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ZÁPISNICA  

zo Snemu Slovenskej asociácie športu na školách 
 

 

Miesto a dátum: Trnava, 21. apríl 2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1, ktorej originál je uložený na 

sekretariáte SAŠŠ). 

Predsedajúci: Anton Javorka  – člen Predsedníctva SAŠŠ 

 

Navrhovaný program:  

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu snemu, rokovacieho a volebného poriadku, zapisovateľa a 

overovateľov, 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej). 

4. Oznámenie o uznášaniaschopnosti snemu. 

5. Výročná správa za rok 2017. 

6. Správa o činnosti predsedníctva, hospodárenie a ďalších úlohách SAŠŠ za rok 2017. 

7. Správa revíznej komisie SAŠŠ. 

8. Diskusia 

9. Voľba predsedu a členov predsedníctva, členov revíznej komisie, kontrolóra, predsedu 

a podpredsedu disciplinárnej komisie a predsedu a podpredsedu komisie pre riešenie 

sporov SAŠŠ. 

10. Rôzne: schválenie členskej základne SAŠŠ, schválenie výšky ročného členského 

príspevku SAŠŠ, schválenie výšky ročnej odmeny pre kontrolóra SAŠŠ. 

11. Uznesenie.  

12. Oceňovanie SAŠŠ. 

13. Záver 

 

 

Bod 1. 

Otvorenie 

Predsedajúci A. Javorka, ktorý bol poverený viesť snem predsedníctvom SAŠŠ na úvod 

privítal prítomných delegátov a pozvaných hostí, uviedol, že snem bol zvolaný v súlade so 

Stanovami SAŠŠ. 

 

Bod 2. 

Schválenie programu snemu, rokovacieho a volebného poriadku, zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice. 

 

Predsedajúci pred schvaľovaním programu uviedol, že predsedníctvo SAŠŠ odporúča zaradiť 

diskusiu za bod voľby. Tiež odporúča aby kandidáti na predsedu mali možnosť sa 

prezentovať v rozsahu 10 minút, ostatní kandidáti do volených funkcií v rozsahu 1 minúty. 
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Vyzval plénum, či sú pripomienky k navrhovanému programu ako ho uviedol. Pripomienky 

neboli, predsedajúci dal hlasovať  za navrhovaný program.  

1) Otvorenie. 

2) Schválenie programu snemu, rokovacieho a volebného poriadku, zapisovateľa a 

overovateľov, 

3) Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej 

4) Oznámenie o uznášaniaschopnosti snemu. 

5) Výročná správa za rok 2017. 

6) Správa o činnosti predsedníctva, hospodárenie a ďalších úlohách SAŠŠ za rok 2017. 

7) Správa revíznej komisie SAŠŠ. 

8) Voľba predsedu a členov predsedníctva, členov revíznej komisie, kontrolóra, predsedu 

a podpredsedu disciplinárnej komisie a predsedu a podpredsedu komisie pre riešenie 

sporov SAŠŠ. 

9) Diskusia 

10) Rôzne: schválenie členskej základne SAŠŠ, schválenie výšky ročného členského 

príspevku SAŠŠ, schválenie výšky ročnej odmeny pre kontrolóra SAŠŠ. 

11) Uznesenie.  

12) Oceňovanie SAŠŠ. 

13) Záver 

 

Po prečítaní návrhu programu so zmenou zaradenia bodu Diskusia za bod Voľby dal 

predsedajúci hlasovať, kto súhlasí s navrhovaným programom.  

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

Prednesený návrh programu rokovania so zmenou v poradí bodov bol jednohlasne schválený.  

 

Predsedajúci predniesol ďalej návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo snemu. Za 

zapisovateľa navrhol J. Valuškovú a za overovateľov M. Kundľu a Ľ. Dratvovú. 

Predsedajúci dal hlasovať za návrhy na zapisovateľa a overovateľov. 

 

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

Predložený návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice bol jednohlasne schválený. 

 

Bod 3. 

Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej 

Predsedajúci pokračoval v schvaľovaní volebného a rokovacieho poriadku. Vyzval 

prítomných, či majú pripomienky k týmto materiálom. A. Javorka uviedol, že vo volebnom 

poriadku v čl. 3 bod 7 sa uvádza, že kandidáti do volených funkcií musia byť prítomní na 

sneme. Odporúča tento bod zmeniť na: „kandidáti nemusia byť prítomní na sneme, musia 

však súhlasiť s kandidatúrou“. Iné pripomienky k volebnému a rokovaciemu poriadku neboli, 

predsedajúci dal hlasovať. 

