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Zápisnica z rokovania 
46. Valného zhromaždenia ZEP SR 

21. máj 2015, Pálffyho palác, Bratislava 
 

Prítomných 130 hlasov z celkového počtu 184 hlasov členov ZEP SR. 
 
P r o g r a m: 
1. Rokovanie Valného zhromaždenia ZEP SR 

� Otvorenie VZ, privítanie hostí, schválenie programu  
� Kooptácia člena predstavenstva a voľba Prezidenta ZEP SR  
� Vystúpenie hostí VZ  
� Voľby návrhovej a mandátnej komisie 
� Kontrola uznesení z posledného VZ ZEP SR 
� Správa o činnosti zväzu za obdobie VI / 2014 – V / 2015 
� Programové vyhlásenie ZEP SR a rozvoj ďalších služieb a aktivít 
� Úprava Stanov ZEP SR – rozšírenie činnosti  
� Správa Dozornej rady o plnení rozpočtu v roku 2014 
� Návrh rozpočtu ZEP SR na rok 2015 
� Ples ZEP SR 2015 
� ELO SYS 2015 
� Projekt Skill ME a jeho prínosy pre elektrotechnické spoločnosti 
� Pripravované aktivity 
� Pohyb v členskej základni – predstavenie nových firiem  
� Správa MK a NK, schválenie uznesení  
� Diskusia 

 
2. Raut, neformálne stretnutie členov ZEP SR, živá hudba 
 

 
� Otvorenie VZ, privítanie hostí, schválenie programu  
Valné zhromaždenie ZEP SR otvoril viceprezident Zväzu elektrotechnického priemyslu SR  

Ing. Roman Palaj, ktorý zároveň privítal prítomných hostí. (podľa prezenčnej listiny) 
 

Na úvod boli prítomní informovaní o odstúpení Ing. Jána Badžgoňa, PhD. z postu prezidenta 
ZEP SR z osobných dôvodov a pracovnej vyťaženosti. Na vyriešenie vzniknutej situácie sa 
viacnásobne stretlo Prezídium ZEP SR s cieľom nájsť nového vhodného kandidáta. V tejto súvislosti, 
na základe Uznesenie č. 6/2015 Predstavenstvo ZEP SR navrhlo kooptáciu Ing. Vladimíra Ondroviča 
za člena Predstavenstva. Po kladnom rozhodnutí VZ ZEP SR Predstavenstvo hlasovalo o voľbe Ing. 
Ondroviča za Prezidenta ZEP SR s platnosťou od 21.5.2015. Pred voľbou Ing. Ondrovič predstavil 
svoju činnosť a predstavil svoje plány na rozvoj Zväzu a jeho členských firiem.  
 

Následne, Valné zhromaždenie pokračovalo podľa schváleného programu:  
 

� Vystúpenie hostí VZ  
Na úvod VZ ZEP SR vystúpila Mgr. Andrea Uhrínová (riaditeľka Sekcie štrukturálnych fondov EÚ, 
Odbor prípravy operačného programu Výskum a inovácie, MŠVVaŠ SR) na tému Možnosti podpory zo 
štrukturálnych fondov (viď priložená prezentácia). Po jej vystúpení nasledovala diskusia s členmi 
Zväzu. 
 
Po nej vystúpil doc. Ing. Peter Braciník, PhD. (Národný delegát pre energetiku Horizont 2020, Katedra 
výkonových elektrotechnických systémov, Žilinská univerzita v Žiline) na tému Možnosti podnikateľov 
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v novom programovom období Horizontu 2020 (viď priložená prezentácia). Po jeho vystúpení 
nasledovala diskusia.  
 

� Voľby návrhovej a mandátnej komisie 
VZ ZEP SR schválilo komisie v súlade so Stanovami v nasledovnom zložení: 
Mandátová komisia 
 predseda –  Ing. Pavol Solivajs (Výskumný ústav spojov, n.o., Banská Bystrica) 
 členovia –   Ing. Milan Duroška (SOŠ, Stará Turá) 
  Norbert Šatan (AutoDay, s.r.o., Malacky) 
 
Návrhová komisia  
 predseda – Ing. František Zúbek (S PoweR product s. r. o., Bratislava) 
 členovia –  Ing. Roman Kukuča, CSc. (ANDIS, spol. s r.o., Bratislava) 
                    PaedDr. Ján Sadloň (SOŠ IT, Bratislava)  
 

