Zápisnica
z Valného zhromaždenia
Združenia pre sanáciu betónových konštrukcií (ZSBK)
konaného dňa 17.04.2013 na Katedre betónových konštrukcií a mostov, SvF STU
v Bratislave
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Správa o činnosti združenia za rok 2012
Správa o hospodárení – účtovná uzávierka za rok 2012
Správa Revíznej komisie
Plán práce na rok 2013
Diskusia a odovzdanie osvedčení o členstve v ZSBK
Informácia o členstve v ZSBK:
- informácia o vystúpení zo ZSBK
- návrh na zrušenie členstva v ZSBK
8. Schválenie prednesených správ
9. Záver
K bodu 1.
Valné zhromaždenie zahájil predseda ZSBK prof. Bilčík. Privítal prítomných členov ZSBK
a konštatoval, že Valné zhromaždenie je uznášania schopné. Prítomní členovia nemali
pripomienky k programu. Za overovateľov zápisnice boli zvolený doc. Unčík a Ing. Brodňan.
K bodu 2.
Predseda ZSBK prof. Bilčík predniesol správu o činnosti združenia za rok 2012. Zhodnotil
účasť na konferencii Sanace 2012 v Brne a BD 2012 v Bratislave, informoval o 1. vydaní
SmeBV vo februári 2012, aktualizácii webovej stránky ZSBK
K bodu 3.
Správu o hospodárení a účtovnej uzávierke za rok 2012 predniesla p. Benedikovičová.
K správe neboli žiadne pripomienky.
K bodu 4.
Správu Revíznej komisie vypracovali pp. Ing. J. Kósa a Ing.M. Baláž. Správu predniesol
Ing. Kósa. V správe sa konštatuje, že neboli zistené žiadne nedostatky vo vedení účtovníctva
ZSBK.
K bodu 5.
Plán práce na rok 2013 predniesol predseda ZSBK prof. Bilčík.
Pripomenul návrh z predošlého zasadnutia, aby v rámci lepšej informovanosti o publikačnej
činnosti členov ZSBK zasielali členovia príspevky z problematiky sanácií uverejnené
v časopisoch a zborníkoch tajomníčke p. Benedikovičovej, ktorá ich sprostredkuje všetkým
členom ZSBK.

Prof. Bilčík vyzval k vyššej aktivite na konferenciách a seminároch. V tomto roku sa koná
16. a 17.5.2013 XXIII. Medzinárodné sympózium Sanace 2013 v Brne a 3. a 4.12.2013
8. seminár Sanácie 2013 v Smoleniciach.
K bodu 6.
Na úvod diskusie odovzdal predseda ZSBK prof. Bilčík členom združenia osvedčenie
o členstve.
Diskusia:
1.

2.

Ing. Kósa predstavil Bc. Júliusa Kósu, ktorý je majiteľom firmy S-MAT-SANA-SK s.r.o.
a informoval o aktivitách firmy v oblasti sanácií. Bc. Kósa požiadal o prijatie do ZSBK.
Všetci členovia ZSBK prítomní na VZ súhlasili s prijatím fi. S-MAT-SANA-Sk s.r.o. za
člena ZSBK.
prof. Bilčík vyzval firmy aby podobne, ako autori článkov, poslali tajomníčke p.
Benedikovičovej informácie o nových materiáloch pre sanácie, ktoré budú e-mailom
rozosielané členom ZSBK .

K bodu 7.
Členovia ZSBK zobrali na vedomie žiadosť o vystúpení zo Združenia firiem RMS, a.s.
a Termstav, a.s. Predseda ZSBK prof. Bilčík oznámil, že vzhľadom na neuhradenie
členského príspevku po dobu 3 rokov bude firme IZOX s.r.o. zaslaná výstraha o porušení
stanov ZSBK.
K bodu 8.
Členovia ZSBK schválili správu o činnosti ZSBK za rok 2012, Výsledky hospodárenia v roku
2012, správu Revíznej komisie a Plán činnosti ZSBK na rok 2013 bez pripomienok
a doplnkov.
K bodu 9.
Na záver rokovania valného zhromaždenia predseda ZSBK prof. Bilčík poďakoval prítomným
členom za aktívnu účasť a uzavrel rokovanie valného zhromaždenia ZSBK.
Prílohy:
Prezenčná listina
Správa o činnosti ZSBK za rok 2012
Správa o hospodárení a účtovnej uzávierke za rok 2012
Správa revíznej komisie za rok 2012
Plán činnosti ZSBK na rok 2013
Zapísal: Ing. Ivan Hollý – KBKM, SvF STU Bratislava
Zápisnicu overili:
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD., - KMTI, SvF STU Bratislava
Ing. Miroslav Brodňan, PhD., SvF ŽU v Žiline

