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Zápisnica  

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ) 
 

 

Miesto a dátum:  Trnava, 20. apríl 2018 

 

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

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

Kontrolór a člen 

revíznej komisie: E. Pavlíková. 

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

Ospravedlnení: M. Mazan 

 

 Program: 
1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Príprava zasadnutia volebného snemu SAŠŠ. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

 

K bodu 1 
Prítomných privítal a rokovanie predsedníctva uviedol M. Majzlík. Požiadal A. Javorku o vedenie 

predsedníctva. Nasledovalo schválenie programu. A. Ristová navrhla doplniť program o bod: „Návrh 

Smernice o športových odborníkoch“. J. Pavlík navrhol doplniť bod: „Zmena stanov“, ktorú členovia 

predsedníctva neodporučili doplniť do programu.  

Dal hlasovať za doplnenie programu o „Návrh Smernice o športových odborníkoch“  

Program: 
1) Otvorenie. 

2) Kontrola plnenia uznesení. 

3) Príprava zasadnutia volebného snemu SAŠŠ. 

4) Návrh smernice o športových odborníkoch 

5) Rôzne. 

6) Záver. 

 

Hlasovanie: „Za“- jednohlasne 

 

Za zapisovateľa bola navrhnutá J. Valušková a za overovateľa Ľ. Dratvová. 

Dal hlasovať: 

Hlasovanie: „Za“ - jednohlasne 
 

Uznesenie: 

1/1 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje program rokovania P- SAŠŠ. 

1/2 Predsedníctvo schvaľuje za zapisovateľa J. Valuškovú a za overovateľa Ľ. Dratvovú 

 

K bodu 2 

A. Ristová informovala o plnení uznesení. Konštatovala, že uznesenia boli splnené vo všetkých bodoch. 

Požiadala o dodržiavanie termínov uznesení. 

Uznesenie: 

2/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie o plnení uznesení. 
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K bodu 3 

Predsedajúci prešiel organizačné, obsahové a personálne zabezpečenie Snemu SAŠŠ. 

Organizačne: Rokovanie bude v priestoroch SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovová 6, Trnava. Pozvaní 

boli aj ocenení členovia SAŠŠ. Účastníci dostanú suveníry a časopis TOKIO. Vedením snemu bol 

poverený na návrh predsedníctva A. Javorka.  

Obsahovo: Je pripravený rokovací a volebný poriadok. Výročnú správu prednesie A. Ristová, Správu 

predsedu má pripravenú a prednesie, M. Majzlík. Správu RK prednesie E. Pavlíková. 

Personálne: Delegátom snemu boli zaslané pozvánky, väčšina potvrdila účasť. Predsedajúci navrhol 

zloženie pracovných komisií na sneme. 

Mandátová komisia: M. Kundľa + zástupca za Košický kraj a Trnavský kraj. 

Návrhová komisia: J. Pavlík + zástupca Bratislavského kraja a Banskobystrického kraja. 

Volebná komisia: M. Olešáková + zástupca za Žilinský kraj a Nitriansky kraj. 

Dal hlasovať za:  navrhnuté zloženie pracovných komisií  

Hlasovanie: „Za“ jednohlasne 

 

Voľba predsedu: do troch dní pred konaním Snemu SAŠŠ boli doručené dva návrhy na predsedu SAŠŠ. 

Navrhnutí boli V. Černušák a M. Majzlík.  

 

Voľba členov predsedníctva: bolo doručených 10 návrhov na kandidátov za členov predsedníctva. 

Predsedníctvo navrhuje, aby pracovalo aj v budúcom volebnom období tak, ako doteraz, odporúča 

zloženie v počte 10 členov a predseda SAŠŠ. 

Dal hlasovať za navrhnuté zloženie predsedníctva SAŠŠ. 

Hlasovanie: „Za“ 9, „Zdržal sa“ 1 

 

Revízna komisia: voliť sa budú dvaja členovia a predseda – kontrolór SAŠŠ. Hlasovanie v prípade voľby 

kontrolóra bude proklamačne. 

 

Disciplinárna komisia: Predsedajúci dal návrh, aby sa predseda a podpredseda disciplinárnej komisie 

volili na jednom hlasovacom lístku s rým, že kandidát s najvyšším počtom hlasov bude predseda 

a kandidát s druhým najvyšším počtom hlasov bude podpredseda komisie. Druhá alternatíva je hlasovanie 

osobitne za predsedu a osobitne na podpredsedu. 

Dal hlasovať za hlasovanie na jednom hlasovacom lístku spolu na predsedu a podpredsedu disciplinárnej 

komisie. 