� Kontrola uznesení z posledného VZ ZEP SR 
Mgr. Lasz informoval prítomných o priebehu plnenia uznesení schválených na poslednom VZ ZEP SR 
(máj 2014) 

III/1 Zorganizovať okrúhly stôl zamestnávateľov k Systému duálneho vzdelávania na SOŠ v 
podmienkach SR v spolupráci s členom ZEP SR, ASIT, o. z. (splnené, 5.6. 2014, Bratislava) 

 
III/2 Zorganizovať odborné súťaže na 20. ročníku veľtrhu Elo Sys a Deň elektroodpadu pre SOŠ v 
spolupráci s Recyklačným fondom. (súťaže zorganizované, Deň elektroodpadu nezorganizovaný 
z dôvodu chýbajúcej dotácie z RF) 
 
III/3 Zorganizovať výstavu exponátov z odborných súťaží a osloviť prezidentskú kanceláriu ohľadom 
stretnutia prezidenta s členmi ZEP SR na veľtrhu Elo Sys. (splnené)  
 
III / 4 Dokončiť práce na modernizácií web stránky. (splnené) 
 
III / 5 Začať s organizáciou neformálnych „networkingových“ stretnutí  členov ZEP SR. (splnené) 
 
III / 6 Klubové stretnutie: Patentová ochrana v elektrotechnike 2. (splnené, 5.11. 2014, Žilina) 
 
III / 7 Rozšíriť počet bilaterálnych zmlúv s elektrotechnickými veľtrhmi v zahraničí. (splnené, zatiaľ 
FOR ENERGO, Praha, obnovené zmluvy MSV Brno, Amper Brno) 
 
III / 8 Realizovať spoločný stánok ZEP SR na veľtrhu MSV Brno 2014. (splnené, 29.9.-3.10.2014, 
Brno) 
 
III / 9 Pripraviť programové vyhlásenie ZEP SR. (splnené) 
 

� Správa o činnosti zväzu za obdobie VI / 2014 – V / 2015 
Mgr. Lasz požiadal prítomných o prípadné pripomienky či návrhy k Správe o činnosti zväzu 
v poslednom roku, ktorú dostali členovia mailom pred Valným zhromaždením, ako aj v tlačenej forme 
priamo na zhromaždení. Akékoľvek návrhy či pripomienky je možné komunikovať i dodatočne 
mailom či telefonicky na Sekretariát ZEP SR.  
 

� Programové vyhlásenie ZEP SR a rozvoj ďalších služieb a aktivít 
Mgr. Lasz vyzval účastníkov stretnutia na pripomienky k predloženému Programovému vyhláseniu 
ZEP SR na roky 2015-2016, ktoré rovnako dostali všetci členovia mailom v dostatočnom časovom 
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predstihu, ako aj v tlačenej forme na zhromaždení. Krátko predstavil i najdôležitejšie výzvy a úlohy, 
ktoré nás čakajú v najbližšom odbodí.  
 

� Úprava Stanov ZEP SR – rozšírenie činnosti 
GS informoval prítomných o potrebe doplniť činnosť zväzu v Stanovách, nakoľko pôvodná činnosť 
nezodpovedala úplne aktivitám, ktoré zväz v súčasnosti vykonáva. Navrhované činnosti na doplnenie: 

- organizuje kultúrne a iné spoločenské podujatia pre členské spoločnosti, ako i vybrané 
nečlenské spoločnosti s cieľom podporiť vytváranie výrobných a obchodných partnerstiev, 

- vykonáva aktivity na podporu odborného a technického školstva na všetkých úrovniach (od 
základných škôl až po vysoké školy, ako i v systéme celoživotného vzdelávania) a propaguje 
technické vzdelávanie, 

- organizuje odborné vzdelávacie podujatia alebo kurzy pre zamestnancov členských spoločností, 
- vykonáva reklamné a marketingové aktivity s cieľom propagovať členské spoločnosti, 
- organizuje spoločné stánky členských spoločností na odborných veľtrhoch, výstavách či 

konferenciách na Slovensku i v zahraničí, 
- realizuje národné a medzinárodné projekty zamerané na podporu a rozvoj priemyselných 

podnikov, ako aj ich zamestnancov, 
- príležitostne vykonáva podnikateľskú činnosť, presahujúcu rámec hlavnej činnosti zväzu v 

súlade s platným Osvedčením na vykonávanie voľných živností.  
 
