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ZÁPISNICA  

zo zasadnutia SNEMU Slovenskej asociácie športu na školách 
 

 

Miesto a dátum: Trnava, 10. júna 2017 

 

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

sekretariáte SAŠŠ). 

Predsedajúci: Helena Gáfriková – člen KR SAŠŠ v Banskej Bystrici 

 

Navrhovaný program:  

 

1. Otvorenie. 

2. Voľba pracovných komisií. 

 

3. Schválenie:  

- programu, 

- rokovacieho a volebného poriadku, 

- zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba do orgánov SAŠŠ – Predsedníctvo SAŠŠ, Revízna komisia SAŠŠ, 

Disciplinárna komisia SAŠŠ. 

5. Správa o činnosti predsedníctva SAŠŠ, hospodárení a ďalších úlohách. 

6. Výročná správa za rok 2016. 

7. Správa revíznej komisie. 

8. Program činnosti SAŠŠ 2017-2020. 

9. Stanovy SAŠŠ – schválenie návrhu zmien v stanovách (v zmysle nového 

Zákona o športe a pripomienok hlavnej kontrolórky športu SR). 

10. Rôzne. 

Diskusia (po každom bode). 

11. Uznesenie.  

12. Záver 

 

 

Bod 1. 

Otvorenie 

Snem SAŠŠ otvorila predsedajúca H. Gáfriková (odporučená vedením snemu  na návrh  P- 

SAŠŠ, konaného 9.6.2017) privítala účastníkov Snemu SAŠŠ a osobitne B. Gerhatovú, 

generálnu riaditeľku sekcie štátnej starostlivosti o šport na MŠVVaŠ SR. Uviedla, že  

o pozdrav delegátom Snemu SAŠŠ požiadal jej čestný predseda J. Gabriš prostredníctvom 

zvukového záznamu, ktorý si následne delegáti snemu vypočuli.  

V rokovaní snemu pokračovala vyhlásením, že Snem SAŠŠ bol zvolaný v súlade so 

Stanovami SAŠŠ. Požiadala predsedu mandátovej komisie o potvrdenie, že bola splnená 

podmienka pre to, aby bol snem uznášaniaschopný. J. Špániková, predseda mandátovej 
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komisie prečítala správu a uviedla, že z počtu 33 pozvaných delegátov snemu s hlasom 

rozhodujúcim sa rokovania zúčastňuje 29 delegátov, čo činí 87,9% účasť. 

 

Bod 2. 

Schválenie návrhu programu, rokovacieho a volebného poriadku, zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice. 

Predsedajúca uviedla bod 2. programu snemu. Navrhla, aby sa bod 3. programu rokovania 

presunul za bod 1. Vyzvala plénum, či sú ešte iné pripomienky. Nikto z delegátov k programu 

rokovania nedal pripomienku. Predsedajúca prečítala poradie navrhovaného programu: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie:  

- programu, 

- rokovacieho a volebného poriadku, 

- zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Voľba pracovných komisií. 

4. Voľba do orgánov SAŠŠ – Predsedníctvo SAŠŠ, Revízna komisia SAŠŠ. 

5. Správa o činnosti predsedníctva, hospodárení SAŠŠ a ďalších úlohách. 

6. Výročná správa za rok 2016. 

7. Správa revíznej komisie. 

8. Program činnosti SAŠŠ 2017-2020. 

9. Stanovy SAŠŠ – schválenie návrhu zmien v stanovách (v zmysle nového Zákona 

o športe a pripomienok hlavnej kontrolórky športu SR). 

10. Rôzne. 

Diskusia (po každom bode). 

11. Uznesenie.  

12. Záver. 

 

 

Po prečítaní návrhu programu so zmenami v poradí bodov rokovania dala predsedajúca 

hlasovať, kto súhlasí s navrhovaným programom.  

Hlasovanie: 

Za:    29 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

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

 

V bode programu ďalej pokračovala schválením rokovacieho a volebného poriadku, 

zapisovateľa a overovateľov. K rokovaciemu poriadku navrhla zmenu znenia v čl. 5 bod 1) 

rokovacieho poriadku, ktorý prečítala „ Rokovanie snemu riadi predsedajúci, ktorý je členom 

predsedníctva a je k tomu poverený“. Nakoľko predsedníctvo na zasadnutí 09.06.2017 

navrhlo a následne schválilo vedením XV. Snemu SAŠŠ H. Gáfrikovú  je potrebné 

odhlasovať zmenu vo vedení XV. Snemu SAŠŠ. Následne dala predsedajúca hlasovať za túto 

zmenu. 

Hlasovanie: 

Za:    29 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

Za predsedajúcu snemu bola jednohlasne schválená H. Gáfriková. 

 

Ďalšiu zmenu v rokovacom poriadku navrhla v čl. 8 bod 11), ktorý prečítala „ Formou 

rozhodnutia snemu je uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov delegátov. V prípade 

schvaľovania stanov a rozhodovania o zániku SAŠŠ sa rozhoduje dvojtretinovou väčšinou 

prítomných delegátov“. Navrhla nové znenie tohto bodu v znení „ Formou rozhodnutia snemu 
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je prijatie uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov“. K navrhnutému zneniu 

tohto bodu rokovacieho poriadku požiadal o vstup A. Javorka, ktorý spresnil, že v prípade 

schvaľovania stanov musia byť tieto schválené podľa Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. 

kvalifikovanou väčšinou. Predsedajúca upravila znenie, ktoré prečítala delegátom „ Formou 

rozhodnutia snemu je prijatie nadpolovičnou väčšinou hlasov delegátov. V prípade 

schvaľovania stanov, snem  rozhoduje dvojtretinovou väčšinou“, Následne dala hlasovať za 

znenie  čl. 8 bod 11)  rokovacom poriadku ako ho prečítala. 

Hlasovanie: 

Za:    29 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

Nasledovalo hlasovanie za schválenie celého rokovacieho poriadku s odhlasovanými 

zmenami. 

Hlasovanie: 

Za:    29 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

Návrh rokovacieho poriadku s odhlasovanými zmenami bol jednohlasne schválený 

 

Rokovanie pokračovalo schválením volebného poriadku, ktorý bol delegátom snemu 

k dispozícii, podobne ako všetky materiály k rokovaniu snemu na stránke www.sass.sk .  

Vyzvala prítomných, kto je za takýto návrh volebného poriadku. 

Hlasovanie: 

Za:    29 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

Návrh volebného poriadku bol jednohlasne schválený. 

 

Predsedajúca pokračovala prednesením návrhu na zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo 

snemu. 

