
Volebné Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov

11.2.2023, Hotel Impozant Valčianska dolina

ZÁPISNICA

Prítomní: viď prezenčná listina
Ospravedlnení: ------------

Prezentácia účastníkovDelegáti volebného Valného zhromaždenia Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov (ďalej len WZ SAZPŠ ) sa podpisom prezentovali na prezenčnej listine a následne im boli odovzdané materiály na rokovanie.
K bodu č. 1: OtvorenieWZ SAZPŠ otvoril predseda Peter Ďuroška. Uviedol, že všetkým delegátom boli v zmysle stanov SAZPŠ zaslané delegačné listy a na rokovaní je prítomných 27 delegátov s hlasom rozhodujúcim, z celkového počtu 27 pozvaných.
K bodu č. 2: Schválenie návrhu programu rokovania

Predseda SAZPŠ predložil na schválenie návrh programu rokovania WZ SAZPŠ.P. Ďuroška dal hlasovať za Program WZ SAZPŠ, ktorým sa rokovanie bude riadiť:
Hlasovali za: optická väčšina 27 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 0
P. Ďuroška skonštatoval, že navrhnutý program rokovania bol schválený a rokovanie bude pokračovať podľa schváleného programu nasledovne:
SOBOTA 11.februára 2023

Prezentácia účastníkov WZSAZPŠ
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba pracovného predsedníctva, zapisovateľov a overovateľa
4. Voľba pracovných komisií - mandátovej, návrhovej a volebnej
5. Voľby do orgánov SAZPŠ

5.1. Voľba predsedu
5.2. Voľba podpredsedov
5.3. Voľba predsedov športových komisií
5.4. Voľba kontrolnej komisie
5.5. Voľba disciplinárnej komisie

6. Organizácia podujatí a rozpočet na rok 2023
7. Prijatie nových členov
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8. Rôzne9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver

K bodu c. 3: Voľba pracovného predsedníctva, zapisovateľa a overovateľa

Návrh na zloženie pracovného predsedníctva

xz ___ ___ _______wPredseda SAZPS predložil návrh na zloženie pracovného predsedníctva VVZ SAZPS:Predseda: Peter ĎuroškaČlen: Ľudmila ŠišakováČlen: Václav Trnka
Hlasovali za: 27 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 0

V vPredseda SAZPS skonštatoval, že navrhnuté zloženie pracovného predsedníctva VVZ SAZPS bolo schválené a požiadal členov pracovného predsedníctva, aby sa ujali svojich funkcií.
Návrh na zapisovateľa a overovateľa

wPredseda pracovného predsedníctva VVZ SAZPS predložil návrh na zapisovateľa a overovateľa WZ SAZPŠ:Zapisovateľ: Miriam SlobodováOverovateľ: Juraj Medera
Hlasovali za: 26 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 1Predseda pracovného predsedníctva SAZPŠ skonštatoval, že navrhnutý zapisovateľ a navrhnutý overovateľ WZ SAZPŠ boli schválení a požiadal ich, aby sa ujali svojich funkcií.
K bodu č. 4: Voľba pracovných komisií - návrhovej, 11 andátovej a volebnejP. Ďuroška predložil návrh na zloženie pracovných komisií VVZ SAZPŠ
Návrh na zloženie návrhovej komisie

Predseda:Člen:Člen: Vierka BulkováBranislav DubéciMiroslav Haraus
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Hlasovali za: 26 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 1

Návrh na zloženie mandátovej komisiePredseda: Ludmilka KubašováČlen: Helenka KubisováČlen: Janka Vojvodová
Hlasovali za: 27 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 0

Návrh na zloženie volebnej komisiePredseda: Katarína BlattnerováČlen: Hana ValachovičováČlen: Martin Koller
Hlasovali za: 27 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 0

__  __ wP. Duroška skonštatoval, že zloženie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie VVZ SAZPS bolo schválené a požiadal členov uvedených komisií, aby sa ujali svojich funkcií.
K bodu č. 5: Voľby do orgánov SAZPŠ

P. Ďuroška - vyzval predsedu volebnej komisie Katarína Blattnerová a členov volebnej komisie, aby sa ujali volieb do orgánov SAZPŠ.
Predseda SAZPŠ vysvetlil systém volieb a delegátom.Predseda SAZPŠ predložil návrh, aby sa voľby do organov SAZPŠ hlasovalo tajne.Hlasovanie za predložený návrh

Hlasovali za: 23 Hlasovali proti: 3 Zdržali sa: 1
Voľba prebehne tajnou formou. Delegátom budú na jednotlivé pozície distribuované hlasovacie 
lístky.