 

Hlasovanie za schválenie  rokovacieho poriadku: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 
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Návrh rokovacieho poriadku  bol jednohlasne schválený 

 

Hlasovanie za schválenie volebného poriadku s navrhovanou zmenou: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

Návrh volebného poriadku bol jednohlasne schválený. 

 

Predsedajúci pokračoval voľbou pracovných komisií snemu. Po odporúčaní Predsedníctva 

SASŠ do mandátovej komisie navrhol za predsedu M. Kundľu, člena P- SAŠŠ a za členky 

navrhol. A. Mišákovú a Z. Illyésovú.  

Predsedajúci dala hlasovať, kto je za tento návrh zloženia mandátovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

Predložený návrh zloženia mandátovej komisie bol jednohlasne schválený. 

 

Do volebnej komisie navrhlo P- SAŠŠ za predsedu M. Olešákovú a za členov M. 

Čamborovú a M. Mazana. 

Predsedajúci dala hlasovať, kto je za tento návrh zloženia volebnej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

Predložený návrh zloženia volebnej komisie bol jednohlasne schválený. 

 

Pokračovalo sa predstavením členov návrhovej komisie. P-SAŠŠ do návrhovej komisie 

odporučilo za predsedu J. Pavlíka a za členov J. Argajovú a H. Gáfrikovú.  

Predsedajúci dal hlasovať za toto zloženie návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

Predložený návrh zloženia návrhovej komisie bol jednohlasne schválený. 

 

Bod 4 

Oznámenie o uznášaniaschopnosti snemu. 

 

Program snemu pokračoval oznámením o uznášaniaschopnosti snemu. Predsedajúci vyzval 

predsedu mandátovej komisie, aby prečítal správu. M. Kundľa oznámil že na snem bolo 

pozvaných 32 delegátov s hlasovacím právom a 12 hostí. Prítomných je 28 delegátov 

s hlasovacím právom a 9 hostí. Právo hlasovať má 28 delegátov s hlasovacím právom. 

Prítomných je 87,5% delegátov s právom hlasovať a skonštatoval, že snem je 

uznášaniaschopný.  
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Bod 5 

Výročná správa za rok 2017 

 

Predsedajúci oboznámil s ďalším bodom programu a odovzdal slovo generálnej sekretárke 

SAŠŠ A. Ristovej. Skonštatovala, že rok 2017 patril k jedným z najúspešnejších v histórii 

SAŠŠ. Organizovala sa Zimná kalokagatia, Gaudeamus Igitur, Snem, na ktorom boli 

schválené stanovy. Naša organizácia získala status NŠO. Na jeseň sa organizovala 

Konferencia o školskom športe, kde bolo stretnutie s partnerskou Českou organizáciou. 

Ucelený systém školských športových súťaží v kategórii základných a stredných škôl 

pokračoval aj v šk. roku 2016/2017. Účasť dosiahla hranicu 140 000 športovcov. 

Organizovali sa súťaže a pripravovali aj iné aktivity zamerané na získavanie detí pre 

športovanie. Nový projekt (VÍZIA – VYTRVALOSŤ-  VÍŤAZSTVO). Zabezpečovala sa 

účasť na MŠM ISF. Družstvá sa nevysielali na všetky majstrovstvá z ekonomických 

a bezpečnostných dôvodov. Najúspešnejšou bola výprava orientačných bežcov, ktorí získali 2 

zlaté medaily a celkovo 6 medailí. Za úspešnú považujeme spoluprácu s Ruskou federáciou, 

od ktorej sme dostali pozvanie na GAZPROM FOOTBALL FOR FRINDSHIP v Petrohrade. 

5- člennú delegáciu tvorili zástupcovia MŠVVa Š SR a SAŠŠ. Celý program dopĺňa výchova 

a vzdelávanie, ktorý vedie k zdravému životnému štýlu, psychickej pohode a k zásadám fair-

play. V súvislosti so stanovami upozornila na článok členskej základne. Postupne sa rozvíja. 

K dnešnému dňu evidujeme 54 klubov. S aktivitami SAŠŠ úzko súvisí aj vzdelávanie. 