 

Zapisovateľ a overovatelia zápisnice 

J. Valušková – zapisovateľ 

M. Mazan – overovateľ zápisu 

A. Javorka – overovateľ zápisu 

 

Hlasovanie: 

Za:    29 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

Predložený návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice bol jednohlasne schválený. 

 

 

Bod 3. 

Voľba pracovných komisií 

 

Predsedajúca pokračovala v prednesení návrhov na schválenie pracovných komisií. Do 

pracovných komisií navrhlo predsedníctvo SAŠŠ 09.06.2017 zloženie: 

Mandátová komisia 

 J. Špániková 

 F. Solár 

 P. Havetta 

 

http://www.sass.sk/
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Predsedajúca dala hlasovať, kto je za tento návrh zloženia mandátovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Za:    29 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

Predložený návrh zloženia mandátovej komisie bol jednohlasne schválený. 

 

Volebná komisia 

 M. Čamborová 

 I. Krížová 

 A. Mišáková 

 

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

 

Hlasovanie: 

Za:    29 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

Predložený návrh zloženia volebnej komisie bol jednohlasne schválený. 

 

Návrhová komisia 

 V. Černušák 

 E. Murková 

 B. Baliová 

 

Hlasovanie: 

Za:    29 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

Predložený návrh zloženia návrhovej komisie bol jednohlasne schválený. 

 

 

Bod 4 

Voľba do orgánov SAŠŠ – Predsedníctvo SAŠŠ, Revízna komisia SAŠŠ  

 

Predsedajúca uviedla ďalší bod programu – voľbu do orgánov SAŠŠ. Požiadala predsedníčku 

volebnej komisie M. Čamborovú vedením volieb do orgánov SAŠŠ, ktorá následne riadila 

priebeh volieb. Uviedla, že pri prezentácii boli vydané volebné lístky pre voľbu členov 

predsedníctva s návrhom desiatich mien a volebné lístky pre voľbu člena revíznej komisie 

s návrhom troch mien. Následne prečítala návrhy mien do predsedníctva SAŠŠ: J. Argajová, 

A. Javorka, M. Olešáková, M. Mazan, M. Čamborová, E. Murková, M. Kundľa, J. 

Pavlík, Ľ. Dratvová. M- Császár. Pokračovala s prečítaním návrhov mien do revíznej 

komisie SAŠŠ: E. Šmidtová, E. Lišková, B. Baliová. K otázke počtu krúžkovania 

jednotlivých členov do predsedníctva a do revíznej komisie odznela informácia predsedníčky 

volebnej komisie a členov predsedníctva SAŠŠ, že predsedníctvo SAŠŠ na svojom rokovaní 

09.06.2017 odporučilo snemu voliť členov predsedníctva v počte 10 zástupcov.  Počet členov  

predsedníctva schvaľuje snem podľa Stanov SAŠŠ môže byť predsedníctvo sedem až trinásť 

členné. Do rokovania programu vstúpila predsedajúca a dala hlasovať za návrh počtu členov 

predsedníctva, ktoré schvaľuje snem. Dala návrh, aby predsedníctvo malo 10 členov. 

Požiadala delegátov snemu o ďalšie návrhy.  Z pléna odznel návrh, aby predsedníctvo malo 

nepárny počet hlasov. Navrhli počet 11 osôb, kde jedenásty člen bude predseda SAŠŠ.  
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Predsedajúca dala hlasovať, kto je za návrh zloženia predsedníctva v počte 11 osôb. 

 

Hlasovanie: 

Za:    27 

Proti:      0 

Zdržal sa: 2 

Predložený návrh zloženia predsedníctva v počte 11 osôb bol schválený. 

 

Predsedníčka volebnej komisie informovala ďalej delegátov snemu, že pri voľbe člena 

revíznej komisie sa krúžkuje jedna osoba. Po týchto informáciách vyzvala delegátov, aby 

zakrúžkovali v hlasovacích lístkoch mená, za ktoré hlasujú a lístky odovzdali vo volebnej 

urny.  

Pred ukončením hlasovania vystúpil s príhovorom A. Javorka, ktorý prítomným predstavil 

návrh do budúcnosti, ako  si predstavuje zloženie predsedníctva. Zdôraznil, že by v ňom mali 

byť zastúpení odborníci pre rôzne oblasti, mohlo by byť napr. sedemnásť členné. SAŠŠ 

čakajú náročné úlohy a predsedníctvo by malo byť odborne vyvážené, aby sme tieto úlohy 

vedeli napĺňať. Predsedajúca poďakovala za motivačný príhovor A. Javorku a pokračovala 

v rokovaní programu. Uviedla, že pokiaľ volebná komisia spočíta volebné hlasy bude snem 

pokračovať ďalším bodom.  

 

Bod 5 

Správa o činnosti predsedníctva SAŠŠ, hospodárení SAŠŠ a ďalších úlohách. 

 

Predsedajúca oboznámila plénum s ďalším bodom programu a odovzdala slovo predsedovi 

SAŠŠ M. Majzlíkovi, aby  predniesol správu o činnosti predsedníctva, hospodárení SAŠŠ 

a ďalších úlohách. V úvode svojho vystúpenia privítal predseda SAŠŠ B. Gerhátovú, ocenil 

vzájomnú spoluprácu v poslednom období a zaželal aby spolupráca bola v prospech rozvoja 

školského a mládežníckeho športu. Ku správe uviedol, že podrobne je činnosť predsedníctva 

uvedená za minulý rok vo „Výročnej správe za rok 2016“. Je vypracovaná v zmysle 

zákonných ustanovení, preto sa pristavil ku niektorým bodom. Počas roka predsedníctvo 

schvaľovalo niektoré interné smernice vyhovujúce na podmienky SAŠŠ. Schválili sme 

stanovy, ktoré musia byť v súlade so zákonom. Pripomienky k stanovám – nesúlad so 

zákonom boli SAŠŠ zaslané neskoro, aby sme ich dostali, pomohla nám B. Gehátová, 

generálna riaditeľka sekcie štátnej starostlivosti o šport na MŠVVaŠ SR. Na základe 

pripomienok od hlavnej kontrolórky športu A. Fisterovej pripravil návrh nového znenia 

Stanov SAŠŠ čestný predseda SAŠŠ A. Javorka. Za odvedenú prácu sa mu predseda SAŠŠ 

poďakoval. Snem bude na dnešnom rokovaní znova schvaľovať stanovy. Predložené stanovy 

na schválenie snemu sú výsledkom viacerých ľudí. Okrem A. Javorku sa nich podieľali aj 

viacerí právnici, aby boli zosúladené so Zákonom o športe. Je potrebné ich prijatie, aby sme 

splnili podmienku na pridelenie dotácií, preto požiadal delegátov snemu, aby k procesu 

schvaľovania stanov pristupovali zodpovedne. 

