
Zápisnica 
zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ)

Miesto a dátum: Poprad 25.06.2021

Prítomní: M. Majzlík, J. Argajová, M. Čamborová, Ľ. Dratvová, J. Pavlík, E. Murková
 M. Olešáková,

Kontrolór SAŠŠ:  E. Pavlíková,
Prizvaní: A. Ristová,  M. Magdolenová-Ristová,  
Ospravedlnení: M. Császár, A. Javorka,  M. Mazan, M. Kundľa

 Program: 1.  Otvorenie.
2.  Kontrola plnenia uznesení.

                   3.   Príprava zasadnutia volebného a výročného SNEMU SAŠŠ. 
                     4.   Rôzne
                     5.  Záver

K bodu 1
Prítomných privítal a rokovanie predsedníctva viedol predseda p. M. Majzlík, ktorý prítomných

oboznámil  s programom  rokovania  a  vyzval  prítomných  na  prípadné  doplnenie  programu.  Keďže
prítomní nemali návrh na doplnenie programu, dal hlasovať.
Hlasovanie za navrhnutý program:
ZA:7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Program rokovania bol jednohlasne schválený

Za zapisovateľa zápisnice z rokovania bola navrhnutá p. M Čamborová,za overovateľa p. E.Murková
Hlasovanie:
ZA:7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Predsedníctvo jednohlasne schválilo zapisovateľa a overovateľa zápisnice.

Uznesenie:
1/1 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje program rokovania P- SAŠŠ.
1/2 Predsedníctvo schvaľuje za zapisovateľa M. Čamborovú a za overovateľa E. Murkovú
       

K bodu 2
A.Ristová informovala o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia P-SAŠŠ. Uznesenia predsedníc-
tva boli splnené.

Uznesenie:
2/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie o plnení uznesení.
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K bodu 3
P. Ristová oboznámila  prítomných s prípravou volebného Snemu SAŠŠ 26.6.2021. Všetky náležitosti
týkajúce sa Snemu SAŠŠ 26.6.2021 boli splnené- z krajov zaslané delegovanie účastníkov Snemu SAŠŠ, 
návrhy ocenení, návrhy kandidátov do predsedníctva a kandidátov za prezidenta SAŠŠ.

  Na vedenie snemu bola navrhnutá p. Mgr. H. Gáfriková, ktorej bude odovzdaný scénar, s ktorým boli
členovia predsedníctva oboznámení. Predsedníctvo ďalej navrhlo za zapisovateľa zápisnice Snemu p. Ľ.
Dratvovú a overovateľov. p. M. Čamborovú a M. Olešákovú.

Ďalej  p.  Ristová  oboznámila  prítomných,  že  2  kandidáti  do  predsedníctva  SAŠŠ  sa  Snemu  SAŠŠ
nezúčastnia kôli situácii COVID 19. Keďže vo volebnom poriadku je uvedené, že kandidáti musia byť
prítomní  na  volebnom  Sneme  SAŠŠ,  predsedníctvo  musí  Snemu  SAŠŠ  navrhnúť  a  zdôvodniť
neprítomnosť kandidátov a možnosť ich voľby do predsedníctva i pri ich neúčasti na Sneme SAŠŠ.

Predsedníctvo spracovalo návrh pracovných komisiií Snemu SAŠŠ 26.6.2021, ktoré budú Snemu SAŠS
navrhnuté k odsúhlaseniu .
Mandátová komisia:  M. Čamborová, J. Odehnalová, E. Lišková
Volebná komisia: J. Krul, A.Myšáková, P. Slovák
Návrhová komisia: J. Argajová, M. Olešáková, Báliová
Pozorovateľ: E. Pavlíková

Výročná  správa  SAŠŠ bola  na  stránkach  SAŠŠ zverejnená  a  na  Sneme  SAŠŠ bude   prednesená  p.
Ristovou- gen. sekretárom SAŠŠ.
Správa predsedu SAŠŠ- prednesie predseda SAŠĎ M. Majzlík.
Správa revíznej komisie – na Sneme SAŠŠ prednesená kontrolórkou E. Pavlíkovou.
p. Majzlík navrhol predsedníctvu aby dalo na  schválenie  Snemu SAŠŠ Smernicu o poskytnutie odmeny
kontrolórovi SAŠŠ do sumy 100€.
P. R. Magdolenová-Ristová upozornila predsedníctvo na to, že v Smernici SAŠŠ je odmena navrhnutá
mesačne, nie jednorázovo ročne.

Návrhy  úprav  Stanov  SAŠŠ  predsedníctvom  k  schváleniu  Snemom  SAŠŠ   26.6.2021  boli  členmi
predsedníctva zasielané emailom a sú prílohou zápisnice. 
Stanovy SAŠŠ a návrh zmien k odsúhlaseniu Snemom SAŠŠ prednesie za predsedníctvo na Sneme SAŠŠ
p. M. Czaszar.
P. Argajová, p. Čamborová pripomienkovali návrh zmeny v Stanovách SAŠŠ a zastávajú názor, že do
predsedníctva SAŠŠ by mal i byť zvolený aspoň 1 navrhnutý kandidát za každý kraj, aby SAŠŠ ostala
organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Tým že sa do predsedníctva nezvolí zátupca niektorého z
kraja, bude daný kraj ochudobnený o priame informácie o činnosti a práci predsedníctva SAŠŠ. 
P. Majzlík oponoval, že nemusí byť a nikde nieje dané, že za každý kraj musí byť zástupca v predseníctve
SAŠŠ.

