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Zápisnica  

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ) 
 

 

Miesto a dátum:  Trnava, 24. jún 2016 

 

Prítomní: A. Javorka, M. Majzlík, M. Mazan, E. Murková, M. Čamborová,   

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

Pavlíková, Ľ. Dratvová,  

Ospravedlnení: J. Argajová, D. Beníček 

 

   

 

Program: 

 
1. Otvorenie, schválenie programu  

2. Stanovy SAŠŠ 

3. Oslavy 25. výročia SAŠŠ 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Uznesenie – návrh a prijatie 

7. Záver 

 

 

K bodu 1. 
Prítomných privítal a zasadnutie predsedníctva SAŠŠ otvoril M. Majzlík. Navrhol za 

zapisovateľa J. Valuškovú a overovateľa M. Majzlíka. 

Program rokovania (doplnený o návrh J. Argajovej prijať za člena predsedníctva ako odborníka pre 

školský šport v základných zložkách Jozefa Pavlíka), nahrávanie rokovania, zapisovateľ a overovateľ 

zápisu boli následne jednohlasne schválené.  

Podľa uvedenej zmeny programu dal predseda hlasovať  v zmysle čl. VII. bod 5. Stanov SAŠŠ, o prijatí J. 

Pavlíka za člena P SAŠŠ.  

J. Pavlík poďakoval za dôveru a členstvo v predsedníctve prijal s vedomím, že bude pracovať pre rozvoj 

SAŠŠ a školského športu. 

Predseda SAŠŠ ďalej poďakoval za prípravu a organizovanie Kalokagatie 2016 všetkým 

zainteresovaným - sekretariátu SAŠŠ, celému organizačnému výboru (OV) a osobitne  predsedovi OV  A. 

Javorkovi.  

 

 Uznesenie: 

1/1  Predsedníctvo schvaľuje za zapisovateľa J. Valuškovú a overovateľa M. Majzlíka. 

1/2  Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje program rokovania doplnený o voľbu J. Pavlíka za člena 

predsedníctva SAŠŠ. 

1/3  Predsedníctvo SAŠŠ volí J. Pavlíka za člena predsedníctva SAŠŠ s hlasom poradným.  
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K bodu 2. 

M. Majzlík požiadal prítomných o ujasnenie kompetencie vo vedení mimoriadneho Snemu 

SAŠŠ. Navrhol, aby snem viedol A. Javorka. Tento návrh bol jednohlasne prijatý.  

Slovo odovzdal A. Javorkovi, ktorý informoval o procese príprav návrhu Stanov SAŠŠ podľa zákona 

440/2015 Z. z. o športe. Uviedol, že po poslednom predsedníctve SAŠŠ v Trnave (4.6.2016) boli do 

návrhu stanov zapracované pripomienky, ktoré vzišli z rokovania. Informoval, že návrh stanov bol 

zaslaný na MŠVVaŠ SR B. Strečanskému, ktorý následne odporučil, aby SAŠŠ zaslala návrh stanov  

hlavnej kontrolórke A. Fisterovej, ktorá prevzala všetku agendu v tomto smere. Návrh stanov jej bol 

následne zaslaný, vyjadrenie z jej strany ešte neprišlo.  

K pripomienkam zaslaným J. Pavlíkom k článku Čl. IV. bod 4. písm. b)  a k Čl. V.  konštatoval, 

že sú akceptovateľné a navrhol, aby tieto boli do stanov zapracované, s návrhom na doplnenie stanov na 

mimoriadnom Sneme SAŠŠ. K stanovám sa následne vyjadril aj J. Pavlík, ktorý uviedol, že stanovy nie 

sú materiálom, ktorý vysvetľuje všetko do detailov. Tie budú rozpracované v usmernení k stanovám 

(vnútorná smernica SASŠ k stanovám). Upozornil, že usmernenie nemôže mať to, čo nie je v súlade 

s predpismi.  Odporučil, aby predsedníctvo vystupovalo na mimoriadnom Sneme SAŠŠ jednotne. M. 

Majzlík dal hlasovať za návrh stanov doplnených o pripomienky J. Pavlíka. Návrh bol prijatý 

jednohlasne.  