Ďalej pokračoval v hodnotení organizovania významných športových podujatí akými sú 

Kalokagatia a Zimná kalokagatia (ďalej len „ZK“ ). Poďakoval za príkladnú prácu šéfovi 

organizačného štábu Kalokagatie A. Javorkovi,  sekretariátu SAŠŠ a zapojenia množstva 

dobrovoľníkov.   ZK sa organizovala v nových podmienkach na Štrbskom Plese. Poďakoval 

za veľkú pomoc pri organizovaní predchádzajúcich ročníkov D. Slivovi. Za pozitívne 

považuje, že sa do organizovania  ZK zapojilo niekoľko subjektov. V organizačnom štábe, 

ktorého predsedom bola A. Ristová boli zástupcovia športových zväzov, obcí, médií. Bola to 

mimoriadne vydarená a zodpovedne pripravená akcia. V roku 2016 sa podarilo zorganizovať 

pre učiteľov Olympiádu školských pracovníkov, ktorá sa konala v Dunajskej Strede. 

U učiteľov mala pozitívny ohlas. Ďalšími významnými podujatiami boli nové projekty, ako 

futsal žiakov ZŠ, alebo vybíjaná pre najmladších žiakov ZŠ. Práve vybíjaná si získala veľkú 

popularitu u detí, ale aj učiteľov, nakoľko je jednou z mála súťaží pre túto vekovú kategóriu. 
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Informoval o ukončení projektu Jednota Futbal Cup a spolupráce s dlhoročným partnerom 

„Nadáciou COOP Jednota“. Uviedol, že predsedníctvo sa na svojom zasadnutí  zaoberalo 

otázkou spolupráce s novými partnermi a budú sa snažiť nájsť nového partnera. 

V minulom roku bola zabezpečovaná účasť ma medzinárodných školských majstrovstvách  

ISF (ďalej len „MŠM ISF“). Zorganizované boli kvalifikácie o postup na MŠM ISF, 

zabezpečovala sa účasť rozhodcov, členov exekutívy ISF  a celých športových výprav. Veľmi 

úspešná bola výprava v basketbale 3x3 v Estónskom Taline, kde dievčatá zo SŠ z Levíc 

získali zlaté medaily. Ďalšou úspešnou bola výprava cezpoľných bežcov v Maďarsku. 

Naďalej platí uznesenie predsedníctva nevysielať výpravy mimo krajín EU. Účasť športových 

výprav mimo EU vie SAŠŠ zabezpečiť ak bude záujem sa na nej zúčastniť sa za podmienky, 

že si účasť zafinancujú záujemcovia sami. Okrem vysielania výprav sme žiadali o pridelenie 

organizovania MŠM ISF v cezpoľnom behu v roku 2018 v Čilistove.  Aj napriek snahe 

viacerých participujúcich subjektov  sa nepodarilo toto podujatie pre Slovenskú republiku 

získať.  

Za veľmi populárnu označil medzi aktivitami SAŠŠ „Školu roka“, súťaž športových aktivít 

škôl. Vyhodnocujú sa pri nej najúspešnejšie základné a stredné školy. Posledné vyhodnotenie 

v roku 2016 sa konalo vo Svätom Petre. Jej organizátori sa tejto aktivity zhostili už po druhý 

krát a  pripravili milé a profesionálne podujatie, za čo im vyslovil úprimnú vďaku.   

3. júla 2016 sme v SAŠŠ oslávili jej 25. výročie založenia. Predseda uviedol, že za toto 

obdobie sa stala SAŠŠ významnou súčasťou celého slovenského športového hnutia. Pri tejto 

príležitosti  prišiel s myšlienkou vytvorenia siene slávy slovenských telocvikárov pod názvom 

„ Sieň slávy slovenského školského športu“ A. Javorka. Predseda vyzval prítomných, aby 

spolupracovali pri dodávaní podkladov na realizáciu uvedeného projektu. Ich podklady sa 

môžu stať významnou súčasťou histórie. 

Medzi hlavné aktivity SAŠŠ zaradil vzdelávanie učiteľov. Uviedol, že od roku 2012, kedy 

SAŠŠ získala prvé akreditácie vo vzdelávaní rozhodcov sme zorganizovali niekoľko takýchto 

vzdelávaní. Skonštatoval, že obsiahnuť, odborne pokryť a plánovať všetky aktivity v SAŠŠ 

pri tak malom počte pracovníkov sekretariátu si vyžaduje veľké nasadenie, ktoré je podporené 

prácou celého radu dobrovoľníkov.  

K olympijským aktivitám uviedol , že tieto zahŕňajú aktivity ako sú „Veľký olympijský kvíz“, 

Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska“, Cena fair-play“, Moja najmilšia spomienka“. 

Všetky tieto aktivity šíria olympijské myšlienky a olympizmus na Slovensku. V súvislosti 

šírenia olympijských myšlienok zablahoželal M. Majzlík čestnému predsedovi SAŠŠ A. 

Javorkovi k získaniu titulu čestného člena SOV a k oceneniu „Zlaté olympijské kruhy“, ktoré 

mu bolo udelené 9.06.2017 na zasadnutí 52. VZ SOV.   

Pristavil sa pri zložení a práci predsedníctva SAŠŠ, zhodnotil, že je zložené z odborníkov 

a zastúpenie v ňom má každý kraj. Predsedníctvo bolo dnes schvaľované, návrhy na jej 

členov sa zasielajú v zmysle zákona. Personálne zloženie súčasného predsedníctva považuje 

za vyvážené, za prácu členov predsedníctva poďakoval a zaželal veľa úspechov pri ďalšej 

práci. 

V závere svojho vystúpenia sa pristavil pri zhodnotení jeho vlastného pôsobenia v SAŠŠ. 

Uviedol, že previedol SAŠŠ cez najturbulentnejšie obdobie v jej histórii. Myslí si, že sa mu ju 

podarilo v novej situácii stabilizovať. Snažil sa dať priestor aj iným, a to často na úkor toho, 

že ustúpil z vlastných návrhov, ambícií a pozícií. Vzhľadom k tomu, že pomaly sa končí jeho 

druhé  volebné obdobie oznámil delegátom snemu, že sa v nachádzajúcich voľbách nebude 

uchádzať o post predsedu SAŠŠ. Je presvedčený, že sa nájdu iní kandidáti, ktorí budú mať 

záujem na rozvoji organizácie. Vyhlásil, že nijakým spôsobom nebude ovplyvňovať voľby na 

nastávajúceho predsedu SAŠŠ. Svoje vystúpenie ukončil zaželaním príjemného zvyšku 

rokovania. 

