
Záznam z V. Valného zhromaždenia SSD dňa 10. 10. 2012 v Kongresovej sále MZV SR 
 

Program: 
1. Otvorenie  
2. Správa o činnosti združenia 
3. Príhovor hostí 
4. Správa finančného hospodára 
5. Správa kontrolóra združenia 
6. Návrh činnosti SSD 
7. Diskusia 
8. Voľba člena vedenia SSD 
9. Uznesenie  
10.  Záver 
 

Rokovanie V. Valného zhromaždenia (prítomných 50 členov) otvoril predseda SSD S. 
Minarovič a privítal hostí: štátneho tajomníka Petra Buriana a vedúceho služobného úradu Juraja 
Siváčka. Predseda informoval o programe rokovania V. VZ. Program bol jednohlasne schválený. 
Vedenie zhromaždenia viedol predseda p. S. Minarovič. 

Predseda predniesol správu o činnosti SSD za uplynulé obdobie. 
Štátny tajomník p. Peter Burian vo svojom vystúpení tlmočil pozdrav podpredsedu vlády SR 

a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí p. Miroslava Lajčáka. Štátny tajomník p. Peter 
Burian informoval o pripravovaných aktivitách a zámeroch  ministerstva. Vyzval členov SSD na 
spoluprácu pri vzdelávacích aktivitách, v oblasti verejnej a kultúrnej diplomacie. Aby sa zabezpečilo 
odovzdávanie skúseností. Uviedol, že pozvánky na rôzne kultúrne, spoločenské  a športové aktivity 
budú zasielané SSD. Zdôraznil pokračovanie záštity vedenia ministerstva nad o. z. SSD.  

Vedúci služobného úradu p. Juraj Siváček poďakoval seniorom za usilovnosť a čestnosť pri 
vzniku a budovaní slovenskej diplomacie. Za odovzdávanie skúseností.  

Podpredseda združenia p. R. Zábojník predniesol správu o finančnom hospodárení. 
Kontrolór združenia p.  J. Dömök  predniesol protokol o kontrole za obdobie 01.01. 2012 – 

30. 9. 2012.  
Podpredseda p. R. Zábojník  predniesol Návrh uznesenia SSD.  
V diskusií členovia navrhli doplniť a upraviť plán činností SSD. Prejavili záujem o spoluprácu 

a spoluúčasť na navrhnutých aktivitách p. štátnym tajomníkom a p. vedúcim služobného úradu.     
Zdôraznili nadviazanie spolupráce s vysokými školami a univerzitami.    

Uskutočnila sa voľba nového člena vedenia SSD, po písomnej abdikácií p. J. Božeka. 
Združenie zvolilo p. Vl. Pročka za člena vedenia SSD.   

Návrh uznesenia predložil podpredseda p. R. Zábojník. 
Schválené uznesenie je prílohou záznamu. 

Po skončení rokovania bola podaná čaša vína a drobné občerstvenie.  
 
 
Zapísal: Oto Koči,  tajomník SSD 
Schválil: Silvester Minarovič, predseda SSD   
Bratislava, 11. 10. 2012 
 
  