Úspešne sa nám darí rozvíjať formálne aj neformálne vzdelávanie pre učiteľov. Pokračovali 

projekty zamerané na motiváciu ako „Škola roka“, „Školská cena fair-play“, „Olympiáda 

školských pracovníkov“. Novinkou bola „Sieň slávy slovenských telocvikárov“. Riadenie 

organizácie zabezpečovali predsedníctvo a sekretariát SAŠŠ. Pracovali tiež komisie. Vydával 

sa ďalej školský športový časopis „TOKIO“. Bol vydaný zborník z príspevkov z „Celoštátnej 

konferencie o školskom športe“. Financie, s ktorými sme hospodárili boli najmä 

z prostriedkov dotácií od MŠVVaŠ SR. Dali sme vyškoliť vlastného kontrolóra, E. 

Pavlíkovú. Po vystúpení A. Ristovej pokračoval vedením rokovania predsedajúci. 

Dal hlasovať za schválenie „Výročnej správy SAŠŠ za rok 2017“. 

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

Výročná správa za rok 2017 bola jednohlasne schválená. 

 

 

Bod 6 

Správa o činnosti predsedníctva, hospodárenie a ďalších úlohách SAŠŠ za rok 2017 

 

Predsedajúci uviedol ďalší bod a vyzval M. Majzlíka o prednesenie správy. Na úvod svojho 

vystúpenia pozdravil delegátov a pripomenul ocenenia „saškárov“. Najvyšším rezortným 

ocenením MŠVVaŠ SR boli ocenení A. Javorka a J. Dančík, keď im ministerka školstva 

odovzdala ocenenie sv. Gorazda.  

Pokračoval vyzdvihnutím, že SAŠŠ získala štatút NŠO. Je to pre organizáciu zaväzujúce. 

Konštatoval, že zavádzanie zmien vyplývajúcich z legislatívy je náročné. Vyzdvihol 

komplexnosť práce predsedníctva pod vedením A. Ristovej. Úlohou predsedníctva je 

stmeľovať prácu. Uviedol, že na minulom sneme oznámil, že nebude kandidovať pri voľbách 

na funkciu predsedu SAŠŠ. Po intenzívnych rokovaniach sa rozhodol svoje rozhodnutie 

prehodnotiť. Ďalej v krátkosti zhodnotil celoročnú prácu predsedníctva, všetky projekty 

SAŠŠ, účasť na jednotlivých súťažiach a projektoch. Vyzdvihol spoluprácu s Ruskou 

federáciou. Uviedol, že pozornosť treba venovať rozvoju členskej základne, požiadal 

o zvýšené úsilie pri jej formovaní. Ďalej spomenul projekt „Sieň slávy slovenských 

telocvikárov“, ktorý je nadčasový. Je kronikou telocvikárov s významným prínosom pre 
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rozvoj školského športu. Zhodnotil „Celoštátnu konferenciu o školskom športe“, ktorá 

naznačila líniu smerovania školskej športovej obce. Skonštatoval, že  v predsedníctve SAŠŠ 

pod jeho vedením bola pluralita názorov. V závere poďakoval za odvedenú prácu. Rokovanie 

pokračovalo schválením správy o činnosti predsedníctva, hospodárení a ďalších úlohách 

SAŠŠ za rok 2017. Predsedajúci dal hlasovať. 

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

Správa o činnosti predsedníctva, hospodárení a ďalších úlohách SAŠŠ za rok 20172017 bola 

jednohlasne schválená. 

 

 

Bod 7 

Správa revíznej komisie 

 

O prednesenie správy revíznej komisie (ďalej len „RK“) požiadal predsedajúci predsedníčku 

RK E. Pavlíkovú, ktorá sa ujala slova. Prítomných informovala, že RK pracovala v roku 