Predsedajúca poďakovala M. Majzlíkovi za prednesenie správy. 

 

Pred uvedením ďalšieho bodu rokovania požiadala predsedu volebnej komisie o zverejnenie 

výsledkov volieb. M. Čamborová oboznámila delegátov s priebehom volieb do orgánov 

SAŠŠ.  Uviedla, že voľby prebehli v súlade s volebným poriadkom a výsledky volieb budú 
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zaznamenané v správa návrhovej komisie.  Najprv oboznámila s výsledkami hlasovania do 

revíznej komisie. Odovzdaných bolo 29 platných hlasovacích lístkov a jednotlivé kandidátky 

získali počet hlasov: 

 E. Šmitová – 9 hlasov 

 B. Baliová – 16 hlasov 

 E. Líšková – 4 hlasy 

Do revíznej komisie bola zvolená B. Baliová. 

 

V správe pokračovala informáciou o voľbe členov do predsedníctva SAŠŠ. Odovzdaných 

bolo 29 platných hlasovacích lístkov. Výsledky volieb sú nasledovné: 

 

 J. Argajová – 23 hlasov 

 A.Javorka – 27 hlasov 

 M. Olešáková – 22 hlasov 

 M. Mazan – 21 hlasov 

 M. Čamborová – 24 hlasov 

 E. Murková – 24 hlasov 

 M. Kundľa – 22 hlasov 

 J. Pavlík – 25 hlasov 

 Ľ. Dratvová – 23 hlasov 

 Martin Császár – 22 hlasov 

 

Všetci kandidáti navrhovaní do predsedníctva SAŠŠ boli zvolení do Predsedníctva SAŠŠ. 

 

Bod 6 

Výročná správa za rok 2016 

 

O prednesenie ďalšieho bodu programu požiadala predsedajúca generálnu sekretárku SAŠŠ 

A. Ristovú, ktorá v úvode svojho vstupu informovala prítomných, že okrem ocenenia A. 

Javorku počas zasadnutia 52. VZ SOV bola ocenená aj ďalšia členka predsedníctva SAŠŠ 

M. Čamborová, ktorá bola ocenená diplom SOV. 

Generálna sekretárka uviedla, že predseda vo svojej správe obsiahol všetko podstatné 

z výročnej správy, preto sa nechce opakovať. Pripomenula, že celá výročná správa je 

zverejnená v dokumentoch k rokovaniu Snemu SAŠŠ a že jej súčasťou sú aj prílohy, ktoré si 

mohli delegáti snemu preštudovať.  Výročná správa bola skontrolovaná audítorkou. Správa je 

v súlade s pravidlami a Zákonom o športe, preto nepredpokladá, že by správa nebola 

schválená. Po vystúpení A. Ristovej pokračovala vedením rokovania predsedajúca, ktorá dala 

hlasovať za schválenie „Výročnej správy SAŠŠ za rok 2016“. 

Hlasovanie: 

Za:    29 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

 

Výročná správa za rok 2016 bola jednohlasne schválená. 

 

 

Bod 7 

Správa revíznej komisie 

 

O prednesenie správy revíznej komisie (ďalej len „RK“) požiadala predsedajúca predsedníčku 

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

2016  od posledného snemu z 26. júna 2016 v zložení E. Pavlíková, M. Olešáková, J. 

Odehnalová.  podľa plánu. Revízna kontrola sa konala v dňoch 17. -18. marca 2017 v Trnave 



8 

 

za účasti všetkých členiek RK. Kontrola bola zameraná na plnenie uznesení predsedníctva, 

projektov podaných na MŠVVaŠ SR, financovanie, činnosť organizácie a kontrolu 

hospodárenia. RK preštudovala zápisnice z rokovania predsedníctva a ďalšiu dokumentáciu, 

zmluvy, smernice, ktoré nadobudli platnosť v roku 2016, 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 na MŠVVaŠ SR boli 

podané dve žiadosti o dotácie. Tieto projekty boli zamerané na organizáciu najmä M SR 

v športových súťažiach pre ZŠ a SŠ, MŠM ISF, kvalifikácie o postup na MŠM a pod. Dotácia 

bola schválená vo výške 499 900,00 € so spoluúčasťou SAŠŠ od 5% - 20%.  Na projekt 

Jednota Futbal Cup bola od partnera Nadácia JEDNOTA COOP poskytnutá dotácia vo výške 

23 340,00€. Tieto prostriedky boli účelovo viazané – presný rozpis je v prílohe dokumentu. 

Ako partner MŠVVaŠ SR bola SAŠŠ poverená zostavením Kalendára školských športových 

súťaží (ďalej len „KŠŠS“), organizovaním všetkých M SR zaradených do KŠŠS, 

koordináciou  a riešením pripomienok týkajúcich sa školského športu, dodržiavaním 

pravidiel, prácou na školskom portáli. SAŠŠ uskutočňovala svoju činnosť aj v ďalších 

projektoch. Medzi najhlavnejšie patrili „Kalokagatia“, „Jednota Futbal Cup“, „Futsal ZŠ“, 

„Vybíjaná najmladších žiakov“ a iné.  Pri  hospodárení sa kontrola zamerala najmä na  

účtovné doklady v účtovnej uzávierke za rok 2016 s dôrazom na štátne dotácie. Tie boli SAŠŠ 

poskytnuté na základe podaných žiadostí o dotácie. Ďalšia dotácia bola poskytnutá na projekt 

Jednota Futbal Cup Nadáciou JEDNOTA COOP vo výške 23 340,00€. Vyúčtovanie bolo 

skontrolované nadáciou a prebehlo v poriadku. RK po preštudovaní zápisníc, účtovných 

dokladov a účtovnej závierky a iných dokladov a po rozhovore s pracovníkmi sekretariátu 

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

splnené. V zmysle nového zákona o športe bol v dňoch 15. -16. februára 2017 uskutočnený 

audit SAŠŠ za rok 2016. 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 vyzvala predsedajúca delegátov snemu k hlasovaniu za 

schválenie prednesenej správy.  

 

Hlasovanie: 

Za:    29 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

Revízna správa za rok 2016 bola jednohlasne schválená. 