Činnosti pripomienkoval Prof. Ing. Janíček. VZ prijalo návrh na zmenu Stanov ZEP SR po zapracovaní 
pripomienky.  
 

�  Správa Dozornej rady o plnení rozpočtu v roku 2014 
Člen Dozornej rady ZEP SR, p. Šatan, prečítal správu Dozornej rady o plnení rozpočtu v roku 2014. 
 

� Návrh rozpočtu ZEP SR na rok 2015 
GS informoval členov zväzu o čerpaní finančných prostriedkov zväzu v roku 2014, predstavil návrh 
rozpočtu zväzu na rok 2015 a výpočet členského príspevku na rok 2016, ktorý sa bude počítať 
rovnakým spôsobom ako v roku 2015. 
 

� Ples ZEP SR 2015 
K prvému ročníku Plesu ZEP SR 2015, ktorý sa konal 31.1.2015 v hoteli Holiday Inn v Bratislave Mgr. 
Lasz povedal, že dopadol úspešne a zväz má ambíciu zorganizovať aj jeho druhý ročník, predbežne na 
tretiu januárovú sobotu (23.1.2016). 
 

� ELO SYS 2015 
K nadchádzajúcemu ročníku veľtrhu ELO SYS (13.-16.10.2015, Trenčín) GS oboznámil prítomných 
s cieľom Sekretariátu presťahovať zväzový stánok do pavilónu 5, 6. Stánok by reálne využívali 2-3 
členské spoločnosti, ktoré by sa podieľali na nákladoch za stavbu a plochu stánku za zvýhodnených 
podmienok. Zväz má cieľ tento rok zorganizovať aj robotický park na propagáciu elektrotechniky 
a odborného vzdelávania, ako aj zorganizovať tradičné odborné súťaže veľtrhu (Najúspešnejší exponát 
veľtrhu 2015, Ekologický počin roka 2015, Konštruktér roka 2015, Unikát roka 2015 a 
Elektrotechnický výrobok roka 2015). 
 

� Projekt Skill ME a jeho prínosy pre elektrotechnické spoločnosti 
Mgr. Lasz informoval členov o aktuálne prebiehajúcom projekte Skills in metal and electro industry 
(SkillME) a o doterajšej činnosti v rámci projektu. Cieľom projektu je nájsť medzery v zručnostiach 
absolventov škôl v elektro a metal priemysle, pripraviť študijný plán a integrovať ho do vzdelávania na 
SOŠ. Projekt sa realizuje v štyroch krajinách (Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko a Lotyšsko) a bude 
trvať 36 mesiacov (začal 1.11.2014). Na Slovenku participuje ZEP SR so Štátnym inštitútom 
odborného vzdelávania a SOŠ Stará Turá.  
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� Pripravované aktivity 
Z pripravovaných aktivít spomenul Mgr. Lasz napr.: 

� Nová koncepcia podpory elektrotechnického vzdelávania: „Rozmýšľaj ELECTRO, buď SMART!“  
a v jej rámci aktivity ako Elektroolympiáda a Robotický park. 

� Rozšírenie legislatívnej iniciatívy na ochranu práv veriteľov o ďalšie problémy podnikateľského 
prostredia a výrazná medializácia v snahe vytvoriť spoločenský a politický tlak. 

� Spoločný stánok členov ZEP SR na ELO SYS, MSV, Amper a Hannover Messe. 
� Presťahovanie priestorov Sekretariátu ZEP SR – ponuka zasadačky pre členov na ich obchodné 

rokovania so základným technickým vybavením, občerstvením a parkovaním.  
� Príprava pravidelného info mailu pre členov s prehľadom výziev vyhlásených v štrukturálnych 

fondoch či v programe Horizont 2020. 
� Doplnenie kalendára podujatí na web stránke zväzu i o odborné akcie členských firiem. 
� V prípade záujmu usporiadať Klubové stretnutie na tému Nové trendy v logistike a bezpečnosť 

pri preprave materiálu (ELO SYS 2015). a ďalšie ... 
 