2017  od posledného snemu E. Pavlíková, B. Baliová, J. Odehnalová  podľa plánu. Revízna 

kontrola za rok 2017 sa konala v Trnave. Správa RK je súčasťou výročnej správy.  Kontrola 

bola zameraná na plnenie uznesení predsedníctva, projektov podaných na MŠVVa Š SR, 

financovanie, činnosť organizácie a kontrolu hospodárenia. RK preštudovala zápisnice 

z rokovania predsedníctva a ďalšiu dokumentáciu, zmluvy, smernice, ktoré nadobudli 

platnosť v roku 2017, skontrolovala čerpanie dotácie, knihu príchodov a odchodov 

pracovníkov sekretariátu.  Predsedníčka RK prečítala uznesenia z predsedníctiev SAŠŠ 

a informovala o ich postupnom plnení. Všetky zápisnice z predsedníctiev sú zverejnené na 

www.sass.sk.  Ďalej uviedla, že financovanie SAŠŠ bolo prevažne z dotácie  MŠVVa Š SR, 

prostriedky  boli určené najmä na organizáciu M SR v športových súťažiach pre ZŠ a SŠ, 

MŠM ISF, kvalifikácie o postup na MŠM ISF a pod. Dotácia bola schválená vo výške 350 

000,00 € a dodatočne schválená ešte vo výške  30 000,00€. Spolu vo výške 380 000,00€. RK 

po preštudovaní zápisníc, účtovných dokladov a účtovnej závierky a iných dokladov 

skonštatovala, že všetky uznesenia z predsedníctva SAŠŠ a z ostatného Snemu SAŠŠ boli 

splnené. V zmysle nové zákona o športe bol uskutočnený  audit SAŠŠ za rok 2017. Podľa 

názoru predsedníčky RK poskytuje priložená účtovná uzávierka pravdivý obraz finančnej 

situácie v SAŠŠ. Celá správa je k dispozícii na www.sass.sk. V závere svojho vystúpenia 

skonštatovala, že RK pri kontrole nezistila porušenie žiadnych predpisov.  

Po prednesení revíznej správy vyzval predsedajúci delegátov snemu k hlasovaniu za 

schválenie prednesenej správy.  

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

Revízna správa za rok 2017 bola jednohlasne schválená. 

 

Bod 8 

Voľba predsedu a členov predsedníctva, členov revíznej komisie, kontrolóra, predsedu 

a podpredsedu disciplinárnej komisie a predsedu a podpredsedu komisie pre riešenie 

sporov SAŠŠ. 

 

Predsedajúci uviedol ďalší bod programu, voľby do volených funkcií v SAŠŠ. Informoval, že 

kandidáti na predsedu SAŠŠ budú mať 10 minút na predstavenie, ostatní kandidáti na funkcie 

po 1 minúte.  Návrh predsedníctva je, aby predsedníctvo pracovalo v tom istom počte ako 

http://www.sass.sk/
http://www.sass.sk/
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doteraz. Zvolený kontrolór SAŠŠ bude zároveň predseda RK. J. Pavlík, predseda návrhovej 

komisie informoval, že voľba kontrolóra bude verejná. Návrh predsedníctva je, aby kandidáti  

na funkcie predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie boli volení na jednom hlasovacom 

lístku. Predsedom sa stane kandidát s najvyšším počtom hlasov, podpredsedom sa stane 

kandidát s druhým najvyšším počtom hlasov. V súvislosti s voľbami sa informoval D. Noga, 

koľko členov bude v disciplinárnej komisii. Predsedníčka volebnej komisie, M. Olešáková 

vysvetlila, že všetko bude zverejnené vo volebných lístkoch. Pri voľbe do komisie pre 

riešenie sporov bol navrhnutý ten istý spôsob ako pri disciplinárnej komisii. Predsedajúci 

ďalej prečítal mená kandidátov do jednotlivých volených funkcií.  

Kandidáti na predsedu SAŠŠ sú: V. Černušák a M. Majzlík. 

Kandidáti na funkciu – člen predsedníctva sú: J. Argajová, M. Császár, M. Čamborová, Ľ, 

Dratvová, M. Kundľa, M. Mazan, E. Murková, M. Olešáková, J. Pavlík, A. Javorka. 

Kandidáti na funkciu predseda a podpredseda disciplinárnej komisie: E. Fabianová, J. Gálik, 

P. Klimová, F. Kráľ, F. Solár, M. Somorovský. 

Kandidáti na funkciu predseda a podpredseda komisie pre riešenie sporov: J. Chrenová, Z. 

Illyessová, D. Noga. 

Kandidáti na členov RK: B. Baliová, E. Lišková, J. Odehnalová, J. Špániková. 

 

Následne dal predsedajúci hlasovať za kontrolóra SAŠŠ, E. Pavlíkovú verejným hlasovaním. 