 

 

Bod 8 

Program činnosti SAŠŠ 2017-2020 

 

O uvedenie ďalšieho bodu programu požiadala predsedajúca A. Javorku. Uviedol, že 

písomný materiál bol k dispozícii vopred. Zameral sa na koncepčnosť, zapojenie do súťaží. 

Informoval, že podľa prieskumu, ktorý realizovali prostredníctvom školského portálu 

v Piešťanoch je zapojenie žiakov do športových súťaží na úrovni 20%. Zdôraznil, že je 

potrebné spájať športové aktivity s úlohou pohybu ako účelu pre zachovanie zdravia národa. 

Veľký význam v školskom športe zohráva dobrovoľnícka práca. V oblasti členskej základni 

skonštatoval, že ju tvoria najmä krajské a okresné kluby. Absentujú školské kluby, vyzval 

prítomných, aby v tomto smere zapracovali na rozširovaní členskej základne. 

K prezentovanému dokumentu uviedol, že je to otvorený materiál a že očakáva príspevky od 

členov na jeho doplnenie s perspektívou dlhodobého hľadiska napĺňania cieľov SAŠŠ 

v rozvoji školského športu. V tomto smere má svoju významnú úlohu predsedníctvo SAŠŠ 

a jej členovia, ktorí by mali zodpovedať za určitú oblasť a snažiť sa ju rozvíjať.  

http://www.sass.sk/
http://www.sass.sk/
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Po vystúpení A. Javorku predsedajúca vyzvala prítomných na otázky k prerokovanému 

materiálu, prípadne na vyslovenie návrhov na jeho doplnenie. V programe rokovania 

nasledovala prestávka, ktorú vyhlásila predsedajúca. 

 

 

Bod 9 

Stanovy SAŠŠ – schválenie návrhu zmien v stanovách (v zmysle nového Zákona o športe 

a pripomienok hlavnej kontrolórky športu SR) 

 

Po krátkej prestávke bolo na programe rokovania schválenie Stanov SAŠŠ s navrhovanými 

zmenami. Predsedajúca odovzdalo slovo A. Javorkovi, ktorý pripravoval návrh stanov a ich 

zmien.  Uviedol, že Stanovi SAŠŠ vždy zodpovedali vývoju našej organizácii. S prijatím 

Zákona o športe prišli nové požiadavky na znenie stanov v športových organizáciách (ďalej 

len „ŠO“). Každá športová ŠO pokiaľ chce poberať dotácie od štátu musí mať zosúladené 

stanovy so zákonom. Nami schválené posledné Stanovy SAŠŠ z júna 2016 sme museli na 

základe pripomienok hlavnej kontrolórky športu upraviť. Pri ich tvorbe nám pomáhal právnik 

M. Császár. Oproti pôvodnému zneniu návrhu Stanov SAŠŠ na schválenie, ktoré dostali 

delegáti vopred došlo ešte ku drobným úpravám na základe pripomienok pracovníka J. 

Bracha z kancelárie hl. kontrolóra športu. A. Javorka uviedol, že nie všetko, čo zákon ukladá 

zapracovať do stanov je možné uplatniť na podmienky našej organizácie, ktorá je v tomto 

smere špecifická. Preto sú v našich stanovách niektoré body článkov zapracované v zmysle 

zákona, ale nebudeme ich uplatňovať v praxi.  Ťažisko zmien sa týka najvyššieho orgánu, 

upravuje vzťahy medzi najvyšším orgánom a výkonnými orgánmi SAŠŠ. Odporučil, aby 

delegáti snemu prijali znenie stanov dvojtretinovou väčšinou. Na doplnenie posledných zmien 

v stanovách, ktoré neboli zakomponované v materiáloch zaslaných delegátom boli úpravy   

premietnuté na plátne. 

 

Dopĺňa sa: 

V Čl. IX. bod 2  

Pôvodne navrhované znenie: 

„Mimoriadny snem môže zvolať predsedníctvo SAŠŠ na základe návrhu predsedu alebo 

revíznej komisie a musí ho zvolať na základe nadpolovičnej väčšiny členov predsedníctva do 

30 dní od doručenia písomnej žiadosti“. 

Dopĺňa sa za text:  

„Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie 

neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SAŠŠ“.  

V Čl. IX. bod 5 v písmene a) 

Pôvodne navrhované znenie: 

„ zástupcovia klubov SAŠŠ, ktoré sú občianskym združením založeným podľa Zákona č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov – 1 delegát za každý klub 

SAŠŠ“. 

Dopĺňa sa do textu/nové znenie: 

„ zástupcovia klubov SAŠŠ, ktoré sú občianskym združením založeným podľa Zákona č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov – 1 delegát za každý klub 

SAŠŠ“, ktorý je volený daným klubom SAŠŠ a má jeden hlas“. 

V Čl. IX. bod 5  

Dopĺňa sa písmeno e) 

„zástupcovia krajských klubov SAŠŠ, ktoré v hodnotení úspešnosti v (celoštátnych) školských 

športových súťažiach SR v predchádzajúcom školskom roku skončili na jednom z prvých troch 

miest na základe výsledkov dosiahnutých v celoštátnych finále – za každý takýto klub navyše 

jeden delegát, ktorý je volený daným klubom SAŠŠ a má jeden hlas“. 

V Čl. IX. bod 17 v písmene i) 

Ruší sa text: 

„Stanovy SAŠŠ a zmeny v Stanovách SAŠŠ“ 
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V Čl. IX. bod 18 

Dopĺňa sa písmeno f) 

„Stanovi SAŠŠ a zmeny v Stanovách SAŠŠ“ 

V Čl. XII. Bod 3 

Pôvodne navrhované znenie: 

 „Predseda RK SAŠŠ vykonáva aj funkciu kontrolóra podľa osobitného predpisu (Zákon č. 

440/205, Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak predsedovi RK SAŠŠ 

zanikne mandát funkciu kontrolóra vykonáva iný člen komisie.  

Dopĺňa sa za text/nové znenie: 

„Predseda RK SAŠŠ vykonáva aj funkciu kontrolóra podľa osobitného predpisu (Zákon č. 

440/205, Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak predsedovi RK SAŠŠ 

zanikne mandát funkciu kontrolóra vykonáva iný člen komisie. O odvolaní predsedu RK 

rozhoduje Snem SAŠŠ 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov Snemu SAŠŠ s uvedením dôvodu 

rozhodnutia“. 

 

Predsedajúca otvorila diskusiu k tomuto bodu, vyzvala prítomných ak majú pripomienky 

alebo návrhy, že majú priestor ich prezentovať. Následne pristúpila k hlasovaniu nakoľko 

z pléna neboli žiadne návrhy. Požiadala o spoluprácu mandátovú komisiu, aby dohliadala na 

hlasovanie.  