-Predseda SAZPŠ predložil schválenie návrh aby voľba na podpredsedov SAZPŠ prebehla nasledovne : v prípade, že v prvom kole nezíska žiadny nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, do druhého kola volieb na pozíciu podpredsedov SAZPŠ postúpia 4 kandidátov zo 7 kandidujúcich. V prípade, že v prvom kole získa 1 kandidát nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, do druhého kola postupujú 3 kandidáti zo 6 kandidátov.
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P. Ďuroška dal hlasovať za úpravu hlasovania podpredsedov SAZPŠ ktorým sa rokovanie bude riadiť. počas tohto VVZ SAZPŠ,
Hlasovali za: 23 Hlasovali proti: 3 Zdržali sa: 1
P. Ďuroška skonštatoval, že navrhnutá forma voľby podpredsedov SAZPŠ bola schválená a voľby do orgánov SAZPŠ budú pokračovať podľa schváleného programu.
VOĽBY DO ORGÁNOV SAZPŠ

5.1. Voľby predsedu SAZPŠVoľba za kandidátov -Ďuroška PeterKrako Jakub
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 26 hlasov
Výsledky tajného hlasovania:Počet platných lístkov: 25
Počet získaných hlasov:Peter Ďuroška: 19Jakub Krako: 6Počet neplatných lístkov: 1Nadpolovičnou väčšinou delegátov VVZ SAZPŠ bol zvolený za predsedu SAZPŠ Peter Ďuroška.

5.2. Voľby podpredsedu SAZPŠVoľba za kandidátov -Dzureň StanislavHaraus MiroslavKrako JakubKubašová ĽudmilaKuboško PavolŠišáková ĽudmilaTrnka Václav
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Výsledky tajného hlasovania:
l.koloPočet platných lístkov: 27Počet neplatných lístkov: 0
Počet získaných hlasov:Dzureň Stanislav 3Haraus Miroslav 0Krako Jakub 5Kubašová Ľudmila 17Kuboško Pavol 11Šišáková Ľudmila 9Trnka Václav 9
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Volebné Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov

11.2.2023, Hotel Impozant Valčianska dolinaV prvom kole volieb bol nadpolovičnou väčšinou zvolený za podpredsedu SAZPŠ Ľudmila KubašováDo 2. kola postupujú kandidáti:Kuboško PavolŠišáková ĽudmilaTrnka Václav
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Výsledky tajného hlasovania:
2. koloPočet platných lístkov: 27Počet neplatných lístkov: 0
Počet získaných hlasov:Kuboško Pavol 14Šišáková Ľudmila 6Trnka Václav 7V druhom kole volieb bol nadpolovičnou väčšinou zvolený za podpredsedu SAZPŠ Kuboško Pavol.

5.3. Voľby predsedov športových komisií

Komisia ASTVoľba kandidátov:Kuboško PavolŠišáková Ľudmila
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Výsledky tajného hlasovania:Počet platných lístkov: 27Počet získaných hlasov:Kuboško Pavol: 15Šišáková Ľudmila :12Počet neplatných lístkov: 0V prvom kole volieb boli nadpolovičnou väčšinou delegátov VVZ SAZPŠ bol/bola zvolený/á za predsedu Komisie AST Kuboško Pavol
Komisia goalballuVoľba kandidáta:Ondruška Michal
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Výsledky tajného hlasovania:Počet platných lístkov: 26Počet získaných hlasov:Ondruška Michal: 26Počet neplatných lístkov: 1V prvom kole volieb boli nadpolovičnou väčšinou delegátov VVZ SAZPŠ bol/bola zvolený/á za predsedu Komisie goalballu Ondruška Michal

5z u



Volebné Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov

11.2.2023, Hotel Impozant Valčianska dolina

Komisia kolkovVoľba kandidátov:Koller TiborTrnka Václav
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Výsledky tajného hlasovania:Počet platných lístkov: 27Počet získaných hlasov:Koller Tibor: 18Trnka Václav: 9Počet neplatných lístkov: 0

