
 

 

 

 

 

Zápis z mimoriadnej konferencie SAKFST konanej dňa 28.5.2016 

v Trenčíne. 
 

 

1. Konferenciu zahájil MVDr. Milan ČížekĽ ktorý privítal účastníkov. 

 

2. Delegáti hlasovali o zložení pracovného predsedníctva a jednotlivých pracovných komisií. 
    Všetky tieto komisie ako i pracovné predsedníctvo boli jednohlasne schválené. 
 

    Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení : MVDr. Milan Čížek - predseda Ľ Dr. Dušan 

    MatušíkĽ Pavol KovalčíkĽ Mgr. Michal Čapla a Ladislav MeškoĽ členovia. 
 

    Návrhová komisia : Ing. Darina Jarábková - predseda, Ing. Andrej Hlinka a Mgr. Boris Mlsna, členovia. 
 

    Mandátová komisia : Ing. Zuzana Niščáková – predseda, Vladimír Gajdoš  a Stanislav MinárikĽ členovia. 
 

    Zapisovate  – Ladislav Meško 

 

3. V zmysle schváleného programu sa slova ujal prezident SAKFST, Milan ČížekĽ ktorý predložil návrh     
 

   stanov. 

 

4. M. Čížek postupne prečítal všetky články nových stanovĽ pričom ku každému článku bola samostatne 

    

    otvorená diskusia : 
 

a.)  Čl. 1 B. Mlsna navrhol vypustiť v stanovách zo slova ,, fitness,, jedno ,,s,,  

Konferencia návrh schválila. 

b.)  Čl. 3 A.Tabernaus navrholĽ aby o znovuobnovení členstva mohol rozhodnúť VV a nie konferencia 

Vysvetlenie podal JUDr. ČaplaĽ delegáti návrh zamietli 

c.)  Čl. 4 Z.Niščáková navrhla zjednodušenie – uviesť v stanovách jedným bodomĽ že VV schva uje  

jednotlivé odborné komisie. Návrh delegáti zamietli.  

   d./  Čl. 4 J. Andreja požadoval vysvetlenie oh adne nezlučite nosti funkcií u vrcholových funkcionárov 

         SAKFST 

         Informáciu dal JUDr. Čapla 

   e./  Čl. 5 . Hečko sa spýtal na časový limit pre uznášaniaschopnosť konferencie pri nižšej účasti 

         delegátov. Vysvetlil JUDr. ČaplaĽ časový limit 30 minút je pod a delegátov konferencie postačujúci  

   f./  Čl. 5 A. Tabernaus sa spýtalĽ kedy sa bude rozhodovať o volebnom poriadku. M. Čížek uviedolĽ že 

        o volebnom poriadku rozhodnú delegáti na volebnej konferencii. 

   g./  Čl. 5 Z. Niščáková sa zaujímala o toĽ pri ktorom hlasovaní je potrebná nadpolovičná väčšina     

         delegátov. Vysvetlenie poskytol M. Čapla. Súhlas nadpolovičnej väčšiny je potrebný pri rozhodovaní     

         o bodochĽ ktoré sú v programe konferencie. 



 

 

   

 h./  Čl. 8 Z. Niščáková navrhla zjednotiť v stanovách pojmy ĽĽportál SAKFSTĽĽ a ĽĽwebové sídlo SAKFSTĽ, 

         Delegáti tento návrh schválili. 

   i./   Čl. 9 M. Čapla odporučil konferencii vyslať na školenie kontrolórov súčasného predsedu 

KRK SAKFST Ing. Samuela Pavlíka 

         Delegáti schválili tento návrh. 

   j./   Čl. 11 A. Hlinka navrhol opraviť v stanovách výraz ĽĽ členská schôdzaĽĽ na ĽĽ konferenciaĽĽ 

          Delegáti návrh schválili 

   k./  Čl. 6.16 A. Hlinka sa zaujímalĽ či je možná kooptácia člena VV v prípade mimoriadnej situácie. 

         JUDr. Čapla objasnilĽ že v takom prípade je nutná mimoriadna konferencia.  

10. Správu mandátovej komisie predniesol jej predsedníčkaĽ Ing. Niščáková. SkonštatovalaĽ že konferencia  

 

      SAKFST je uznášania schopná. Konferencie za zúčastnilo 31 zástupcov subjektov SAKFSTĽ  
 

      z celkového počtu 125 oddielov. 

 

11. Správu návrhovej komisie predniesla Ing. Jarábková. Jej súčasťou bol aj návrh uznesenia : 

       

      a./ Konferencia SAKFST schva uje : stanovy SAKFST pod a zákona č. 440/2015 Z.z.  
           ( pod a prednesených pripomienok delegátov ) 
      b./ Konferencia SAKFST odporúča : Prihlásiť Ing. Samuela Pavlíka na školenie kontrolórov 

           na Ministerstve školstvaĽ vedyĽ výskumu a športu SR 

      c./ Konferencia SAKFST ukladá generálnemu sekretárovi SAKFST predložiť schválené stanovy 

           na schválenie Ministerstvu vnútra SR do 15.6.2016  
 

  

 

Po záverečnom hlasovaní o uznesení  L.Meško konferenciu ukončil. 
 

 

Správy jednotlivých komisií sú k nahliadnutiu na sekretariáte SAKFST. 
 

 

 

Zapísal : Ladislav Meško                              