E. Pavlíková dala návrh , či niekto iný nemá záujem byť kontrolórom SAŠŠ. D. Noga 

uviedol, že táto situácia môže nastať. Veľa športových zväzov má kontrolórov, ale bez 

absolvovaných skúšok. Na ponuku E. Pavlíkovej nikto nereagoval.  

Predsedajúci dal hlasovať za voľbu kontrolóra SAŠŠ. 

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

E. Pavlíková bola zvolená za kontrolóra SAŠŠ jednohlasne. 

 

O výsledkoch ostatných volieb prišla prečítať správu volebnej komisie jej predsedníčka. M. 

Olešáková. Oboznámila prítomných že: 

 

a) Za predsedu SAŠŠ bol zvolený M. Majzlík počtom hlasov 19. 

b) Do predsedníctva SAŠŠ boli zvolení: 

1. Jaroslava Argajová -  27  hlasov 

2.  Martin Császár – 27  hlasov 

3. Mária Čamborová - 23  hlasov 

4. Ľudmila Dratvová – 27  hlasov 

5. Anton Javorka – 26  hlasov 

6. Marek Mazan - 27  hlasov 

7. Milan Kundľa  - 27 hlasov 

8. Eva Murková – 28  hlasov 

9. Miroslava Olešáková - 26 hlasov 

10. Jozef Pavlík – 27  hlasov 

c) Za členov revíznej komisie SAŠŠ boli zvolení: 

1. Božena Baliová – 19  hlasov 

2. Jozefína Odehnalová  – 16  hlasov 

e) Za predsedu disciplinárnej komisie SAŠŠ bol zvolený: 

Eva Fabianová – 13 hlasov 

f) Za podpredsedu disciplinárnej komisie SAŠŠ bol zvolený: 
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Miloš Somorovský – 11 hlasov (pri opakovanej voľbe pre rovnosť hlasov počtom hlasov 

13). 

g) Za predsedu komisie pre riešenie sporov SAŠŠ bola zvolená: 

Jana Chrenová – 24 hlasov 

h) Za podpredsedu komisie pre riešenie sporov bola zvolená: 

Zuzana Illyesová – 16 hlasov 

 

 

 

 

Bod 9 

Diskusia 

 

Predsedajúci vyzval prítomných o príspevky do diskusie. Svoje postrehy a námety do diskusie 

predniesol D. Noga. Podporuje myšlienku rozšíriť sekretariát SAŠŠ. Pozná problematiku, 

ktorá súvisí so zákonom o športe. Navrhuje prerobiť vykonávacie predpisy v súlade so 

zákonom o športe. Ocenil „Konferenciu o školskom športe“. Odporučil, aby pri delegátoch na 

snem boli uprednostňovaní noví členovia, aby nedochádzalo k zdvojeniu funkcií. A. Javorka 

uviedol, že to nie je diskriminačné, ale dáva to možnosť aktívnym členom. Ďalej navrhol dať 

do uznesenia snemu, aby bol predseda SAŠŠ poverený rokovaním s MŠVVaŠ SR o budovaní 

tzv. strechy športu ako novej inštitúcie MŠVVaŠ SR. Ďalšie diskusné príspevky neboli. 

Predsedajúci dal hlasovať za návrh D. Nogu, poveriť predsedu SAŠŠ rokovaním na MŠVVaŠ 

SR o budovaní strechy športu. 

 

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

Snem jednohlasne poveruje predsedu SAŠŠ rokovaním na MŠVVaŠ SR o budovaní strechy 

športu. 

 

Bod 10 

Rôzne: schválenie členskej základne SAŠŠ, schválenie výšky ročného členského 

príspevku SAŠŠ, schválenie výšky ročnej odmeny pre kontrolóra SAŠŠ. 

 

Predsedajúci informoval o členskej základni. Zoznam majú delegáti v materiáloch. Odporúča 

aby snem schválil kluby – OJ – SAŠŠ, ktoré pôsobia v štruktúrach SAŠŠ naraz. Taktiež 

odporučil zvoliť dvoch čestných členov, V. Vadovičovú a J. Zachara. Problematické sú 

kluby – občianske združenia. J. Pavlík uviedol, že je potrebné metodicky vysvetliť aké sú 

možnosti prijatia nových členov v budúcnosti, ako sa budú schvaľovať. Uviedol, že  fyzická 

osoba sa  stáva členom SAŠŠ po schválení jeho materského klubu. E. Pavlíková k tomuto 

uviedla, že každý fyzický člen sa stáva členom SAŠŠ po zaregistrovaní a zaplatení členského. 

