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Slovenský zväz športového rybolovu, A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina 

       

Zápisnica z ustanovujúcej konferencie SZŠR, konanej dňa 10. novembra 2018 v Trenčíne 

 

Prítomní: Podľa prezenčných listín 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Schválenie mandátovej komisie 

3. Konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie Konferencie SZŠR a  

    podmienok uznášaniaschopnosti  

4. Schválenie sčítacej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisu 

5. Schválenie programu  

6. Schválenie návrhu  Stanov SZŠR  

7. Poverenie 2 štatutárnych zástupcov SZŠR  

8. Rôzne 

9. Návrh uznesení konferencie SZŠR 

10. Záver 

 

1. Otvorenie  

Konferenciu SZŠR otvoril člen prípravného výboru SZŠR PhDr. Jaroslav Sámela, privítal 

prítomných na pôde Vzdelávacej akadémie J.A. Komenského v Trenčíne a ďalej viedol podľa schváleného 

programu.  

 
2. Schválenie mandátovej komisie 

Do mandátovej komisie boli navrhnutí:  

Predseda: Ján Lantaj 

Členovia: Maroš Cibulka, Ing. Peter Horňák 

Prítomní delegáti návrh členov mandátovej komisie jednohlasne schválili. 

  

3. Konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie Konferencie SZŠR a podmienok 

uznášaniaschopnosti  

Predbežná mandátová komisia odprezentovala prítomných delegátov, overila ich  mandáty a na ich 

základe bola potvrdená účasť 18 delegátov z možných 24, čo je 75% účasť. 

Na základe uvedeného počtu prítomných delegátov bolo skonštatované, že konferencia je 

uznášaniaschopná. 

 

4. Schválenie sčítacej komisie, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisu 

Do sčítacej komisie boli navrhnutí a následne jednomyseľne zvolení:  

Predseda: Pavol Konkoľ 

Členovia:  Milan Bajzík, Milan Melichár 

 Za zapisovateľa bola navrhnutá Miroslava Pavelková, za overovateľov zápisnice Gabriela Hupková 

a PhDr. Jaroslav Sámela. 

 Zapisovateľ, ako aj overovatelia zápisnice boli jednohlasne schválení. 

  

5. Schválenie programu  

Návrh programu konferencie bol jednomyseľne schválený všetkými prítomnými delegátmi Konferencie bez 

návrhov na jeho zmenu. 
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6. Schválenie návrhu stanov 

 Návrh úpravy Stanov SZŠR na základe pripomienok hlavného kontrolóra športu MŠVVaŠ SR bol 

zaslaný v riadnom časovom predstihu všetkým delegátom konferencie. Ich pripomienky boli do návrhu 

zapracované a opätovne im boli zaslané na kontrolu. 

 Na základe vyššie uvedeného prítomní delegáti jednomyseľne schválili predložený návrh stanov 

SZŠR. 

 

7. Schválenie 2 štatutárnych zástupcov SZŠR  

 Nakoľko riadna volebná konferencia SZŠR sa bude konať až po konaní volebných výročných 

zasadnutí jednotlivých športových odborov a komisie rozhodcov,  je potrebné schváliť 2 štatutárnych 

zástupcov SZŠR, ktorí budú zastupovať SZŠR a budú oprávnení konať v jeho mene až do konania riadnej 

volebnej konferencie SZŠR na jar v roku 2019. 

 Vedúcimi športových odborov SZŠR boli navrhnutí za štatutárnych zástupcov členovia prípravnej 

komisie SZŠR pani Miroslava Pavelková a PhDr. Jaroslav Sámela. 

 Tento návrh bol prítomnými delegátmi jednomyseľne schválený a teda bolo skonštatované, že 

štatutárnymi zástupcami SZŠR odo dňa konania tejto ustanovujúcej konferencie až do konania riadnej 

volebnej konferencie na jar 2019, sa stali p. Miroslava Pavelková a PhDr. Jaroslav Sámela. 

 

8. Rôzne 

   Nakoľko do bodu rôzne neboli podané žiadne podnety od prítomných, kontinuálne sa prešlo k bodu návrh 

uznesení. 

 

9. Návrh uznesení: 

 I. Konferencia SZŠR berie na vedomie 

1) správu mandátovej komisie.  

 

II. Konferencia SZŠR schvaľuje  

1) zloženie pracovných komisií takto :  

Mandátová komisia : Predseda: Ján Lantaj, členovia: M. Cibulka, P. Horňák 

Sčítacia komisia: Predseda: Pavol Konkoľ, členovia: M. Bajzík, M. Melichár 

2) zapisovateľa: Miroslava Pavelková  

3) overovateľov zápisnice: Gabriela Hupková, PhDr. Jaroslav Sámela 

4) program Konferencie v zmysle predloženého návrhu  

5) predložený návrh Stanov SZŠR 

6) štatutárnych zástupcov SZŠR do konania riadnej volebnej konferencie v roku 2019: 

 Miroslavu Pavelkovú a PhDr. Jaroslava Sámelu. 

  

III. Konferencia ukladá štatutárnym zástupcom SZŠR 

1) zvolať a pripraviť konanie riadnej volebnej konferencie v roku 2019 podľa platných podmienok pre 

zvolanie konferencie 

 

10. Záver  

Noví štatutárni zástupcovia SZŠR poďakovali prítomným delegátom za ich dôveru a aktívnu účasť a do 

nového ročníka zaželal veľa úspechov. Následne bola Konferencia ukončená. 

 

Zapísala:   Miroslava Pavelková   ............................................... 

Overovateľ 1:   Gabriela Hupková   ............................................... 

Overovateľ 2:   PhDr. Jaroslav Sámela  .............................................. 
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