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Zápisnica  

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ) 
 

 

Miesto a dátum:  Trnava, 09. jún 2017 

 

Prítomní: M. Majzlík, M. Mazan, E. Murková, M. Kundľa, Ľ. Dratvová, M. Olešáková 

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

Ospravedlnení: A. Javorka, J. Argajová, M. Čamborová, J. Pavlík, E. Pavlíková 

 

 Program: 
1. Otvorenie. 

2. Príprava XV. Snemu SAŠŠ. 

3. Rôzne. 

4. Diskusia. 

5. Záver. 

 

 

K bodu 1 
M. Majzlík privítal prítomných členov predsedníctva a pozvaných zúčastnených. Následne ich 

oboznámil s programom rokovania. Za zapisovateľa navrhol J. Valuškovú a za overovateľa M. 

Olešákovú.  

Dal hlasovať: 

a) Za schválenie programu: 

Hlasovanie: „Za“ – jednohlasne 

b) Za zapisovateľa a overovateľa: 

Hlasovanie: „Za“ – jednohlasne 

 

 Uznesenie: 

 

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

1/2 Predsedníctvo schvaľuje za zapisovateľa J. Valuškovú a za overovateľa M. Olešákovú. 

 

K bodu 2 

M. Majzlík  konštatoval, že všetkým členom predsedníctva bol zaslaný návrh Stanov SAŠŠ na 

pripomienkovanie. Schvaľovanie stanov bude jedným zo základných bodov programu Snemu SAŠŠ 

konaného 10.06.2017 v Trnave.  Návrh stanov pripravoval A. Javorka, na základe posúdenia súladu 

stanov so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v zmysle 

pripomienky hlavnej kontrolórky športu, A. Fisterovej. Stanovy kontroloval aj právnik, M. Császár. M. 

Majzlík ďalej informoval prítomných, že do stanov sa zapracovali aj také časti, ktoré momentálne nie sú 

pre SAŠŠ aktuálne, ale je potrebné ich v stanovách mať upravené vzhľadom na zosúladenie so zákonom 

o športe č. 440/2015 Z. z. a s perspektívou do budúcnosti. Tiež informoval o spolupráci s MŠVVaŠ SR 

pri zosúladení stanov. Uviedol, že k stanovám poslala členom predsedníctva svoje pripomienky 

a požiadala o vysvetlenie niektorých častí J. Argajová. Zaujímala sa, či je s ohľadom do budúcnosti 

správne uvedené v stanovách čestné členstvo, či SAŠŠ môže mať pri rokovaní najvyššieho orgánu ako 

delegáta zástupcov športovcov, ako sú dofinancované OR SAŠŠ, keď majú  podľa stanov vypracovávať 

správu o hospodárení, koľko členné bude predsedníctvo, keď sa uvádza v stanovách, že  môže byť 7 až 13 

členné. Myslí si, že by malo byť 9 členné, aby mal každý kraj v predsedníctve svojho zástupcu.  

K uvedeným otázkam sa vyjadril právnik, M. Császár, ktorý uviedol, že všetky body pripomienkované J. 
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Argajovou  sú do stanov zapracované dobre, nakoľko rešpektujú zosúladenie so zákonom.  K počtu 

členov predsedníctva sa vyjadrili aj ostatní členovia predsedníctva a navrhli odporučiť aby snem schválil 

10 členné predsedníctvo. 

 

Na programe Snemu SAŠŠ okrem voľby členov predsedníctva bude aj dopĺňajúca voľba do Revíznej 

komisie SAŠŠ (RK), nakoľko sa M. Olešáková vzdala funkcie členky RK. Na jej miesto bude volený 

jeden člen z troch došlých návrhv. 

Ako prvý bod po otvorení snemu bude schválenie programu, kde členovia predsedníctva navrhli zmeny 

oproti pôvodnému návrhu. 

Členovia predsedníctva sa dohodli na zložení pracovných komisií a zapisovateľa s overovateľmi Snemu 

SAŠŠ. Do volebnej komisie boli navrhnutí: M. Čamborová, I. Krížová, A. Mišáková. Do mandátovej 

komisie boli navrhnutí: J. Špániková. F. Solár, P. Havetta. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: E. 

Murková, V. Černušák, B. Baliová. Za zapisovateľa bola navrhnutá J. Valušková a za overovateľov 

A. Javorka a M. Mazan. Predsedníctvo sa zaoberalo návrhom vedenia rokovania snemu. Po diskusii 

navrhli, aby snemu predsedala H. Gáfriková. 

Hlasovanie za prednesené návrhy: 

„Za“: jednohlasne 

 

Správu o činnosti predsedníctva, hospodárení a ďalších úlohách prednesie predseda SAŠŠ M. Majzlík. 

Výročnú správu SAŠŠ (bola zaslaná písomne) prednesie A. Ristová. Program činnosti SAŠŠ na roky 

2017 až 2020 prednesie A. Javorka. V programe snemu bude po tomto bode rokovania prestávka. 

Program bude pokračovať schvaľovaním Stanov SAŠŠ. 