Odznel návrh, aby bolo do budúcnosti uznané členstvo fyzickej osoby pri priznaní 

podmienečného členstva jeho materského klubu. Prečítal návrh uznesenia: Snem SAŠŠ 

splnomocňuje P-SAŠŚ uznať vznik členstva fyzickej osoby v SAŠŠ už pri priznaní 

podmieneného členstva jeho materského klubu v SAŠŠ v súlade so smernicou o formovaní 

členskej základne SAŠŠ. Predsedajúci dal hlasovať za prednesený návrh J. Pavlíka. 

Hlasovanie: 

Za:    27 

Proti:      0 

Zdržal sa: 1 
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Snem schválil návrh J. Pavlíka o vzniku členstva fyzickej osoby pri priznaní podmienečného 

členstva v SAŠŠ jeho materského klubu. 

 

Predsedajúci predniesol návrhy na čestných členov SAŠŠ, V. Vadovičovú a J. Zachara a dal 

hlasovať za ich prijatie. 

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

V. Vadovičová a J. Zachara  boli jednohlasne prijatí za čestných členov SAŠŠ.  

 

Pri schvaľovaní kolektívnych členov SAŠŠ predsedajúci uviedol, že okrem OJ – kluboch 

SAŠŠ  sa do SAŠŠ prihlásili v zmysle zákona a stanov SAŠŠ občianske združenia 

Kalokagatia na Slovensku, Trnavský olympijský klub, Zober loptu, nie drogy a Méta 

proSPORT. A. Javorka navrhol pozvať OZ Zober loptu, nie drogy a OZ Méta proSPORT na 

P-SAŠŠ. J. Pavlík – predseda návrhovej komisie odporúča hlasovať za prijatie OZ 

Kalokagatia na Slovensku a OZ – TOK. Ostatné dva OZ odporúča pozvať na P-SAŠŠ. Po 

oboznámení s klubmi SAŠŠ a návrhoch na prijatie za členov dal predsedajúci hlasovať, kto ja 

to, aby sa OZ Kalokagatia na Slovensku a OZ – TOK stali členmi SAŠŠ ako aj ostatné kluby, 

OJ – SAŠŠ v počte spolu 52 klubov (KK SAŠŠ Trnava, OK SAŠŠ Trnava, OK SAŠŠ 

Hlohovec, OK SAŠŠ Galanta, OK SAŠŠ Piešťany, OK SAŠŠ Dun. Streda, OK SAŠŠ Senica, 

OK SAŠŠ Skalica, KK SAŠŠ Bratislava, OK SAŠŠ Bratislava/ZŠ, OK SAŠŠ Bratislava/SŠ, 

ŠŠK Gym. L. Sáru, Bratislava, ŠŠK Vivus, Bratislava, ŠŠK J. Papánka, Gym. Vazovova, 

Bratislava, ŠŠK Gym. Bilíková, Bratislava, KK SAŠŠ Banská Bystrica, OK SAŠŠ Brezno, 

OK SAŠŠ B. Štiavnica, OK SAŠŠ Krupina, OK SAŠŠ V. Krtíš, OK SAŠŠ Zvolen, OK SAŠŠ 

R. Sobota. OK SAŠŠ Žarnovica, OK SAŠŠ Žiar n/ Hronom, OK SAŠŠ Detva, OK SAŠŠ B. 

Bystrica, OK SAŠŠ Poltár, KK SAŠŠ Košice, OK SAŠŠ Košice I., OK SAŠŠ Košice III., OK 

SAŠŠ Košice IV., OK SAŠŠ Košice/SŠ, OK SAŠŠ Košice okolie, OK SAŠŠ Spišská N. Ves, 

OK SAŠŠ Michalovce, KK SAŠŠ Nitra, ŠŠK Nesvady, KK SAŠŠ Prešov, OK SAŠŠ Poprad, 

OK SAŠŠ Humenné, OK SAŠŠ St. Ľubovňa, KK SAŠŠ Trenčín, OK SAŠŠ Trenčín, OK 

SAŠŠ Pov. Bystrica, OK SAŠŠ Myjava, KK SAŠŠ Žilina, OK SAŠŠ Lipt. Mikuláš, OK 

SAŠŠ Čadca, OK SAŠŠ Martin).  