Predsedajúca dala hlasovať, kto je za, aby boli navrhované Stanovi SAŠŠ so zmenami prijaté: 

  

Hlasovanie: 

Za:    28 

Proti:      0 

Zdržal sa: 1 

Stanovy SAŠŠ s navrhovanými zmenami boli prijaté 2/3 väčšinou prítomných delegátov.. 

 

 

Bod 10 

Rôzne 

 

Program rokovania pokračoval schvaľovaním členskej základne. 

Predsedajúca odovzdala slovo A. Ristovej, aby oboznámila delegátov snemu s prihláškami za 

členov SAŠŠ a ich následným schválením.    Generálna sekretárka informovala plénum, že 

zoznam klubov k schváleniu majú delegáti k dispozícii. Stručne zhrnula, že do SAŠŠ je 

prihlásených 37 organizačných jednotiek – klubov a občianskych združení (ďalej len „OZ“), 

ku ktorým sa môžu delegáti snemu vyjadriť, či sú za alebo proti ich členstvu. Najsilnejšie 

zastúpenie v podobe klubov má Banskobystrický kraj, za ním nasleduje Trnavský kraj 

a Košický kraj. Vyzvala prítomných, aby pracovali s členskou základňou a oživila sa činnosť 

v okresných kluboch, ktoré existujú, ale nevyvíjajú činnosť. Informovala, že o členstvo 

požiadali aj OZ ako „Kalokagatia na Slovensku“, s ktorým má SAŠŠ dlhoročnú spoluprácu, 

„Trnavský olympijský klub“, „Méta proSPORT“ ale aj OZ „Zober loptu nie drogy“. Po 

oboznámení s členskou základňou predsedajúca dala priestor delegátom snemu na diskusiu. 

K členskej základni sa vyjadril A. Javorka, ktorý vyslovil isté pochybnosti k OZ „Zober 

loptu, nie drogy“. Nevieme aká je to organizácia, vyvíja činnosť, ktorá nie úplne v súlade 

s našim zameraním. Viac sú zameraní asi na komerčnú bázu. Odporučil toto OZ v tejto etape 

neschváliť za člena SAŠŠ. K tomuto OZ sa vyjadrila aj B. Gerhatová, ktorá uviedla, že na 

ministerstve majú tiež skúsenosť s uvedeným OZ. Pred asi troma rokmi mali schválenú 

dotáciu, ktorú museli vrátiť nakoľko pri kontrole sa zistilo, že dané OZ nemá právnu 

subjektivitu, majú informáciu, že ich činnosť nie je v súlade s reklamou a peniaze idú do 

veľkého basketbalového klubu v Košiciach. A. Ristová uviedla, že v minulosti SAŠŠ 

preverovala určité veci a dostala sa jej do rúk zmluva medzi Tiposom a týmto OZ, ktoré 

vystupovalo ako SAŠŠ a pán štatutár vystupoval ako riaditeľ SAŠŠ. K OZ sa vyjadril aj M, 

Majzlík, ktorý uviedol, že podobnú skúsenosť mal, keď viedol rozhovory o prípadnej 
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spolupráci SAŠŠ a financovaní jej činnosti so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou. 

Zástupcovia spoločnosti odmietli spoluprácu, ktorú odôvodnili tým, že peniaze pre SAŠŠ už 

dávajú prostredníctvom OZ „Zober loptu, nie drogy“. Uviedol, že teraz majú delegáti 

možnosť rozhodnúť o tejto organizácii. 

K prerokovanému bodu sa vyjadril M. Császár – právnik, ktorý upozornil, že v zmysle 

zákona 440/2015 Z. z. o športe v § 21 ods. 1 pís. c) sa uvádza, že „program zasadnutia 

a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou 

schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská“. To 

znamená, že bod, ktorý sa momentálne prejednáva nie je bodom schváleného programu a teda 

snem môže len odporučiť schválenie alebo zamietnutie. Pred ukončením tohto bodu 

rokovania vyzvala predsedajúca delegátov snemu, či má ešte niekto pripomienky 

k uvedenému bodu. D. Noga navrhol, že pri prijímaní za člena SAŠŠ by bolo dobré, aby 

zástupcovia klubov boli pozvaní na zasadnutie rokovania a pri schvaľovaní členskej základne 

predstavili svoje organizácie.  Predsedajúca ukončila diskusia a následne vyzvala návrhovú 

komisiu, aby zaznamenala odporučenie snemu prijať členskú základňu na najbližšom 

rokovaní najvyššieho orgánu SAŠŠ tak ako bolo o nej rokované.  

Predsedajúca uviedla, že v bode rôzne bude snem pokračovať predstavením dvoch kandidátov 

na udelenie titulov „Čestný člen SAŠŠ“. Na návrh predsedníctva SAŠŠ boli navrhnutí na 

tento titul Ján Zachara (olympijský patrón)  a Veronika Vadovičová (paraolympionička, 

ktorán je  paralympijskou víťazkou) za mimoriadny prínos pre školský šport. M. Császár 

upozornil, že ani v tomto bode nemôže snem rozhodovať, môže prijať len odporúčanie 

a schváliť čestných členov len deklaratórne a na najbližšom sneme potom konštitutívne.  

S faktickou poznámkou vystúpil D. Noga, ktorý sa informoval, či rokovanie snemu prebieha 

podľa starých, alebo nových stanov, aby nedošlo k rozporu.  M. Csaszár uviedol, že do  času, 

kým nie sú schválené nové stanovy sa ide podľa starých stanov a od momentu ich  schválenia 

sa rokuje podľa nových stanov.  Predsedajúca poďakovala za faktickú poznámku. 