V bode rôzne bude snem schvaľovať členskú základňu (aktuálnu), bude daný návrh na prijatie čestných 

členov SAŠŠ (J. Zachara a V. Vadovičová na návrh predsedníctva SAŠŠ – za mimoriadny prínos pre 

školský šport ). Pokračovať bude svojim vystúpením generálna riaditeľka sekcie štátnej starostlivosti o 

šport na MŠVVaŠ SR PaedDr. Božena Gerhátová.  

 

Uznesenie: 

2/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informáciu o návrhu nových stanov. 

2/2 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informáciu pripomienky k stanovám predložené  J. 

Argajovou a odpoveď na ne právnikom M. Császárom. 

2/3 Predsedníctvo berie na vedomie informáciu k programu rokovania Snemu SAŠŠ a doplnenie 

programu rokovania snemu. 

2/4 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje H. Gáfrikovú vedením Snemu SAŠŠ 10.6.2017. 

2/5 Predsedníctvo schvaľuje znenie návrhu stanov doplnených o pripomienky  od hlavnej kontrolórky 

športu A. Fisterovej. 

2/6 Predsedníctvo schvaľuje do pracovných komisií:  

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

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

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

2/7 Predsedníctvo schvaľuje za zapisovateľa J. Valuškovú a overovateľov A. Javorku a M. Mazana. 

2/8 Predsedníctvo ukladá predložiť delegátom Snemu SAŠŠ návrh stanov doplnených o pripomienky  od 

hlavnej kontrolórky športu A. Fisterovej. 

2/9 Predsedníctvo odporúča schváliť delegátmi Snemu SAŠŠ počet členov predsedníctva v počte 10 

zástupcov tak, aby v ňom mal zastúpenie každý kraj.  

2/10 Predsedníctvo odporúča schváliť delegátmi Snemu SAŠŠ za čestných členov SAŠŠ J. Zacharu a V. 

Vadovičovú. 

 

K bodu 3 

 

M. Majzlík krátko zhodnotil významné školské športové podujatia „Zimná kalokagatia“ a 

„GAUDEAMUS“. Vyzdvihol odvedenú prácu všetkých zúčastnených partnerov a osobitne ocenil 

zvládnutie organizácie oboch podujatí pod vedením generálnej sekretárky SAŠŠ A. Ristovej, poďakoval 

sa všetkým, čo mali podiel na priebehu oboch podujatí.   
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A. Ristová informovala o pozvánke z MŠVVaŠ SR k pracovnému stretnutiu pri príprave „Kalendára 

školských športových súťaží“ pre šk. rok 2017/2018. Na pracovnom stretnutí navrhla SAŠŠ zastupovať 

M. Majzlíkom, A. Ristovou a A. Javorkom.  

Hlasovanie: 

Za: jednohlasne 

Ku Organizačnému poriadku – Kalendáru školských športových súťaží informovala, že musí byť 

schválený do 15. júla 2017. Stále ešte nie sú doplnení organizátori niektorých M SR, ako sú: florbal ZŠ a 

SŠ – D, stolný tenis ZŠ – D+CH, orientačný beh ZŠ a SŠ, aerobik SAŠŠ, atletika SŠ, basketbal SŠ CH + 

D.  

A. Ristová informovala členov predsedníctva o ukončení spolupráce s partnerom súťaže „JEDNOTA 

FUTBAL CUP“ „Nadáciou COOP JEDNOTA“. Zatiaľ nie je nový partner pre súťaž, bude preto potrebné 

sa rozhodnúť, čo s uvedenou súťažou bude pre nasledujúce obdobie. 

 

Uznesenie: 

3/1 Predsedníctvo berie na vedomie zhodnotenie športových podujatí „Zimná kalokagatia“ a 

„GAUDEAMUS“, ktoré podal M. Majzlík. 

3/2 Predsedníctvo berie na vedomie informácie A. Ristovej o pracovnom stretnutí na MŠVVaŠ SR 

k príprave KŠŠS pre šk. rok 2017/2018. 

3/3 Predsedníctvo berie na vedomie informáciu A. Ristovej o ukončení spolupráce s „Nadáciou COOP 

JEDNOTA“. 

3/4 Predsedníctvo ukladá členom predsedníctva doplniť  KŠŠS o M SR, ktoré ešte nemajú organizátorov. 

 Termín: do 12.6.2017 

 Zodpovední: členovia P-SAŠŠ 

3/5 Predsedníctvo schvaľuje M. Majzlíka, A. Ristovú, A. Javorku zastupovaním SAŠŠ na pracovnom 

stretnutí MŠVVaŠ SR k príprave nového KŠŠS pre šk. rok 2017/2018. 

 

K bodu 4 

Diskusia prebiehala po prerokovaní každého bodu programu samostatne. 

 

Uznesenie: 

4/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie diskusné príspevky členov predsedníctva. 

 

K bodu 5 

Po vyčerpaní programu M. Majzlík rokovanie predsedníctva ukončil a prítomným poďakoval za účasť. 

 

 

 

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

 

PaedDr. Marian M a j z l í k 

        predseda SAŠŠ  

 

 

 

 

 

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

 

Overila: Miriam Olešáková    .........................................................   

   

 

Bratislava, 12.06. 2017 


