
Zápisnica 

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ) 

 

Miesto a dátum:  Piešťany, 17. marca 2018 

Prítomní:  M. Majzlík, A. Javorka, E. Murková, M. Mazan, M. Kundľa, Ľ. 

Dratvová, M. Olešáková, J. Argajová, M. Császár, J. Pavlík 

Kontrolór a predseda  

revíznej komisie:  E. Pavlíková 

Prizvaní:   A. Ristová, M. Magdolenová – Ristová, A. Hlôšková, J. Valušková 

Ospravedlnení:  M. Čamborová 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Príprava zasadnutia volebného Snemu SAŠŠ. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

K bodu 1 

Zasadnutie otvoril predseda SAŠŠ M. Majzlík. Po privítaní prítomných, pokračoval 

procedurálnymi otázkami – schválením návrhu programu rokovania (podľa pozvánky), 

návrhom na zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Pripomienky k návrhom neboli žiadne.  

Uznesenie 

1/1-P-SAŠŠ schvaľuje návrh programu rokovania, zapisovateľa (J. Valušková),  

a overovateľa zápisnice (J. Pavlík). 

 

K bodu 2 

Informácia o plnení uznesení ostatného zasadnutia P-SAŠŠ bola členom P-SAŠŠ zaslaná 

písomne (A. Ristová). Otázky ani pripomienky k materiálu neboli žiadne. Bolo konštatované, 

že všetky uznesenia boli splnené. 

 Uznesenie 

 2/1- P- SAŠŠ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení od svojho ostatného     

 zasadnutia. 

 

 

 



K bodu3 

Predseda SAŠŠ uviedol problematiku prípravy aprílového snemu SAŠŠ informáciou 

o priebežne uskutočnených krokoch – v zmysle prijatého „Postupu“. A. Javorka navrhol,  

aby sa v diskusii pokračovalo podľa základných oblastí prípravy snemu – organizačnej, 

obsahovej a personálnej. Prítomní s návrhom súhlasili. 

O organizačnej príprave informovala A. Ristová – zasadnutie sa uskutoční v sobotu 21. 

apríla v Trnave (SOU obchodu a služieb). Organizačné otázky sa riešia priebežne. 

V najbližších dňoch budú expedované pozvánky, v ktorých bude uvedený aj návrh programu. 

Ten vychádza zo stanov  SAŠŠ a plne rešpektuje schválený ZÁKON O ŠPORTE. Následne 

budú zvoleným členom snemu SAŠŠ expedované aj písomné materiály k rokovaniu. 

 

K obsahovej príprave vystúpil A. Javorka, ktorý informoval, že už bola spracovaná 

Výročná správa za rok 2017. (predsedníctvo s ňou vyslovilo súhlas s tým, že niektoré 

formálne „nedotiahnutosti“  sa ešte dopracujú). Delegátom bude dopredu zaslaný aj Rokovací 

poriadok a Volebný poriadok.  (J. Argajová upozornila na niektoré nezrovnalosti so 

stanovami  bude potrebné ich v tomto zmysle upraviť). Eva Pavlíková informovala, že pred 

dokončením je aj Správa revíznej komisie. V štádiu rozpracovania je aj „Správa o činnosti 

predsedníctva  hospodárení a ďalších úlohách“, ktorú na sneme prednesie M. Majzlík. 

V personálnej oblasti sa diskutovalo o volených členoch snemu SAŠŠ. A. Javorka vyjadril 

názor, že až do schválenia aktuálnej členskej základne a nového kľúča delegátov v stanovách, 

by sa mal rešpektovať mandát štyroch delegátov za každý kraj. Tento názor podporili aj E.  

Pavlíková, J. Argajová a J. Pavlík a stotožnili sa s ním aj ostatní členovia predsedníctva. 

