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Vec
Žiadosť

Vážená Ústredná rada,
na základe záverov z rokovania Rady klubu ZVSR Klub Bratislava, konaného
dňa 1.12.2014 a riadnej členskej schôdze Klubu Bratislava dňa 8.12.2014 a na základe
prijatého uznesenia Vás týmto žiadame o prejednanie našej žiadosti:
1. Na základe demokratických princípov prijatých združením ZV SR, žiadame, aby ÚR na
najbližšom 6. zasadaní prerokovala, za prítomnosti p. Jaroslava JUNEKA, dôvody ktoré
ho viedli k oznámeniu o odstúpení, posúdila ich relevantnosť a prijala opatrenia v súlade
s platnými stanovami.
Zdôvodnenie: takéto vážne rozhodnutie jedného člena predsedníctva ÚR s uvedením
písomných dôvodov ktoré sú podľa názoru Rady klubu a členov klubu pravdivé, ÚR
zmietla zo stolu so zdôvodnením : „...ÚR vzala na vedomie“, takýto záver je nenáležitý
a ponižujúci nie iba pre p. Juneka ale i delegátov 8. snemu, ktorí mu dali svoj hlas.
2. Žiadame aby sme sa mohli spolupodieľať na príprave mimoriadneho snemu, do „Komisia
pre správu o činnosti a prípravu uznesenia“ aby bol zaradený náš člen – Pavol Bada
a do „Komisia organizačná a prípravu podkladov pre mandátovú a volebnú
komisiu“ aby bol zaradený náš člen Jaroslav Junek.

Zdôvodnenie: Klub Bratislava na základe skúseností nedôveruje prezidentovi a ÚR, má
dôvodné pochybnosti či príprava mimoriadneho snemu nebude zmanipulovaná.
3. Nesúhlasíme s Uznesením ÚR z 5. zasadania ohľadne WEBU a uvádzame, že ZVSR Klub
Bratislava dňa 1.12.2014 prevzal doménu http://www.zvazvojakov.sk/ na seba, uhradil
faktúru pre rok 2015 a Rada klubu bude do doby konsolidácie ZVSR (mimoriadny snem)
dbať o demokratický chod webu. Poverujeme webmajstra aby tieto skutočnosti zverejnil
na webe.
Zdôvodnenie:
závery prezidenta a ÚR, opakujúce sa v Uznesení niekoľkokrát, rovnako ako závery KK
sú povrchné, zaoberajúce sa dokonca nelegálnosťou fungovania webu a opomínajúce
skutočnosti z rokovania 7. snemu a následne rokovaní, zápisov a uznesení ÚR ZVSR
najmä: 2.zasadania (14.1.2010) a 3. zasadania ÚR, ako aj pravidelné hodnotenie WEBU
v Správach o činnosti ÚR v danom období (štvrťročne!) medzi 7. a 8. snemom a
celkovo vždy pozitívne hodnotenie. Nakoniec v diskusii široká verejnosť – členovia aj
nečlenovia – prejavili záujem aby sa pokračovalo v rozbehnutých koľajach, výpis z webu
bol členom ÚR zaslaný. Nie sme proti zmenám, všetko musí rásť, zdokonaľovať sa,
rovnako aj web. To, aké zmeny sa uskutočnia, žiadame prenechať na zváženie novému
vedeniu ZVSR po mimoriadnom sneme v marci t.r. Súčasné vedenie ÚR ZVSR svojim
prístupom k webu preukázalo že nemá morálne právo rozhodovať čo a ako s webom.
Odovzdanie tohto webu do rúk združenie Vojenská Obroda, tak, ako sa rozhodol p. Švec,
by bola jednoznačne zrada nášho združenia.
S pozdravom
plukovník v.v. Ing. Pavol BADA
predseda

Príloha:
Odpoveď prezidenta 12.1.2015 :

Junek – reakcia:

V mojom prípade vzala na vedomie dôvody a vyvodila z toho nejaké závery ? Zaradovali
sa. V prípade predsedníctva sa nijak neprispôsobili. Išli s Drotárom do Bratislavy napr. SZPB
a urobili predsedníctvo. Pri jednom prípade mi zavolal zo Štúrovej Košík o 10,30 že o 11,00
je predsedníctvo. Rovnako to bolo aj v ďalších prípadoch. Švec si posunuje a upravuje
termíny tak, ako mu to vyhovuje. S termínami ÚR tak šibovať nemohol a ejhla tam bol Junek
vždy. Kde je teda problém ? Ale čo budem Tebe vysvetľovať veď vieš ako to bolo aj so ZR v
Leviciach, kde zorganizoval v rovnakom termíne neplánované rokovanie ďalšieho orgánu v
Trenčíne.
Jaro
Dňa 13. januára 2015,