� Pohyb v členskej základni – predstavenie nových firiem  
Od posledného VZ ZEP SR (29.máj 2014): 
- o prijatie za člena požiadali: LB SERVIS SK s.r.o., Bratislava (od 15.11.2014) 
     OBO BETTERMANN s.r.o., Pezinok (od 1.1.2015) 
     KRUGEL EXIM, spol. s r.o., Bratislava (od 1.2.2015) 
     HD servis a.s., Bratislava (od 1.4.2015) 
     HAGARD: HAL, spol. s r.o., Nitra (od 1.5.2015) 
     KONEX elektro, spol. s r o., Košice (od 1.5.2015) 
     IFT InForm Technologies, a.s., Bratislava (od 15.5.2015) 
 
- o prijatie za pridruženého člena požiadali: SCHENKER, s.r.o., Bratislava (od 1.5.2015) 
 
- o vystúpenie požiadali: ELMAX ŽILINA, a.s., Žilina (k 31.12.2014) 
        VÚVT – Enginnering, a.s., Žilina (k 31.12.2014) 
        ADOTEL – HEX s.r.o., Žilina (k 31.1.2015) 
    REWAN s.r.o., Bratislava (k 28.2.014) 
 
Prítomní zástupcovia nových firiem sa stručne VZ aj predstavili.   
 

� Správa MK a NK, schválenie uznesení  
Predseda Mandátovej komisie, Ing. Solivajs, skonštatoval, že Valné zhromaždenie ZEP SR je 
uznášaniaschopné s počtom prítomných hlasov 130, z celkového počtu 184, čo predstavuje 70,65%. 
 
 

 

Uznesenia z rokovania 
46. Valného zhromaždenia ZEP SR 

21. máj 2015, Pálffyho palác, Bratislava 
          (predniesol Ing. František Zúbek; podklady pripravil Sekretariát ZEP SR) 
 
I   Valné zhromaždenie ZEP SR po prerokovaní schvaľuje: 

I / 1   Správu o hospodárení s financiami ZEP SR v r. 2014  
I / 2   Rozpočet ZEP SR na r. 2015  
I / 3   Výšku členského príspevku na rok 2016 na rovnakej úrovni ako v roku 2015  
I / 4   Programové vyhlásenie ZEP SR na roky 2015-2016 
I / 5  Doplnenie § 4 Stanov ZEP SR o nové úlohy   



 5

I / 6   Schvaľuje: 
- prijatie za členov ZEP SR:  

 LB SERVIS SK s.r.o., Bratislava  
 OBO BETERMANN s.r.o., Pezinok  

KRUGEL EXIM, spol. s r.o., Bratislava 
 HD servis a.s., Bratislava 
 HAGARD:HAL, spol. s r.o., Nitra 
 KONEX elektro, spol. s r.o., Košice 
 IFT InForm Technologies, a.s., Bratislava  
 

- prijatie za pridruženého člena: SCHENKER, s.r.o., Bratislava 
 

- vystúpenie zo zväzu: ELMAX ŽILINA, a.s., Žilina  
              VÚVT – Engineering, a.s., Žilina 
                                     ADOTEL -HEX s.r.o., Žilina 
                                     REWAN s.r.o., Bratislava 
 

II   Valné zhromaždenie berie na vedomie:  

II / 1   Správu o činnosti ZEP SR za obdobie jún / 2014 – máj / 2015  

 

III   Valné zhromaždenie Predstavenstvu a Sekretariátu ZEP SR ukladá:  

III / 1 Kooptovať Ing. Ondroviča za člena PaDR ZEP SR. 
III / 2 Zorganizovať odborné súťaže na 21. ročníku veľtrhu Elo Sys a zrealizovať nový koncept 
stánku zväzu. 
III / 3 Realizovať spoločný stánok ZEP SR na veľtrhu MSV Brno 2015 a zvážiť možnosť 
postavenia stánku na veľtrhu Hannover Messe 2016. 
III / 4 Zorganizovať druhý ročník Plesu ZEP SR. 
III / 5 Zorganizovať Elektroolympiádu pre stredné školy. 
III / 6 Upraviť elektrotechnické odbory v spolupráci so ŠIOV. 

 
 
 

 
V Bratislave dňa 21. mája 2015 
 
Zapísala: Eva Antalová, DiS., S ZEP SR 
Schválil: Mgr. Andrej Lasz, GS ZEP SR           
 

 