VV prvom kole volieb boli nadpolovičnou väčšinou delegátov WZ SAZPS bol zvolený za predsedu Komisie kolkov Koller Tibor
Komisia šachuVoľba kandidáta:Horbaľ Jozef
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Výsledky tajného hlasovania:Počet platných lístkov: 27Počet získaných hlasov:Horbaľ Jozef: 27Počet neplatných lístkov: 0V prvom kole volieb boli nadpolovičnou väčšinou delegátov WZ SAZPŠ bol zvolený za predsedu Komisie šachu Horbaľ fozef
Komisia turistikyVoľba kandidátov:Novotný StanislavSliva Róbert
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Výsledky tajného hlasovania:Počet platných lístkov: 27Počet získaných hlasov:Novotný Stanislav 19Sliva Róbert 8Počet neplatných lístkov: 0V prvom kole volieb boli nadpolovičnou väčšinou delegátov WZ SAZPŠ bol zvolený za predseduKomisie turistiky Novotný Stanislav
5.4. Voľba kontrolnej komisiePredseda SAZPŠ predložil návrh, aby sa o zložení KK SAZPŠ hlasovalo naraz.Hlasovanie za predložený návrh

Hlasovali za: 23 Hlasovali proti: 3 Zdržali sa: 1Voľba kandidátov na predsedu KK SAZPŠSlobodová Miriam
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Volebné Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov

11.2.2023, Hotel Impozant Valčianska dolinaVoľba kandidátov na členov KK SAZPŠDubovcová Jozefa členVojvodová Jana člen
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Výsledky tajného hlasovania:Počet platných lístkov: 27Predseda KK SAZPŠPočet získaných hlasov:Miriam Slobodová 26Členovia KK SAZPŠDubovcová Jozefa 24Vojvodová Jana 20Počet neplatných lístkov: 0V prvom kole volieb boli nadpolovičnou väčšinou delegátov WZ SAZPŠ bola zvolená za predsedu KK SAZPŠ Miriam Slobodová a za členov KK SAZPŠ Dubovcová Jozefa, Vojvodová Jana
5.5. Voľba disciplinárnej komisiePredsedsa SAZPŠ predložil návrh, aby sa o zložení DK SAZPŠ hlasovalo naraz.Hlasovanie za predložený návrh

Hlasovali za: 23 Hlasovali proti: 3 Zdržali sa: 1Voľba kandidátov na predsedu DK SAZPŠMilo DušanVoľba kandidátov na členov KK SAZPŠŠtefák Stanislav členVicen Radoslav člen
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Výsledky tajného hlasovania:Počet platných lístkov:Predseda DK SAZPŠPočet získaných hlasov:Milo Dušan : 24Členovia KK SAZPŠŠtefák Stanislav 26Vicen Radoslav 19Počet neplatných lístkov: 0V prvom kole volieb boli nadpolovičnou väčšinou delegátov WZ SAZPŠ zvolený za predsedu DK SAZPŠ Milo Dušan, a za členov DK SAZPŠ Štefák Stanislav,Vicen Radoslav
Predseda volebnej komisie: ukončil voľby do orgánov SAZPŠ a novým funkcionárom poprial veľa šťastia a správnych rozhodnutí v nových funkciách.
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Peter Ďuroška - poďakoval za korektné voľby a za prácu volebnej komisie a tiež pogratuloval novým členom VV SAZPŠ, DO SAZPŠ, KK SAZPŠ.
K bodu č. 6 - Organizácia podujatí a rozpočet na rok 2023Predseda SAZPŠ informoval prítomných delegátov kalendári podujatí na rok 2023 schválenom na zasadaní predsedníctva konaného dňa 10.11.2022.Predseda informoval prítomných o predbežnej príprave a navrhovaných sumách rozpočtu SAZPŠ, taktiež informoval o presune nevyčerpaných zdrojov z roku 2022.Predseda SAZPŠ informoval o sumárnych číslach a pomere čerpania rozpočtu podľa jednotlivých športov SAZPŠ.p. Trnka informoval o nákladoch na prenájom kolkárni a ich pomere k nákladom na AST.p. Husár sa vyjadril k položkovým nájmom pre AST v pomere k nájmom za kolkárne.p. Toth sa spýtal na začlenenie veslovania ako návrhu rozpočtu, rovnako sa pýtal na podporu cyklistiky do rozpočtu.
K bodu č. 7 Návrh na prijatie nového člena SAZPŠ

