UZNESENIE III. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZSZ
uskutočneného v dňoch 31. 10. – 1. 11. 2009 v Bratislave
I. Valné zhromaždenie schvaľuje:
1)
a) Správu o činnosti a plnení úloh Generálnej Rady a Výkonného Výboru SZSZ
od Valného zhromaždenia v roku 2006
b) Správu o hospodárení
c) Správu Revíznej a zmierovacej komisie SZSZ
2) Valné zhromaždenie schvaľuje výšku ročného členského príspevku na
kalendárny rok:
Členská organizácia najmenej 35 euro.
Individuálny člen najmenej 12 euro.
3) Valné zhromaždenie zvolilo pre nadchádzajúce volebné obdobie (2009 2012):
a) predsedu SZSZ p. Vladimíra Skalského (ČR)
b) Revíznu a zmierovaciu komisiu v zložení:
p. Branislav Slivka – Srbsko
p. Štefan Medzihorský – Česká republika
p. Kornelia Johansson – Švédsko
p. Katarína Melegová Melichová - Srbsko
p. Juraj Bálint - Rumunsko
II. Valné zhromaždenie berie na vedomie:
1) Voľbu Generálnej rady v zložení:
Delegácia USA - p. Ján Holý, p. Milan Čuba

Delegácia Kanady –
zhromaždení prítomný)

p. Margaret Dvorsky (druhý zástupca nebol na

Delegácia ČR – p. Peter Lipták, p. Vlastimil Fabišik
Srbsko – p. Svetlana Zolňanová, p. Juraj Červenák
Maďarsko - p. Anna Ištvánová, p. Ján Fuzik
Škandinávia – oznámia do 15. 11. * (výsledok bude upresnený postupmi
v zmysle Stanov SZSZ)
Západná Európa – p. Milan Vetrák, p. Štefan Bujalka, p. Jozef Melicherčík, p.
Maroš Karabinoš
Východná Európa – p. Jozef Hajniš
Južná Európa – treba kontaktovať, doplniť * (výsledok bude upresnený postupmi
v zmysle Stanov SZSZ)
Rumunsko – p. Pavel Hlásznik, p. Ivan Miroslav Ambruš
Poľsko – p. Ľudomir Molitoris
Ázia – 1 člen: 0 (zástupcovia neboli na zhromaždení prítomní)
Austrália a Nový Zéland – 1 člen: 0 (zástupcovia neboli na zhromaždení
prítomní)
Valné zhromaždenie rozhodlo ponechať tieto miesta v Generálnej rade
neobsadené.
2) Voľbu Výkonného výboru SZSZ v tomto zložení:
a) 1. podpredseda p. Pavel Hlásznik - Rumunsko
b) 2. podpredseda p. Ján Holý - USA
c) Generálny tajomník Ján Fuzik – Maďarsko
d) tajomníčka pre Strednú, Východnú a Juhovýchodnú Európu p. Svetlana
Zolňanová - Srbsko
e) tajomník pre Západnú Európu p. Dušan Daučík - Švédsko

f) p. Peter Lipták - Česká republika – zodpovedný za prípravu novelizácie Stanov
SZSZ
g) hospodárka, prizvaná k práci vo výkonnom výbore v zmysle hlavy X, bodu 8
Stanov p. Anna Ištvánová – Maďarsko
3) Voľbu predsedu Revíznej a zmierovacej komisie: Branislav Slivka – Srbsko
Voľbu podpredsedu Revíznej a zmierovacej komisie: Katarína Melegová
Melichová – Srbsko
Voľbu hovorcu RaZK: Štefan Medzihorský – Česká republika
4) Valné zhromaždenie berie na vedomie Správy o činnosti pracovných skupín k
jednotlivým oblastiam:
- kultúra a tradičná kultúra
- mediálna oblasť
- legislatíva
- školstvo, mládež a vzdelávanie
III) Valné zhromaždenie ukladá:
Generálnej rade:
1) v zmysle návrhu legislatívnej komisie vypracovať návrh nových Stanov SZSZ
a tento predložiť na schválenie k IV. Valnému zhromaždeniu SZSZ. K tomu na
najbližšom rokovaní GR stanoviť časový a organizačný postup.
2) Na prvom zasadaní GR novelizovať organizačný a rokovací poriadok a dať ho
do súladu s platnými stanovami SZSZ. Do poriadku zapracovať volebný
poriadok, najmä spôsob voľby predsedu SZSZ.
IV)
a) Valné zhromaždenie SZSZ oceňuje podporu vlády Slovenskej republiky
a spoluprácu s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
b) VZ SZSZ mimoriadne oceňuje prijatie Koncepcie štátnej politiky
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015.

c) VZ SZSZ očakáva od štátnych orgánov Slovenskej republiky, že sa
v najbližšej budúcnosti budú zaoberať problematikou zjednodušenia
možností Slovákov žijúcich v zahraničí pri ich účasti na voľbách do
Národnej rady SR.
d) VZ SZSZ odporúča vedeniu Národnej rady SR zaoberať sa problematikou
rozšírenia účasti Slovákov žijúcich v zahraničí na práci patričných
orgánov.
e) VZ SZSZ sa obracia na Vládu SR so žiadosťou o riešenie celého
komplexu otázok týkajúcich sa vysielania verejnoprávnych médií do
zahraničia, zvlášť pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
f) VZ SZSZ vyjadruje očakávanie, že Vláda SR bude aj naďalej venovať
potrebnú a dostatočnú pozornosť komplexnému (finančnému a
personálnemu) zabezpečeniu činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí.
g) VZ SZSZ vyjadruje očakávanie, že grantový systém pomoci kultúrnym,
mediálnym a vzdelávacím aktivitám Slovákov v zahraničí (občianskych
združení) bude zachovaný a jeho finačné pokrytie (v súlade s možnosťami
SR) bude pravidelne valorizované.
h) VZ SZSZ oceňuje spoluprácu s organizáciou Európania vo svete a hlási
sa k Štokholmským odporúčaniam tejto organizácie, vrátane vytvorenia
agentúry pre Európanov vo svete.

Bratislava, 1. 11. 2009