Súčasťou personálnej prípravy snemu je aj otázka voľby členov volených orgánov. V zmysle 

stanov  sa bude voliť predseda SAŠŠ, členovia predsedníctva SAŠŠ, kontrolór a revízna 

komisia, predseda a podpredseda disciplinárnej komisie, predseda a podpredseda komisie pre 

riešenie sporov. V závere diskusie k tejto problematike vystúpil J. Pavlík, ktorý odporučil, 

aby na zasadnutí najvyššieho orgánu SAŠŠ boli ocenení najaktívnejší členovia v zmysle 

schválených „Zásad“. Prítomní sa dohodli aj na termíne zaslania návrhov. A. Javorka 

informoval, že sa pripravuje aj návrh na zaradenie J. Gabryša do Siene slávy slovenských 

telocvikárov. 

 

Uznesenie: 

3/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informáciu o organizačnej, obsahovej a 

personálnej  

      príprave Snemu SAŠŠ.        

3/2 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá predsedovi SAŠŠ zvolať zasadnutie predsedníctva  

     k záverečnému prerokovaniu prípravy snemu na deň 20. apríl 2018. 

Zodpovedný: v texte 

Termín: v texte 

 3/3 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá sekretariátu v zmysle schváleného „Postupu“ zabezpečiť 

všetky organizačné otázky prípravy aprílového snemu SAŠŠ.  



Zodpovedný: A. Ristová 

Termín: priebežne 

 

3/4 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá  autorom predložených materiálov dopracovať tieto  v zmysle 

vznesených pripomienok. 

Zodpovední: v zmysle „Postupu“ 

Termín: priebežne (najneskôr do 

20. apríla 2018) 

 

3/5 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá predsedom krajských klubov zabezpečiť úlohy z oblasti 

personálnej prípravy snemu v zmysle stanov, využiť k tomu zasadnutia alebo spôsob per 

rollamu. V oboch prípadoch zaslať zápisnicu na sekretariát SAŠŠ ( metodické pokyny 

spracuje a krajským klubom zašle sekretariát SAŠŠ). Týka sa to volených členov snemu a ich 

náhradníkov, kandidátov do volených funkcii a návrhov na ocenenie. 

Zodpovední: v texte 

Termín: podľa metodických 

pokynov, návrhy na ocenenie do 

04. 04. 2018. 

 

 

K bodu 4 

 Stanovisko k spolupráci s televíziou JOJ pri realizácii projektu florbalovej súťaže 

Členom predsedníctva bolo písomne zaslané po porade na MŠVV a Š SR. Prítomní 

vyjadrili s jeho obsahom súhlas (J. Pavlík zdôraznil všeobecne platné „pravidlo“ – 

hľadať možnosti spolupráce, vyvarovať sa „trecím plochám“). 

 Informácia o činnosti SAŠŠ od posledného zasadnutia P-SAŠŠ. Spracovala ju A. 

Ristová a predsedníctvo SAŠŠ ju zobralo na vedomie. 

 Príprava Kalokagatie 2018  informácia bola predložená písomne (A. Javorka). 

Konkrétne požiadavky na krajské kluby budú zaslané v krátkom čase. Urýchlene však 

treba spracovať návrhy na udelenie ŠKOLSKEJ CENY FAIR PLAY  najneskôr do 

15. mája 2018 

 Zverejnenie odborníkov v športe – E. Pavlíková informovala, že v zmysle Zákona 

o športe je potrebné doriešiť otázku zverejňovania odborníkov v športe v informačnom 

systéme. K tomu by mala byť vypracovaná osobitná smernica – po sneme SAŠŠ. 

 Návrh na zmenu v schvaľovaní členskej základne – návrh J. Argajovej, aby 

členskú základňu schvaľovalo predsedníctvo. Vyžaduje si to však zmenu príslušného 

článku stanov – návrh bude predložený rokovaniu snemu. 

 

Zapísala: Jana Valušková       Marián Majzlík 



Overil: Jozef Pavlík       predseda SAŠŠ 

  


