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ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia SNEMU Slovenskej asociácie športu na školách 

 
 

 

Miesto a dátum:   online, 28. jún 2022  

 

Prítomní:   kľúč delegátov ( zoznam delegátov) 

 

Predsedajúci:  Peter Toman 

 

Navrhovaný program: 

 

1.   Otvorenie.  

2.   Schválenie programu snemu, rokovacieho poriadku, zapisovateľa a overovateľov  

      zápisnice.  

3.   Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej).  

4.   Správa mandátovej komisie – oznámenie o uznášaniaschopnosti – predseda komisie.       

      Výročná správa za rok 2021 – o činnosti a hospodárení SAŠŠ – PaedDr. Peter Toman  

5.   Správa odstupujúceho prezidenta SAŠŠ – Mgr. Eva Murková 

6.   Správa revíznej komisie SAŠŠ za rok 2021 – Mgr. Eva Pavlíková, odchádzajúca  

      kontrolórka. 

7.   Rozšírenie členskej základne SAŠŠ.  

8.   Diskusia.  

9.   Správa návrhovej komisie – UZNESENIE - predseda komisie.  

10. Záver. 

 

 

Bod 1. 

Otvorenie 

 

Snem SAŠŠ otvoril Peter Toman, ktorého P-SAŠŠ poverilo moderovaním a vedením Snemu 

SAŠŠ. Privítal prítomných a v úvode vysvetlil zmenu termínu Snemu (prvé zasadnutie Snemu 

SAŠŠ bolo naplánované na 24. 6. 2022), ktoré sa pre technické problémy presunulo na 28. 6. 

2022. 

 

Bod 2.  

Schválenie programu snemu, rokovacieho poriadku, zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice. 

 

Po prečítaní programu Snemu dal predsedajúci hlasovať o schválenie programu Snemu SAŠŠ. 

 

Hlasovanie:     za: 26   proti: 0   zdržali sa: 0 

 

Účastníci Snemu dostali e- mailom rokovací poriadok, návrhy na zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice. 

Nakoľko neboli podané pripomienky, prebehlo hlasovanie za schválenie rokovacieho 

poriadku. 

 

Hlasovanie:     za: 25   proti: 1   zdržali sa: 0 
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Na návrh P-SAŠŠ bola za zapisovateľa navrhnutá Miriam Olešáková. 

Hlasovanie:     za: 26   proti: 0   zdržali sa: 0 

 

Za overovateľov boli navrhnuté Eva Murková a Alena Strýčková. 

Hlasovanie:     za: 25   proti: 0   zdržali sa: 1 

 

Bod 3.  

Voľba pracovných komisií 

 

Predsedajúci pokračoval v prednesení návrhov pracovných komisií, pôvodne P-SAŠŠ navrhlo 

členov: Martin Császár, Marek Mazan a Julián Krull, vzhľadom k tomu, že menovaní sa 

nemohli zúčastniť Snemu SAŠŠ, bolo treba navrhnúť iných členov. 

 

Návrh na schválenie mandátovej komisie:  Eva Fabiánová 

                                                                     Jozef Kakula 

                                                                    Matej Lukáč 

 

Hlasovanie:     za: 25   proti: 0   zdržali sa: 1 

 

Návrh na schválenie návrhovej komisie: Erika Lišková  

      Ľudmila Dratvová 

      Andrea Tilková 

 

Hlasovanie:     za: 23   proti: 0   zdržali sa: 3 

 

Bod 4. 

Správa mandátovej komisie 

 

Mandátová komisia konštatuje, že  celkovo 51 delegátov s hlasovacím pravom, z toho 26 

pripojených delegátov z klubov SAŠŠ s hlasovacím právom, Snem SAŠŠ je 

uznášaniaschopný. 

 

Výročná správa za rok 2021 

Výročnú správu za rok 2021 predniesol Peter Toman, delegátom Snemu SAŠŠ bola výročná 

správa zaslaná v elektronickej forme. 

 

Schválenie výročnej správy za rok 2021: 

Hlasovanie:     za: 24   proti: 1   zdržali sa: 1 

 

 

Bod 5. 

Správa odstupujúcej prezidenta SAŠŠ 

Eva Murková zhrnula svoju správu do 5 bodov: 

1. neustála snaha o dôstojnú spolupráce s MŠVVaŠ SR a postavenie SAŠŠ v školskom športe, 

2. neutíchajúci boj a atakov z vlastných radov, 

3. nekonečné kontroly zo strany MŠVVaŠ SR, 

4. medzinárodná činnosť, 

5. vzdelávacia činnosť. 
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Vzdala sa funkcie prezidenta SAŠŠ k 30.4. 2022, tento krok vníma v prospech SAŠŠ, 

požiadala Petra Tomana o zastupovanie prezidenta SAŠŠ, veľmi si ho váži, pretože bol  

ochotný zobrať toto veľké bremeno na seba, nechce, aby SAŠŠ išla do stratená. Poďakovala 

všetkým členom SAŠŠ za spoluprácu.  