 

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

Odporučené kluby SAŠŠ, OJ SAŠŠ boli prijaté za členov SAŠŠ jednohlasne. 

 

Predsedajúci uviedol bod „Schválenie výšky ročného členského príspevku“. P-SAŠŠ 

odporučilo, aby členské príspevky ostali v rovnakej výške ako v predchádzajúcom období, 

podľa Smernice  o úhrade členského SAŠŠ. Nikto z pléna nemal iný návrh, predsedajúci dal 

hlasovať za schválenie výšky ročného členského príspevku v rovnakej výške ako 

v predchádzajúcom období v zmysle „Smernice o úhrade členského SAŠŠ.“ 

 

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

Výška členských príspevkov v zmysle „Smernice o úhrade členského SAŠŠ“ bola schválená 

jednohlasne. 
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Ďalej uviedol predsedajúci bod „Schválenie výšky ročnej odmeny kontrolóra.“ Odporučil, aby 

na návrh P-SAŠŠ bola odmena v rozmedzí od 100,00€ do 500,00€, podľa množstva 

a náročnosti práce kontrolóra. B. Baliová sa prikláňa k vyššej sume. D. Noga informoval, že 

vo zväzoch sa odmena odvíja od minimálnej mzdy. Po vystúpeniach delegátov snemu dal 

predsedajúci hlasovať, kto je za schválenie navrhovanej výšky ročnej odmeny kontrolóra 

v rozmedzí od 100,00€ do 500,00€. 

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

Výška ročnej odmeny kontrolóra v rozmedzí od 100,00€ do 500,00€ bola schválená 

jednohlasne. 

 

 

Bod 11 

Uznesenie 

 

Predsedajúci odovzdal slovo predsedovi návrhovej komisie. J. Pavlíkovi, ktorý prečítal 

znenie návrhu na uznesenie zo Snemu SAŠŠ konaného dňa 21.04.2018 v Trnave. 

Snem SAŠŠ prijíma nasledovné uznesenia: 

 

1/ Berie na vedomie 

 Oznámenie o účasti delegátov na sneme SAŠŠ (uznášaniaschopnosť). 

 Správy mandátovej a volebnej komisie o počte delegátov v počte 28  z počtu 32 (87,5% 

účasť) oprávnených hlasovať a prijatie uznesení.   

 Diskusné príspevky . 

 

2/Schvaľuje  

a) Program snemu SAŠŠ s navrhovanými zmenami. 

b) Rokovací poriadok SAŠŠ.  

c) Volebný poriadok SAŠŠ s navrhovanými zmenami. 

d) Prítomnosť hostí podľa prezenčnej listiny. 

e) Zloženie pracovných komisií a ich jednotlivých členov podľa návrhu P-SAŠŠ: 

 Mandátová komisia: M. Kundľa, Z. Illyešová, A. Mišáková, 

 Návrhová komisia: J. Pavík, J. Argajová, H. Gáfriková, 

 Volebná komisia: M. Olešáková, M. Čamborová, M. Mazan, 

 Overovatelia: M. Kundľa, Ľ. Dratvová, 

 Zapisovateľ: J. Valušková. 

f) Výročnú správu za rok 2017. 

g) Správu o činnosti predsedníctva SAŠŠ, hospodárení SAŠŠ a ďalších úlohách v najbližšej 

budúcnosti. 

h) Správu revíznej komisie SAŠŠ. 

i) Členskú základňu v počte 52 klubov SAŠŠ v súlade s predneseným zoznamom a ukladá 

P-SAŠŠ rokovať s OZ „Zober loptu, nie drogy“ a OZ „Méta proSPORT“ o podmienkach 

ich prijatia za členov SAŠŠ. 

j) Za čestných členov SAŠŠ V. Vadovičovú a J. Zachara. 
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k) Výšku ročného členského príspevku SAŠŠ v súlade so Smernicou o úhrade členského 

SAŠŠ. 

a) Pre fyzické osoby: 0,50€ 

b) Pre OJ – kluby/právnické osoby s originálnou právnou subjektivitou vo výške: 5,00€ 

c) Pre OZ – právnické osoby vo výške: 10,00€ 

l) Ročnú odmenu kontrolóra SAŠŠ vo výške od 100,00 do 500,00€, podľa náročnosti prác 

a na základe rozhodnutia predsedníctva SAŠŠ. 

