
 
 

XI. Snem SRZ v Hornom Smokovci 
 

   Po štyroch rokoch sa v sobotu 29.11.2014 konal snem SRZ v hoteli Belleuve vo 
Vysokých Tatrách. Z 244 delegátov bolo prítomných 100% delegátov. Považskú 
Bystricu zastupovali predseda Vladimír Vecel a podpredseda Mgr. Milan Dubnička. 
Dusná atmosféra sa prejavila už na začiatku snemu, keď padli návrhy na rozšírenie 
predsedníctva o dvoch delegátov a bola schválená 191 hlasmi aj možnosť 
prítomnosti médii na sneme. Bola tam sice len 1 kamera a internetové rádio, ktoré 
live prenášalo snem na webstránku, ale aj tým po schválení niekto nedovolil pripojiť 
sa v sále. Ďalší zádrhel sa objavil po návrhu delegáta, aby vo volebnej komisii 
nemohol byť žiadny zamestnanec zo sekretariátu RADY. Týkalo sa to delegátky TN 
kraja. Výsledkom bolo, že neskôr volebná komisia oznámila, že nemá prostriedky 
(PC a tlačiareň) na prípravu volebných lístkov, nakoľko im bolo povadané, že nech si 
urobia lístky sami, keď nemôže pracovať pracovníčka sekretariátu. Po búrlivej reakcii 
snemu na túto informáciu si to organizátori “teda rozmysleli” a snem sa pohol už bez 
zádrhelov ďalej. Schválili sa komisie, prečítali správy, prebehla diskusia, volili sa 
posty. 
   Po prvom kole vo ľby tajomníka  SRZ bol stav Beleš Peter 62, Ľuboš Javor 73 a 
Kohút Ján 107 hlasov (nepostúpil Beleš).Po prvom kole vo ľby prezidenta  SRZ bol 
stav Baláž Ferdinand 61, Bokroš Rudolf 75, Patoprstý Peter 104 hlasov (nepostúpil 
doterajší tajomník Baláž). Po tejto prekvapivej informácii zostala sála v tichosti, 
pretože to nikto  nečakal. 106 tisíc členov SRZ na  Slovensku tak už mohlo vedieť, že 
práve došlo k zásadnej zmene vo vedení SRZ  - po niekoľkých volebných 
obdobiach Ferdinand Baláž vo vedení skončil. 
    V druhom kole vo ľby tajomníka  SRZ zase nečakane zvíťazil Ľuboš Javor so 125 
hlasmi, ktorý obrátil stav vo svoj prospech pred Jánom Kohútom so 114 hlasmi. Inak 
povedané voliči Petra Beleša podporili Javora. 
To isté sa udialo v druhom kole  voľby prezidenta SRZ. Zvíťazil Rudolf Boroš so 129 
hlasmi pred Petrom Patoprstým so 112 hlasmi. Voliči Baláža volili kandidáta z juhu 
SR Rudolfa Boroša. 
V diskusii odzneli väčšinou kritické vystúpenia, ich obsah pridám neskôr. 
    Vo voľbe členov RADY SRZ  za TN kraj boli zvolení p. Antal 18, Broniš 16, 
Estegajoš 14 a Kalus 12 hlasov ako náhradník Vecel 7 hlasov, a Lauš 6 hlasov. 
Do kontrolnej komisie za TN  kraj bol zvolený p. Jašo s 12 hlasmi. 
(BB kraj – Borlog, Fraňa, Valent, Viktoriny, BA kraj – Gajdošík, Jankovičová, 
Dimitrov, Pavelka, KE kraj – Bilík, Šaffa, Tomko, Kopčo,  NR kraj – Farský, Neverlý, 
Sieglová, Stanko, PO kraj – Orovčík, Polák, Kozub, Godiška, TT kraj - Mišech, 
Tomanovič, Čerešňák, Hesek, ZA kraj- Kabáč, Mihalda, Staško, Jančuška). Z 34 
členov RADY SRZ zostalo iba 15 pôvodných členov, 19 ľudí je nových - vrátane 
tajomníka a prezidenta) 
   Na záver bolo prijaté uznesenie, v ktorom bolo schválené i zvolanie mimoriadneho 
snemu SRZ v lete roku 2016, kedy budú otvorené stanovy SRZ. 
   Po skončení snemu, ktorý viedla doterajšia prezidentka SRZ Janoušová, 
odchádzali zmordovaní delegáti rovno do postele. Treba skonštatovať, že snem bol 
pripravený v slušných podmienkach, ktoré tento hotel poskytuje a hoci rokovanie 
skončilo až o 1,00h v noci, o delegátov bolo postarané aj v neskorých nočných 
hodinách. 
 