Predseda SAŠŠ požiadal prítomných o schválenie Výročnej správy SAŠŠ za rok 2015, ktorú 

pripravil sekretariát SAŠŠ v súlade so zákonom 440/2015 Z. z. o športe a jej jadro bolo zostavené zo 

správy o činnosti SAŠŠ prerokovanej na zasadnutí predsedníctva a následne na zasadnutí Slovenskej rady 

SAŠŠ (6. februára 2016) v Trnave. Oproti schválenej Správe o činnosti sa konkretizovali prehľady súťaží 

a projektov organizovaných SAŠŠ a výsledky súťaží do decembra 2015 a správa o hospodárení SAŠŠ 

(M. Ristová). P SAŠŠ hlasovalo o schválení a odporučení predložiť Výročnú správu SAŠŠ snemu  

jednohlasne. 

V ďalšej časti sa predsedníctvo venovalo pripraveným podkladom na snem. O informáciu požiadal 

generálneho sekretára SAŠŠ A. Ristovú.  Pripomenul, aby rokovací poriadok pri prezentácii obdržal 

každý delegát mimoriadneho Snemu SAŠŠ.  

A. Javorka k schvaľovaniu stanov na sneme navrhol, aby sa tieto prerokovávali ako celok, nie po 

jednotlivých článkoch. Tento návrh predsedníctvo podporilo.  

K voľbe pracovných komisií navrhol, aby mandátová a volebná komisia pracovala ako jedna. Členovia  

predsedníctva sa dohodli o svojom rozdelení do jednotlivých komisií. 

Návrhová komisia (J. Pavlík),  mandátna a volebná komisia (M. Čamborová), budú doplnené o dvoch 

delegátov snemu.  

 

Uznesenie: 

2/1 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje A. Javorku vedením mimoriadneho Snemu SAŠŠ 25.6.2016. 

2/2 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informáciu o procese príprav nových stanov. 

2/3 Predsedníctvo schvaľuje znenie návrhu stanov doplnených o pripomienky J. Pavlíka. 

2/4 Predsedníctvo ukladá informovať delegátov mimoriadneho Snemu SAŠŠ o návrhu stanov doplnený 

o pripomienky J. Pavlíka.   

2/5 Predsedníctvo schvaľuje komisie v zložení:  

mandátová a volebná - M. Čamborovú, návrhová – J. Pavlík , doplnené o dvoch delegátov snemu.  

 

 

K bodu 3. 

O scenári osláv  25. výročia založenia SAŠŠ informoval A. Javorka. Začiatok bude tradične patriť 

slávnostnému príhovoru predsedu SAŠŠ. V ďalšom programe bude dominovať oceňovanie SAŠŠ, 

s kultúrnym programom.  

 

Uznesenie: 

3/1 Predsedníctvo berie na vedomie informácie o oslavách 25. výročia založenia SAŠŠ. 
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K bodu 4. 

M. Majzlík informoval o obdržaní  listu od čestného predsedu J. Gabryša, ktorý členom predsedníctva 

aj prečítal. Pozdrav SAŠŠ-ke ku 25. výročiu založenia SAŠŠ bude zaradení do programu snemu.   

 

Uznesenie: 

4/1 Predsedníctvo berie na vedomie list od čestného predsedu SAŠŠ J. Gabryša.  

 

K bodu 5. 

V diskusii sa vyjadrili niektorí prítomní: 

- E. Pavlíková poďakovala všetkým, ktorí mali podiel na organizovaní Kalokagatie 

- A. Javorka dal návrh, aby snem schválil F. Chmelára za čestného predsedu SAŠŠ a navrhol, aby sa 

v programe snemu voľba nových členov predsedníctva presunula na začiatok rokovania snemu. Tento 

návrh bol jednohlasne prijatý.  

 

Uznesenie: 

5/1  Predsedníctvo berie na vedomie diskusné príspevky členov predsedníctva SAŠŠ. 

5/2 Schvaľuje zmenu programu mimoriadneho Snemu SAŠŠ a presunutie voľby nových členov 

predsedníctva na začiatok rokovania snemu. 

 

K bodu 6. 
Členovia predsedníctva jednohlasne schválili návrh prednesených uznesení.  

 

K bodu 7. 

M. Majzlík rokovanie predsedníctva ukončil a prítomným poďakoval za účasť. 

 

 

 

 

PaedDr. Marian MAJZLÍK 

        predseda SAŠŠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Overil:  Marian Majzlík..........................................................     

  

 

 

 

 

 

Bratislava, 29.06. 2016 