m) A splnomocňuje P-SAŠŠ uznať vznik členstva fyzickej osoby v SAŠŠ už pri priznaní 

podmienečného členstva jeho materského klubu v SAŠŠ v súlade so Smernicou 

k formovaniu členskej základne SAŠŠ 

 

3/Volí:  

a) Za predsedu SAŠŠ M. Majzlíka počtom hlasov 19. 

b) Členov predsedníctva SAŠŠ: 

11. Meno a priezvisko:   Jaroslava Argajová -  27  hlasov 

12. Meno a priezvisko:  Martin Császár – 27  hlasov 

13. Meno a priezvisko:  Mária Čamborová - 23  hlasov 

14. Meno a priezvisko:  Ľudmila Dratvová – 27  hlasov 

15. Meno a priezvisko:  Anton Javorka – 26  hlasov 

16. Meno a priezvisko:  Marek Mazan - 27  hlasov 

17. Meno a priezvisko:  Milan Kundľa  - 27 hlasov 

18. Meno a priezvisko:  Eva Murková – 28  hlasov 

19. Meno a priezvisko:  Miroslava Olešáková - 26 hlasov 

20. Meno a priezvisko:  Jozef Pavlík – 27  hlasov 

c)  Členov revíznej komisie SAŠŠ: 

Meno a priezvisko: Božena Baliová – 19  hlasov 

Meno a priezvisko: Jozefína Odehnalová  – 16  hlasov 

d) Predsedu revíznej komisie a kontrolóra SAŠŠ: 

Meno a priezvisko: Eva Pavlíková – 28 hlasov 

e) Predsedu disciplinárnej komisie: 

Meno a priezvisko: Eva Fabianová – 13 hlasov 

f) Podpredsedu disciplinárnej komisie: 

Meno a priezvisko: Miloš Somorovský – 11 hlasov (pri opakovanej voľbe pre rovnosť hlasov 

počtom hlasov 13). 

g) Predsedu komisie pre riešenie sporov: 

Meno a priezvisko: Jana Chrenová – 24 hlasov 

h) Podpredsedu komisie pre riešenie sporov: 

Meno a priezvisko: Zuzana Illyesová – 16 hlasov 

 

4) Odporúča 

P-SAŠŠ rokovať o zmenách (úpravách) organizačného poriadku šk. šp. súťaží a návrhoch 

z diskusie.  

 

5) Poveruje 

Predsedu SAŠŠ rokovať s MŠVVaŠ SR o príprave tzv. strechy športu – novej inštitúcie na 

MŠVVaŠ SR. 
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Po prečítaní návrhu na uznesenie dal predsedajúci hlasovať za jeho schválenie. 

Hlasovanie: 

Za:       28 

Zdržal sa:    0 

Proti:         0 

Návrh na uznesenie  bol jednohlasne  schválený. 

  

Bod 12 

Oceňovanie SAŠŠ 

Predsedajúci oboznámil s ďalším bodom programu a privítal oceňovaných hostí. Najprv 

prečítal mená ocenených, ktorí získali Čestné uznanie, ďalej ocenených Bronzovou medailou 

I.B.Zocha, Striebornou medailou I.B.Zocha. Všetkým prítomným oceneným boli odovzdané 

ocenenia. Za svoje dlhoročné pôsobenie v SAŠŠ  a jej prínos pre rozvoj školského športu bola 

Zlatou medailou I.B.Zocha ocenená Evka Hlucháňová z KR SAŠŠ v Banskej Bystrici.  

 

Záver rokovania  

Predsedajúci  poďakoval účastníkom Snemu SAŠŠ za účasť. 

 

 

Predseda SAŠŠ: 

Marián Majzlík .................................................................... 

 

Predsedajúci  Snemu SAŠŠ: 

  Anton Javorka  .....................................................................  

 

Predseda návrhovej komisie: 

Jozef Pavlík   .................................................................... 

 

 

Zapisovateľ:   

Jana Valušková ..................................................................... 

 

Overovatelia:   

Milan Kundľa   ..................................................................... 

 

Ľudmila Dratvová  ..................................................................... 

 

 

Bratislava,  09.05.2018 