Predseda SAZPŠ informoval delegátov, že ŠK SPORTLIFE BB a KK Rimavská Sobota požiadali o prijatie do SAZPŠ.Hlasovanie za prijatie nového člena SAZPŠ ŠK SPORTLIFE BB.
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Hlasovali za: 27 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 0Predseda SAZPŠ informoval, že ŠK SPORTLIFE BB bol prijatý za člena SAZPŠ.Hlasovanie za prijatie nového člena KK Rimavská Sobota
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Hlasovali za: 27 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 0Predseda SAZPŠ informoval, že KK Rimavská Sobota bol prijatý za člena SAZPŠ.Predseda SAZPŠ informoval o prijatí nových členov SAZPŠ
K bodu č. 8 - Rôzne

v v v

1. Predseda SAZPS informoval o založení centier CSCHM v Levoči a Bratislave. P. Trnka informoval o ich fungovaní pod dozorom SPV a tiež vysvetlil, s kým spolupracujú (školy pre zrakovo postihnutých).Predseda SAZPŠ dal delegátom na schválenie návrh podpory na činnosť centier CŠČHM v Levoči a Bratislave v sume 3000 € každé centrum.p. Medera sa spýtal na kľúč prideľovania centier, na čo p. Trnka následne podal vysvetlenie, že to išlo cez registráciu klubu do projektu na SPV určeného na tento účel. P. Medera vyjadril názor že aby došlo k rovností šancí pre všetkých členov SAZPŠ a preto navrhol aby sa v rámci SAZPŠ podpora vytvorila výzva na grantovú podporu , kde sa budú prijímať žiadosti aj pre nových aj existujúcich členov centier.
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Volebné Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov

11.2.2023, Hotel Impozant Valčianska dolinaPredseda SAZPŠ dal delegátom na schválenie návrh podpory na činnosť centier CŠČHM v Levoči a Bratislave ktorý prenecháva na rozhodnutie na nové predsedníctvo SAZPS.Predseda SAZPŠ požiadal delegátov o prijatie do PP na funkciu účtovníčky SAZPŠ, z dôvodu potreby naplnenia legislatívnych požiadaviek.
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Hlasovali za: 27 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 0Predseda SAZPŠ požiadal delegátov schválenie platu pre predsedu SAZPŠ na funkčné obdobie 2023 - 2026 vo výške 1990 € v hrubom.
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Hlasovali za: 22 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 5Delegáti SAZPŠ odhlasovali výšku platu pre predsedu SAZPŠ na funkčné obdobie.Predseda SAZPŠ požiadal delegátov schválenie platu pre sekretárku SAZPŠ na funkčné obdobie 2023 - 2026 vo výške 850 € v hrubom.
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Hlasovali za: 23 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 4Delegáti SAZPŠ odhlasovali výšku platu pre sekretárku SAZPŠ na funkčné obdobie.p.Trnka požiadal predsedníctvo o doloženie stavu a podmienkam ktoré bránia k schváleniu a vytvorenie chráneného pracoviska vo Vrútkach na najbližšie zasadnutie predsedníctva.Predseda SAZPŠ požiadal delegátov schválenie jednorázovej odmeny pre administrátorov webu SAZPŠ, ktorý bol prerobený na aktuálnejšiu verziu, vo výške 1000 € v hrubom pre p. Pavol Kuboško, Miroslav Marcinko.
Počet kandidátov s hlasom rozhodujúcim 27 hlasov
Hlasovali za: 23 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 4Delegáti SAZPŠ odhlasovali výšku jednorázovej odmeny 1000 € pre p. Pavol Kuboško, Miroslav Marcinko.Odmeny pre medailistov z MS a ME v neparalympijských športoch.
K bodu č. 9- Diskusia

K bodu č. 10 Uznesenie

Správa volebnej, mandátovej a návrhovej komisie

Správa mandátovej komisie (viďpríloha zápisnice)
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Správa mandátovej komisie (viďpríloha zápisnice)Predseda mandátovej komisie skonštatoval, že na zasadnutí VVZ SAZPŠ sa zúčastnilo 27 delegátov, z celkového počtu 27 pozvaných, t.j. 100% delegátov s hlasom rozhodujúcim, čo znamená, že rokovanie WZ SAZPŠ je v plnej miere uznášaniaschopné.Hlasovanie za prijatie správy mandátovej komisie
Hlasovali za: 27 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 0

Správa návrhovej komisie (viďpríloha zápisnice)

Predseda návrhovej komisie predniesol správu návrhovej komisie so všetkými uzneseniami.Hlasovanie za prijatie správy návrhovej komisie
Hlasovali za: 27 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 0

Správa volebnej komisie (viďpríloha zápisnice)

Predseda volebnej komisie predniesol správu volebnej komisie s uvedením výsledkov volieb do orgánov SAZPŠ.Hlasovanie za prijatie správy volebnej komisie
Hlasovali za: 27 Hlasovali proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu 11 ZÁVERPredseda SAZPŠ poďakoval všetkým zúčastneným delegátom za rokovanie a poprial im šťastnú cestu domov.
Vo Valči, 11.2.2023

Miriam Slobodová
Zapisovateľ


