisiu, volebnú komisiu a návrhovú komisiu tak, ako to je uvedené v 

uznesení z konferencie bod II. ods. a). Konferencia ďalej hlasovaním rozhodla o neplatnosti poverenia 

A. Liptáka klubom Zálesie a zobrala tento fakt na vedomie v zmysle uznesenia bod I. ods. b). Okrem 

toho konferencia vzala na vedomie správu mandátovej komisie v zmysle bodu I. a) 

 

K bodu 3 

Predsedajúci dal vyžrebovať poradie prezentácie kandidátov na predsedu, ktorý v krátkom vystúpení 

v poradí P. Alexy a A. Lipták predstavili svoje programy a kandidatúru. P. Alexy pripomenul že tak, ako 

to bolo napísané v programe, celá navrhovaná skupina kandiduje ako celok jedným hlasovaním a 

pokiaľ sa konferencia rozhodne hlasovať oddelene, bude to akceptovať, ale ak by bolo zloženie 

navrhovanej skupiny hlasovaním konferencie zmenené, okamžite sa funkcie predsedu vzdá. 

nasledovala diskusia k programom, počas ktorej kandidáti odpovedali na otázky delegátov 

konferencie. Po ukončení diskusie prebehla tajným hlasovaním voľba predsedu, členov VV a revíznej 

komisie. Za predsedu bol v zmysle uznesenia bod. III. a) zvolený Pavol Alexy, ďalej v zmysle bodu III. 

b) a III. c) boli zvolení členovia VV BSTZ a revíznej komisie BSTZ. 

Novozvolený predseda poďakoval delegátom. 

 

K bodu 4 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, ktoré bolo následne konferenciou schálené v 

nasledovnom znení: 



U Z N E S E N I E 

z Mimoriadnej  konferencie  BSTZ konanej dňa 27.6.2016 v Bratislave 

 

Mimoriadna konferencia BSTZ: 

 

I. B e r i e  na vedomie: 

 

a) Správu mandátovej komisie  prednesenú p. Cibulom.  Z pozvaných 61 delegátov 

s hlasom rozhodujúcim bolo prítomných  39 delegátov s 50 rozhodujúcimi hlasmi, čo 

predstavuje 81,96 %. Komisia konštatovala, že konferencia je uznášania schopná. 

 

b) Neuznanie splnomocnenia pre Andreja Liptáka Športovým klubom  Zálesie s jedným 

hlasom, ktoré bolo zdôvodnené jeho prijatím za člena klubu na dobu nevyhnutnú 

v súvislosti s voľbou predsedu BSTZ (za 6 hlasov, zdržalo sa hlasovania 44) 

 

c) Predstavenie kandidátov na predsedov BSTZ  p. Pavla Alexyho a Andreja  

Liptáka 

 

II.  Schvaľuje: 

 

a) Zloženie pracovných komisií konferencie: 

- Mandátovej v zložení: Alexander Cibula, Andrej Lipták, Rudolf Sirota 

- volebnej komisie v zložení: Anton Hamran, Ladislav Árpa, Juraj Bán 

- Návrhovej komisie v zložení: Elena Thomasová, Jozef Polášek, Andrej 

Čajkovič 

 

III. Zvolila: 

 

a) Za predsedu BSTZ : Pavla Alexyho  

(V tajných voľbách z 50 právoplatne odovzdaných hlasov získal 29 hlasov 

a protikandidát Andrej Lipták 21 hlasov) 

  

b)  Výkonný výbor BSTZ v zložení:  

 Pavol Alexy, Alexander Cibula, Jaroslav Freund, Roland Grega, Anton Hamran 

st., Milan Polakovič, Martin Rehák, Ján Vaniak 

 

c) Revíznu komisiu BSTZ v zložení:  

Zuzana Juríková, Milan Novák  

 

 

 

 



IV. Ukladá: 

 

a) Predsedovi VV BSTZ: 

-  do 5 dní zvolať VV BSTZ za účelom prerozdelenia funkcií vo VV 

a prípravy nového súťažného ročníka 2016/2017 

                                                                         T: do 4.7.2016 

- predložiť VV na schválenie zloženie komisií  BZST 

                                                                          T: do 29.7.2016 

- Spracovať návrh rozpočtu BSTZ na súťažný ročník 2016/2017 

                                                                                     T: do 31.8.2016 

 

b) Novozvolenému a predchádzajúcemu predsedovi protokolárne prevzatie funkcie 

predsedu vrátane účtovnej agendy. 

                                                                          T:   do 29.7.2016 

                                                                           Z:  Vaniak,  Alexy                                  

                                                                        

 Za návrhovú komisiu:   Elena Thomasová 

 

K bodu 5 

 

Predsedajúci zasadnutie mimoriadnej konferencie ukončil. 

 

 

V Bratislave, 27.6.2016 

 

 

Zapísal: Ján Vaniak 

 

Overil: Pavol  Alexy 