Hlasovanie: „Za“ – jednohlasne 

 

Komisia pre riešenie sporov: Návrh bol hlasovať tak ako pri disciplinárnej komisii, predseda 

a podpredseda na jednom hlasovacom lístku. 

Dal hlasovať za hlasovanie na jednom hlasovacom lístku. 

Hlasovanie: „Za“ – jednohlasne 

 

Oceňovanie: Na sekretariát SAŠŠ boli doručené návrhy na oceňovanie. Sú spracované v tabuľke. A. 

Ristová uviedla, že sa bude udeľovať 1 zlatá medaila I.B. Zocha, 8 strieborných medailí I.B. Zocha a 12 

bronzových medailí I.B. Zocha. Tiež budú udelené čestné uznania. Ocenení boli pozvaní na slávnostné 

odovzdávanie ocenení.  

 

Schvaľovanie členskej základne: A. Ristová informovala o členskej základni a pripomenula, že vlani na 

sneme odznel návrh neprijať OZ Zober loptu, nie drogy za člena SAŠŠ 

 

Uznesenie: 

3/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie ku príprave Snemu SAŠŠ.  

3/2 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje návrhy na pracovné komisie na Snem SAŠŠ. 

3/3 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá upraviť hlasovacie lístky na Snem SAŠŠ pre disciplinárnu komisiu 

a komisiu pre riešenie sporov. 
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K bodu 4 

 

A. Ristová uviedla „Návrh smernice o športových odborníkoch“, ktorú je potrebné schváliť v súlade so 

Zákonom m športe. E. Murková navrhla, aby si smernicu členovia predsedníctva preštudovali, prípadne 

ju pripomienkovali a aby sa schválila na prvom zasadnutí predsedníctva po sneme.  

 

Uznesenie: 

4/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie k „Návrhu Smernice o športových odborníkoch“ 

 

 

Odzneli návrhy na úpravu „Smernice o oceňovaní“. J. Pavlík navrhol, aby v zásadách o oceňovaní boli 

len členovia SAŠŠ. A. Ristová navrhla zvýšiť počet oceňovaných pri bronzových medailách I.B. Zocha 

na 16. 

Predsedajúci navrhol poveriť na Sneme SAŠŠ P-SAŠŠ, aby odsúhlasovalo predbežne členskú základňu 

pred tým, ako ju bude v budúcnosti schvaľovať snem. 

Predsedníctvo odporučilo výšku členských príspevkov zachovať ako je v platnosti v súčasnosti. 

Zvyšovanie ponechať na neskôr. 

Schválenie výšky ročnej odmeny pre kontrolóra: Predsedajúci dal návrh, aby snem odsúhlasil výšku 

odmeny kontrolóra v rozmedzí od 100,00€ po 500,00€ v závislosti od množstva práce a jej náročnosti 

A. Ristová požiadala členov predsedníctva,  aby hlasovali o schválení Výročnej správy a jej prílohách 

ako aj o schválení Účtovnej závierky. Výročnú správu bude schvaľovať ako kompletný materiál aj  

SNEM SAŠŠ.  

Dal hlasovať za Výročnú správu: 

Hlasovanie: „Za“ - jednohlasne 

A. Ristová uviedla, že sa jednotliví kandidáti na volené funkcie budú mať možnosť predstaviť sa. 

Kandidáti na predsedu budú mať desať minút, ostatní kandidáti po jednej minúte.  

J. Argajová upozornila, že v Správe o hospodárení nie sú uvedené iné príjmy okrem príjmov z dotácií. 

M. Magdolénová - Ristová doplnila, že podrobné výdaje aj všetky príjmy obsahuje iná príloha Výročnej 

správy – Účtovná závierka (výkaz ziskov a strát). 

M. Kundľa navrhol, aby bola zriadená marketingová komisia pre prísun peňazí.  

 

Uznesenie: 

5/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie a návrhy členov predsedníctva SAŠŠ. 

5/2 Predsedníctvo SAŠŠ odporúča Snemu SAŠŠ zachovať výšku členských príspevkov podľa platnej 

smernice. 

5/3 Predsedníctvo SAŠŠ odporúča Snemu SAŠŠ schváliť výšku ročnej odmeny kontrolórovi SAŠŠ v rozpätí 

od 100,00€ - 500,00€. 

5/4 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje Výročnú správu SAŠŠ aj s jej všetkými prílohami 

 

K bodu 5 

V závere predsedajúci všetkým poďakoval.  

 

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

 

 PaedDr. Marian M a j z l í k, PhD. 

        predseda SAŠŠ  

 

 

Zapísala: Jana Valušková    ......................................................... 

 

Overila: Ľudmila Dratvová    .........................................................   

  

 

Mlynky, 04.05. 2018 