V programe nasledovalo vystúpenie generálnej riaditeľky  sekcie štátnej starostlivosti o šport 

na MŠVVaŠ SR B. Gerhátovej, ktorú požiadala o príhovor predsedajúca. B. Gerhátová 

uviedla, že ju teší, že mohla prísť na Snem SAŠŠ. Bola pracovníčkou sekretariátu SAŠŠ, má 

s ňou skúsenosti a veľa sa tu naučila. Veľmi si váži priateľstvo, oddanosť, prácu 

dobrovoľníkov. Myslí si, že v súvislosti so školským športom treba začať pracovať od škôl 

s učiteľmi. Odporúča sa zamyslieť a pripraviť dobré projekty s učiteľmi TŠV aj 

s pracovníkmi CVČ. Uviedla, že na zasadnutí VZ SOV dňa 09. júna 2017 sa hovorilo aj 

o spolupráci so SAŠŠ vo vízii smerovania SOV ako strechy športu vo vystúpení prezidenta 

SOV A. Siekela.  Uviedla, že voči svojej funkcii má veľký rešpekt. Pracovníci na 

ministerstve sú tam preto, aby pomáhali ľuďom. Intenzívne pracujú na tom, aby nastavený 

systém športu slúžil k jeho rozvoju a aby bol transparentný pre všetky ŠO. V súvislosti so 

Zákonom o športe uviedla, že má záujem nastaviť transparentné financovanie, nie je 

nastavené tak, aby motivovalo zväzy, aby pracovali lepšie. Rozpočet sekcie štátnej 

starostlivosti o šport na MŠVVaŠ SR pre rok 2017 (program 026) je vo výške viac ako 94 

mil. €. Informovala, že v súčasnosti sa intenzívne pracuje na úprave informačného systému, 

ktorý bol pozastavený z dôvodu výberového konania na sedem mesiacov. Pripravujú sa rôzne 

moduly, ktoré by mali slúžiť ŠO. Informačný systém športu by mal byť kompatibilný 

z registrom PO. Informovala o percentuálnom prerozdelení finančných prostriedkov podľa 

zákona. 7,5% z celého balíka je k dispozícii pre sekciu na dotácie. Na čerpanie týchto 

prostriedkov sa vypisujú výzvy a sem patrí aj SAŠŠ. V tomto roku nebol až taký balík 

finančných prostriedkov na tieto projekty a tak musela sekcia limitovať výšku pridelených 

dotácií. Dotklo sa to aj SAŠŠ, ktorá musela urobiť revíziu vo svojich aktivitách. Uviedla, že 

verí, že budúci rok bude financií viac na prerozdelenie a že už na jeseň bude známe aké budú 

prostriedky aby sa vedeli ŠO včas pripraviť na žiadosti o dotácie. Odporučila, aby SAŠŠ 

premyslela s akými novými projektmi by prišla, alebo aj spoluprácu so zväzmi. Informovala, 

že sa plánuje uvoľnenie ďalších financií nad rámec na športovú infraštruktúru, o ktorých ju 

informoval predseda parlamentu SR  A. Danko.    
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Ďalej uviedla, že sa zúčastnila snemu aj z toho dôvodu, že chcela informovať 

o pripravovanom celoslovenskom projekte testovania žiakov a požiadať o spoluprácu pri 

prezentácii tohto projektu na školách, medzi učiteľmi TŠV. Projekt prezentovala 

prostredníctvom PPT prezentácie. Projekt „Celoslovenské  testovanie pohybových 

predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl“. Cieľom testovania 

pohybových predpokladov žiakov nie je  vyhľadať najtalentovanejšie deti, ale odporučiť 

deťom a ich rodičom druhy športov, resp. disciplín, v ktorých by mohli byť deti úspešné 

a daný šport by ich mohol zaujímať. Ak ich šport zaujme, budú deti motivované a budú sa 

chcieť hýbať. V prezentácii vysvetlila postupné kroky pri napĺňaní cieľov tohto projektu ako 

aj prečo boli vybrané do testovania deti v uvedených vekových kategóriách. Na príprave 

projektu pracovala expertná skupina, v ktorej pracovalo viacero odborníkov z oblasti 

školského športu. Lídrom skupiny bol doc. P.  Ružbarský – dekan na fakulte športu 

v Prešove. Poďakovala sa za aktívnu prácu v tejto expertnej skupine dvom členom snemu 

SAŠŠ, D. Nogovi a B. Čechvalovi. Tento rok bude prvý ročník testovania žiakov základných 

škôl vo veku šesť až sedem rokov. Tí istí žiaci budú potom testovaní v treťom ročníku, aby sa 

potvrdili tie predpoklady, ktoré boli stanovené v prvom ročníku. Testové batérie boli 

navrhnuté tak, aby sa mohli uskutočňovať v podmienkach škôl. Na základe testovania budú 

vytvorené individuálne profily. Deťom budú po testovaní vystavené vysvedčenia, kde budú 

mať navrhnuté aj cca. štyri športy, ktorým by sa mohli venovať. Uviedla, že úspešnosť celého 

projektu je založená aj na správnej motivácii tak riadiacich pracovníkov ako aj samotných 

učiteľov TŠV. Požiadala členov SAŠŠ aby v rámci svojich kontaktov z prostredia školských 

športových súťaží a iných aktivít SAŠŠ pomáhali pri zavádzaní tohto testovania do škôl 

v rámci celej SR. Informovala o stabilnom testovaní, ktoré bude prebiehať tretí septembrový 

týždeň v roku 2017 ako pilotný projekt. Po jeho vyhodnotení potom od budúceho roku chcú 

tento projekt zaviesť na všetky školy. Informovala o zlom stave infraštruktúry telocviční 

a vyčlenení finančných prostriedkov na ich dobudovanie, resp. vybudovanie telocviční tak, 

aby bol predpoklad na napĺňanie vzdelávacieho programu. Prvé financie budú uvoľnené už 

v tomto roku vo výške cca 6 mil. €. V závere svojho vystúpenia poďakovala prítomným. Po 

vystúpení B. Gerhátovej si účastníci pozreli video z testovej batérie „Vlajková loď“. 

Komentoval ju  D. Noga, ktorý bol prítomný pri tomto testovaní.  

Predsedajúca poďakovala za hodnotný príspevok do dnešného rokovania snemu a sama 

uviedla príklad spolupráce, kedy ich pracovníkov v CVČ požiadali športové kluby, aby 

založili krúžok všeobecnej pohybovej prípravy s deťmi už predškolského veku. 

B. Čechvala informoval prítomných, že NŠC bolo poverené riadením resp. sledovaním 

športových aktivít počas európskeho týždňa športu a preto požiadal prítomných o pomoc pri 

propagácii tohto projektu. E. Pavlíková uviedla v svojom príspevku, že ju trápi postavenie 

telocvikárov v rámci celej SR. Majú veľké problémy s uvoľňovaním a účasťou na športových 

súťažiach, ktorých je veľké množstvo.  Požiadala, aby sa zadefinovalo do POP a tiež 

organizačného poriadku postavenie učiteľov TŠV. Ďalej uviedla, že má skúsenosti so 

vzdelávaním učiteľov pre telesnú a športovú výchovu, ktoré koordinovalo NŠC a bolo určené 

najmä pre učiteľov prvých až štvrtých ročníkov základných škôl. Bol to veľmi dobrý projekt, 

ktorý vyškolil určenú cieľovú skupinu, čím sa zlepšilo aj vzdelávanie v TŠV. Podporila 

prezentovaný projekt testovania žiakov. B. Gerhátová reagovala na pripomienky ohľadom 

postavenia telocvikárov a myslí si, že by nemal byť problém aby  boli určité ustanovenia 

v POP zadefinované. Tiež informovala, že od septembra bude v platnosti nová smernica 

k školským súťažiam žiakov. Že bude vytvorená rada ministra  kde budú mať zastúpenie 

generálny riaditelia, teda generálny riaditeľ regionálneho školstva a aj  sekcie štátnej 

starostlivosti o šport. Myslí si, že to bude dobré miesto na riešenie podobných problémov. 