 

Poprosila o schválenie Petra Tomana ako štatutára do najbližšieho volebného Snemu SAŠŠ: 

 

Hlasovanie:     za: 24   proti: 0   zdržali sa: 2 

 

 

Bod 6. 

Správa revíznej komisie 

Správu revíznej komisie predniesla odchádzajúca kontrolórka Eva Pavlíková, delegáti Snemu 

SAŠŠ dostali správu revíznej komisie v elektronickej forme. 

Peter Toman poďakoval Eve Pavlíkovej za jej prácu v revíznej komisii a za prácu kontrolórky 

SAŠŠ. 

 

Schválenie správy revíznej komisie: 

Hlasovanie:     za: 25   proti: 1   zdržali sa: 0 

 

 

Bod 7.  

Rozšírenie členskej základne SAŠŠ. 

 

O členstvo v SAŠŠ požiadalo  Materské centrum SOVIČKA Sečovce. 

 

Hlasovanie:     za: 25   proti: 0   zdržali sa: 1 

 

 

Bod 8.  

Diskusia 

 

Do diskusie sa prihlásil Vladimír Černušák: 

- Výročná správa náklady  spolu za rok 2021 178 095 € čerpanie z bežného účtu alebo 

Unicredit bank. 

Čerpanie z bežného účtu organizácie z Unicredit bank, účet  vo VÚB bol zrušený. 

- Či sa nemohlo počkať na tento Snem, aby sme volili nového kontrolóra. 

Organizácia musí mať kontrolóra podľa  Zákona o športe. Obdobie, ktoré bola 

organizácia bez kontrolóra bolo obdobie povolené kvôli pandémií, o čom sa 

organizácia informovala u hlavnej kontrolórky. 

- Akí delegáti Snemu volili kontrolóra a kto schvaľoval delegátov Snemu. 

Delegáti sa nevolia, sú stanovení podľa stanov  SAŠŠ – kľúč delegátov. 

- Či bude p. Nemec aj predseda revíznej komisie. 

Stanovy SAŠŠ stanovujú, že kontrolór je zároveň predseda revíznej komisie. 

- Každý krajský klub platí členské príspevky, ako môže s nimi klub narábať. 

Členské príspevky a ich rozdelenie bude predmetom najbližšieho zasadnutia P-SAŠŠ. 
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Bod 9.  

Správa návrhovej komisie - UZNESENIE 

Snem SAŠŠ v rámci schváleného programu prerokoval všetky body programu, ktorých obsah 

bol zapísaný v zápisnici z rokovania. 

Snem SAŠŠ prijíma nasledovné uznesenia: 

1) Schvaľuje  

a) Vedením Snemu SAŠŠ Petra Tomana 

b) Program Snemu SAŠŠ. 

c) Rokovací poriadok SAŠŠ.  

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

 Mandátová komisia: Eva Fabiánová, Jozef Kakula, Matej Lukáč 

 Návrhová komisia: Erika Lišková, Ľudmila Dratvová, Andrea Tilková 

e) Overovateľov zápisnice v zložení: Alena Strýčková, Eva Murková  

f) Zapisovateľa zápisnice: Miriam Olešáková  

g) Výročnú správu SAŠŠ za rok 2021 - o činnosti a hospodárení 

h) Správu revíznej komisie SAŠŠ za rok 2021 

i) Nových členov SAŠŠ: Materské centrum SOVIČKA Sečovce 

 

2) Berie na vedomie 

a) Oznámenie o účasti delegátov na Sneme SAŠŠ (uznášaniaschopnosť). 

b) Správu prezidenta SAŠŠ, k 30.4.2022  sa funkcie predsedu SAŠŠ  Eva Murková 

vzdala 
c) Správu mandátovej komisie. 

d) Diskusné príspevky. 

e) Prijatie uznesení. 

f) Správu návrhovej komisie. 

 

3)   POVERUJE 

a) Petra Tomana zastávať funkciu prezidenta SAŠŠ podľa stanov SAŠŠ so všetkými 

právami štatutára organizácie, do najbližšieho volebného SNEMU SAŠŠ. 

4)   Odporúča 

      a)   Uskutočniť volebný snem SAŠŠ v roku 2023 podľa normálneho ročného cyklu. 

Hlasovanie za prijatie uznesenia: 

 

Hlasovanie:     za: 25   proti: 0   zdržali sa: 1 
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Bod 10 

Záver 

Predsedajúci Peter Toman poďakoval všetkým za účasť a poprial všetkým veľa zdravia a síl 

do ďalšej práce. 

 

 

 

 

 

Predsedajúci Snemu SAŠŠ:   

Peter Toman    ................................................... 

 

Predseda návrhovej komisie: 

Erika Lišková               ................................................... 

 

Predseda mandátovej komisie: 

Eva Fabiánová                        ................................................... 

 

Zapisovateľ: 

Miriam Olešáková   ................................................... 

 

Overovatelia zápisnice: 

Eva Murková    ................................................... 

 

Alena Strýčková   ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


