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Zápisnica 

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ) 

 

Miesto a dátum: online, 22.11. 2022 od 18.00 h 

Prítomní:              M. Mazan, Ľ. Dratvová, E. Líšková, M. Olešáková, P. Toman, Y. 

Unterfrancová,  A. Strýčková, T. Bélik, H. Gáfriková , A. Tilková,   

Kontrolór SAŠŠ: J. Nemec - ospravedlnený 

Ospravedlnení:        J. Kakula,  M. Csaszar  

Prizvaní:                   A. Ristová, M.Ristová 

   

PROGRAM: 

1. Otvorenie. 

2. Aktuálna situácia organizácie a jej ďalšie smerovanie 

3. Diskusia 

4. Rôzne 

5. Záver                                      

                                  

K bodu 1 

             Prítomných privítal a rokovanie predsedníctva SAŠŠ viedol poverený prezident P. 

Toman.   

Za zapisovateľa rokovania  bola navrhnutá M. Olešáková, za overovateľa zápisnice  P. 

Toman. 

Hlasovanie:  

Za: 10                                     Proti: 0                              Zdržal sa: 0 

Uznesenie: 

1/1  P- SAŠŠ schvaľuje za zapisovateľa M. Olešákovú a za overovateľa zápisnice P. Tomana. 
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K bodu 2 

Prezident SAŠŠ informoval predsedníctvo o stretnutí na MŠVVaŠ SR (ďalej len 

ministerstvo) u generálneho riaditeľa sekcie športu P. Dedíka.  

Predmetom stretnutia boli otázky ohľadom spolupráce SAŠŠ a MŠVVaŠ SR, ako aj ďalšie 

smerovanie v oblasti medzinárodných súťaží. 

Ministerstvo sa vyjadrilo, že v tomto čase má rozbehnutú líniu školského športu a bude si ju 

riadiť samostatne bez SAŠŠ. Zároveň sa snaží o členstvo v medzinárodnej federácii ISF, 

ktorého členom je stále iba SAŠŠ.  

Ministerstvo uskutočnilo stretnutia aj s delegátmi ISF, ktorí boli navrhnutí opäť pracovať 

v technických komisiách a boli navrhnutí SAŠŠ.  

Prezident SAŠŠ uviedol, že situácia v tomto smere nie je dobrá a treba sa k tomu tak postaviť. 

Bude potrebné spoločne nastaviť nové smerovanie organizácie. 

Požiadal prítomných o návrhy a ich názory. 

  

Uznesenie: 

2/1  P- SAŠŠ berie na vedomie informácie podané prezidentom SAŠŠ P. Tomanom.  

 

K bodu 3 

V diskusii vystúpili: 

M. Olešáková -  vyjadrila presvedčenie, že treba pokračovať ďalej a pri nových myšlienkach 

a projektoch bude plne nápomocná. 

P.Toman - treba stavať na veciach, ktoré sa nám už dobre rozbehli -  inovačné vzdelávania, 

ako aj hľadať ďalšie nové možnosti. 

T. Bélik - vieme, síce, že situácia nie je jednoduchá, ale ZNAČKU SAŠŠ treba udržať 

a budovať ďalej, novým smerom.  

M. Ristová - je potrebné, aby sa na dianí organizácie zapájali všetci, aby sa dali veci riešiť 

jednoduchšie. 

E. Lišková - treba rozvíjať viac aj cestu dobrovoľníckej činnosti. 

A. Ristová – máme veľa ďalších možností, len sa treba nad nimi spoločne zamyslieť. Ďalšie 

smerovanie vieme viesť aj vo vzdelávaní, ktoré má veľmi pozitívnu odozvu. Priestor máme aj  

v projektoch aj pre iné vekové kategórie, v rozširovaní medzinárodných vzťahov a s nimi 

spojených projektov.   

Je potrebné v krátkom čase „vyčistiť“ členskú základňu a posunúť sa na cestu kvality 

a aktivity členov SAŠŠ.  

P. Toman navrhol, aby si všetci nechali týždeň na vyjadrenie svojho názoru, prípravu svojich 

návrhov a spoločne by sa uskutočnilo potom krátke online stretnutie. 
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Uznesenie: 

3/1  P- SAŠŠ berie na vedomie informácie podané  z diskusie a súhlasí s návrhom prezidenta 

SAŠŠ nechať si týždeň na svoje vyjadrenie. 

 

K bodu 4 

P. Toman informoval, že doteraz nebolo doriešené odstupné pre zamestnankyne A. 

Ristovú a M. Ristovú, ktoré ukončili pracovný pomer k 1.5.2022. Navrhol do konca roka 

2022 túto situáciu doriešiť, nakoľko si to obe za dlhoročné pôsobenie zaslúžia.   

Vyjadril sa k žiadosti A. Ristovej (zaslaná písomne všetkým členom P SAŠŠ), k vyrovnaniu 

formou darovania osobného automobilu, ktoré slúžilo na služobné účely organizácie a ktoré 

už organizácia nevie ďalej prevádzkovať.  Prezident SAŠŠ uviedol, že je to vhodná forma aj 

vyjadreniu poďakovania za dlhoročnú prácu a myšlienky pre rozvoj organizácie, túto 

možnosť prekonzultoval aj s kontrolórom organizácie, ktorý uviedol, že darovacia zmluva je 

bežné riešenie.   

M. Ristovej by sa tak mohlo vyplatiť odstupné (podľa zákona  a odpracovaných rokov) 

formou finančnej odmeny. 

 

Predsedníctvo SAŠŠ jednohlasne odsúhlasilo formu vyrovnania: 

1. Darovaciu zmluvu pre A. Ristovú  na osobný automobil Suzuki Vitara. 

2. Finančnú odmenu pre M. Ristovú 

Hlasovanie:  

Za: 10                                     Proti: 0                              Zdržal sa: 0 

 

P. Toman sa vyjadril o úlohách na najbližšie obdobie: 

- stanoviť si nové smerovanie organizácie 

- aktualizovať členskú základňu 

- prerozdeliť časť finančných prostriedkov na členskom účte (FIO BANK) pre pracujúce 

krajské kluby. 

- stanoviť termín JÚNOVÉHO volebného SNEMU.  

 

Uznesenie: 

4/1  P- SAŠŠ súhlasí  s vyrovnaním pre pracovníčky, podľa textu v bode 4. 

4/2  P- SAŠŠ berie na vedomie úlohy na najbližšie obdobie   
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K bodu 5 

P. Toman poďakoval všetkým prítomným za účasť. Najbližšie stretnutie bude približne 

o týždeň – online.  

 

 

 

 

 

Zapísala:  Miriam Olešáková v.r. ...................................... 

Overil:    Peter Toman v.r.   ...................................... 

 

 

 

 

                                                                                         ................................................... 

                                                                                                 Peter Toman v.r. 

                                                                                          poverený prezident SAŠŠ            