Uviedla, že podľa uvedenej smernice majú kompetencie zriadiť celoštátnu komisiu, o ktorej 

sa už rozprávali s A. Ristovou aby navrhli členov do tejto komisie. K uvedenej problematike 

je plánované stretnutie na MŠVVaŠ SR dňa 21.06.2017. Je viacej vecí na diskusiu ako 

upraviť súťaže, aby nezaťažovali učiteľov. Je otvorených veľa otázok, očakáva sa, že by mali 

zaznieť podnety ako ďalej. E. Pavlíková reagovala, že ako učitelia TVŠ vyučujú to, čo je 

v učebných osnovách, na netradičné športové aktivity je vyčlenených 30% z časovej dotácie 
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pre tento vyučovací predmet. Apelovala, aby sa vyriešil problém so vzdelávaním pracovníkov 

CVČ, ktorí sa nemôžu zúčastňovať kreditného vzdelávania lebo nepatria do kategórie učiteľa, 

pričom vedú športové krúžky. B. Gerhátová požiadala, aby nastolené problémy zaslali 

mailom a pokúsi sa o nich jednať s pánom Galanom a  tieto témy sa môžu otvoriť na rade 

ministra. Informovala ešte o športových poukazoch, ktoré sú zadefinované v Zákone o športe. 

Doteraz neboli na ne financie, ale v súčasnosti sa pripravuje Zákon o fonde na podporu 

športu, čo vyplýva z programového vyhlásenia vlády. Do tohto fondu majú plynúť 

prostriedky zo súkromných zdrojov a tieto majú byť použité aj na športové poukazy 

a podporu športu pre všetkých. Bude sa novelizovať aj Zákon o športe, preto požiadala 

o pripomienky, čo by bolo vhodné z pohľadu školského športu do zákona zaviesť.  

 

Bod 11 

Uznesenie 

 

Predsedajúca odovzdala slovo predsedovi návrhovej komisie. V. Černušákovi, ktorý prečítal 

znenie návrhu na uznesenie zo Snemu SAŠŠ konaného dňa 10.06.2017 v Trnave. 

Snem SAŠŠ prijíma nasledovné uznesenia: 

 

1/Volí členov do: 

a) Predsedníctva SAŠŠ: 

1. Meno a priezvisko:   Jaroslava Argajová -   23  hlasov 

2. Meno a priezvisko:  Anton Javorka – 27  hlasov 

3. Meno a priezvisko:  Miroslava Olešáková - 22 hlasov 

4. Meno a priezvisko:  Marek Mazan - 21  hlasov 

5. Meno a priezvisko:  Mária Čamborová - 24  hlasov 

6. Meno a priezvisko:  Eva Murková – 24  hlasov 

7. Meno a priezvisko:  Milan Kundľa  - 22 hlasov 

8. Meno a priezvisko:  Jozef Pavlík – 25  hlasov 

9. Meno a priezvisko:  Ľudmila Dratvová – 23  hlasov 

10. Meno a priezvisko:  Martin Császár – 22  hlasov 

 

b)  Revíznej komisie SAŠŠ: 

Meno a priezvisko: Božena Baliová – 16  hlasov 

 

2/Schvaľuje  

 Program snemu SAŠŠ. 

 Rokovací poriadok SAŠŠ.  

 Volebný poriadok SAŠŠ.  

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

o Mandátová komisia: J. Špániková, F. Solár, P. Havetta 

o Návrhová komisia: V. Černušák, E. Murková, B. Baliová 

o Volebná komisia: M. Čamborová, I. Krížová, A. Mišáková 

o Overovatelia: M. Mazan, A, Javorka 

o Zapisovateľ: J. Valušková 

 

 Výročnú správu SAŠŠ za rok 2016 (delegátom snemu bola k dispozícii na www.sass-sk 

v zmysle zákonných ustanovení) - predniesla A. Ristová. 

 Správu revíznej komisie SAŠŠ - predniesla predsedníčka E. Pavlíková. 

 Program činnosti SAŠŠ na roky 2017-2020 - uviedol A. Javorka. 

http://www.sass-sk/
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 Zmenu stanov SAŠŠ s doplnkami prerokovanými a schválenými na sneme.  

 Zloženie predsedníctva v počte 11  osôb. 

 

3/ Berie na vedomie 

 Správu o činnosti predsedníctva SAŠŠ, hospodárení SAŠŠ a ďalších úlohách. 

 Oznámenie o účasti delegátov na sneme SAŠŠ (uznášaniaschopnosť). 

 Správy mandátovej a volebnej komisie o počte delegátov v počte 29  z počtu 33  

oprávnených hlasovať za prijatie uznesení. 

 Správu návrhovej komisie. 

 Diskusné príspevky . 

 

4/ Odporúča 

 

 Schváliť Členskú základňu SAŠŠ na základe registračných prihlášok do SAŠŠ v zmysle 

predneseného návrhu na najbližšom zasadnutí Snemu SAŠŠ.  

 Prijať na najbližšom Sneme SAŠŠ na základe predneseného návrhu predsedníctva za 

čestných členov SAŠŠ J. Zachara a V. Vadovičovú. 

 

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

Hlasovanie: 

Za:       29 

Zdržal sa:    0 

Proti:         0 

Návrh na uznesenie  bol jednohlasne  schválený. 

  

Bod 12 

Záver rokovania  

Predsedajúca H. Gáfriková  poďakovala účastníkom Snemu SAŠŠ za účasť a popriala 

šťastnú cestu domov. 

 

 

Predseda SAŠŠ: 

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

 

Predsedajúci  Snemu SAŠŠ: 

  Helena Gáfriková .....................................................................  

 

Predseda návrhovej komisie: 

Vladimír Černušák  .................................................................... 

 

 

Zapisovateľ:   

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

 

Overovatelia:   

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

 

Marek Mazan    ..................................................................... 

 

 

V Bratislave 20.6.2017 