 Predsedníctvo navrhuje Snemu SAŠŠ  zmenu v Stanovách SAŠŠ  ČL. X. bod 2- 13 členné predsedníctvo
12 volených členov Snemom SAŠŠ + 1- prezident SAŠ.

Ďalej členovia predsedníctva navrhli členov predsedníctva, ktorí budú pri odovzdávaní ocenení SAŠŠ 
v slávnostnom programe k XXX. výročiu SAŠŠ.
Ďakovné listy a čestné uznania- budú  odovzdané v rámci svojich krajov a okresov.
Bronzová medaila- odovzdávanie ocenení:- p. Čamborová, Dratvová
Strieborná medaila-  odovzdávanie ocenení – p. Argajová, Olešáková
Zlatá medaila-  odovzdávanie ocenení predseda SAŠŠ, zástupca MŠV a V SR.
Sieň slávy a Cena SAŠŠ- novo zvolený  prezident SAŠŠ a odstupujúci predseda SAŠŠ.
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Uznesenie:
3/1  Predsedníctvo  SAŠŠ  berie  na  vedomie  informácie  o  príprave  Snemu  SAŠŠ  do  termínu
predsedníctva SAŠŠ-25.6.2021 podané p. A. Ristovou- generálnou sekretárkou SAŠŠ.

3/2   Predsedníctvo SAŠŠ  schvaľuje návrh
– moretátora Snemu SAŠŠ – p. Gáfrikovú
– zapisovateľa zápisnice Snemu SAŠŠ p. Dratvovú
– overovateľov zápisnice Snemu SAŠŠ p. Čamborovú, Olešákovú
– pracovné komisie Snemu SAŠŠ 26.6.2021 

                                       - Mandátová komisia:  M. Čamborová, J. Odehnalová, E. Lišková     
                            - Volebná komisia: J. Krul, A.Myšáková, P. Slovák

                                        - Návrhová komisia: J. Argajová, M. Olešáková, Báliová
                                        - Pozorovateľ: E. Pavlíková

3/3   Predsedníctvo  SAŠŠ   schvaľuje  návrh  pre  Snem  -  odsúhlasenie  voľby  2  kandidátov  do
predsednictva SAŠŠ i napriek ich neúčasti na Sneme z dôvodu opatrení COVID 19.

3  /4  Predsedníctvo  SAŠŠ   schvaľuje  prednesenie  Výročnej  správy   SAŠŠ  na  Sneme  SAŠŠ
generálnym sekretárom SAŠŠ.
 3/5  Predsedníctvo  SAŠŠ   schvaľuje  prednesenie  Správy  revíznej  komisie  na  Sneme  SAŠŠ
kontrolórkou p. E. Pavlíkovou

3/6  Predsedníctvo SAŠŠ  schvaľuje návrh p. Majzlíka schválenie Snemom  Smernicu o poskytnutie
odmeny kontrolórovi SAŠŠ do sumy  100€ na mesiac.
3/7  Predsedníctvo  SAŠŠ   schvaľuje  návrhy  úprav  Stanov  SAŠŠ  predsedníctvom  k  schváleniu
Snemom SAŠŠ
3/8   Predsedníctvo SAŠŠ  schvaľuje, aby návrh zmien v Stanovách SAŠŠ predniesol k odsúhaseniu
Snemom SAŠŠ p. Czaszar. 
3/9   Predsedníctvo  SAŠŠ  berie  na  vedomie informáciu  p.  Majzlíka,  že  v  predsednictve  SAŠŠ
nemusí byť zástupca z každého kraja
3/10  Predsedníctvo SAŠŠ  schvaľuje navrhnutých členov predsedníctva pre odovzdávanie ocenení
v slávnostnom programe k XXX. výročiu SAŠŠ.

K bodu č. 4 
P. Dratvová sa dotazovala, aby členovia predsednictva boli oboznámení s tým, kto z členov predseníctva
podával trestné oznámenie v mene členov predsedníctva, nakoľko ona sa s podaním trestného oznámenia
nestotožňuje.  Ďalej  navrhuje,  aby  bola  v  uznesení  z  predsedníctva  vyjadrená  podpora  generálnej
sekretárke p. A. Ristovej a predsedovi  p. M .Majzlíkovi.

p.  Murková  taktiež  vyjadruje  podporu  p.  Ristovej  a  predsedovi  p.  Majzlíkovi  a  navrhuje,  aby
predsednictvo zaujalo spoločné stanovisko s podporou menovaných.

p. Pavlík- upozornil prítomných, že na Sneme SAŠŠ je zo strany predsedníctva potrebné si vypočuť aj
kritické názory zo strany účastníkov Snemu SAŠŠ a tak vyjadriť, že predsedníctvo si váži kritické názory,
ktoré by mali viesť k zlepšeniu situácie v SAŠŠ a k napredovaniu SAŠŠ.

p. Maljzlík sa vyjadril, že taktiež podáva trestné oznámenie za krivé ohováranie.
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K bodu č. 5
Predseda SAŠŠ M. Majzlík poďakoval za aktívnu účasť členom P-SAŠŠ ,a ukončil rokovanie.

Zapísala: M. Čamborová .........................................................

Overila: E. Murková .........................................................

Poprad 25.06.2021
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