Slovenská asociácia amerického futbalu /
Slovak Association of American Football
Nevädzová 6/B, 17211/6B, 821 01 Bratislava
Slovensko / Slovak Republic
Tel. / Phone: 00421 908 868 248
e-mail: info@saaf.sk

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Parlamentu SAAF konaného dňa 13.02.2021 od 10:00 hodín online
Miesto konania zasadnutia:

online zasadnutie

Čas konania zasadnutia:

10.00 – 13.00 hodín

Prítomní na zasadnutí:
Michal Slašťan – prezident SAAF
Juraj Sopkuliak – viceprezident SAAF
Milan Múdry – viceprezident SAAF
Ján Polak – Žilina Warriors
Martin Bíleš – Žilina Warriors
Marek Očenáš – Zvolen Patriots
Lukáš Kreškóci – Nitra Knights
Michal Závatzký – Cassovia Steelers
Matej Engler – Cassovia Steelers
Jiří Jeřábek, MBA – kontrolór SAAF (bez hlasovacieho práva)
Beáta Lipovská – hosť (bez hlasovacieho práva)
Na základe počtu prítomných účastníkov je riadne online zasadnutie Parlamentu SAAF uznášaniaschopné.
PROGRAM ZASADNUTIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Vymenovanie zapisovateľa
Schválenie programu zasadnutia
Vyhodnotenie hospodárenia a činnosti za 2020
Finančný plán a plán činnosti na 2021
Sezóna 2020, 2021
a. Seniorská
b. Juniorská
c. Flagová
6. Medzinárodné súťaže – informácie o programe súťaží
a. Juniorská kvalifikácia
b. Flag – MS Španielsko Október
c. Flag - Juniori
7. Zmena stanov (viď príloha)
8. Disciplinárny poriadok - prijatie
9. Blok kontrolóra
a. Správa o kontrolnej činnosti za 2020
b. Plán kontrolnej činnosti na 2021
10. Hraj Flag Futbal
a. 2020
b. 2021
11. Voľná diskusia
12. Ukončenie zasadnutia
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Úvod:
Zasadnutie otvoril o 10:00 prezident SAAF Michal Slašťan kde informoval pozvaných o vytvorení audiovizuálneho záznamu zo zasadania za účelom archivácie v súlade s príslušnou legislatívou v oblasti ochrany
osobných údajov. Všetci zúčastnení jednohlasne schválili vytvorenie audio-vizuálneho záznamu. Prezident
pokračoval vytvorením prezenčnej listiny. Okrem zástupcov Trnava Bulldogs, ktorí sa ospravedlnili z účasti, boli
zástupcovia všetkých ostatných klubov prítomní. Na základe prezenčnej listiny prezident skonštatoval, že
parlament je uznášania schopný, prítomní zástupcovia členov jednomyseľne súhlasili s konaním zasadnutia.
Prítomní súhlasili s možnými presahmi a prepojeniami jednotlivých bodov, ktoré spolu úzko súvisia, preto v
rámci diskusie a zasadnutia berú na vedomie a súhlasia s príp. presahmi.
Návrh na hlasovanie č. 1:
Parlament SAAF navrhuje vytvorenie audio-vizuálneho záznamu z tohto zasadnutia a vymenovanie
p. Michala Slašťana za predsedajúceho tohto zasadnutia Parlamentu SAAF.

Hlasovanie č. 1:
ZA: 5 hlasov (4 prítomní členovia + zástupca SAAF)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Parlament SAAF jednomyseľne schválil vytvorenie audio-vizuálneho záznamu z tohto zasadnutia a
vymenovanie p. Michala Slašťana za predsedajúceho tohto zasadnutia Parlamentu SAAF.

1. Vymenovanie zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
Návrh na hlasovanie č. 2:
Parlament SAAF navrhuje za zapisovateľa zápisnice z tohto zasadnutia Parlamentu p. Michala Slašťana
a za overovateľa zápisnice p. Jiřího Jeřábka.

Hlasovanie č. 2:
ZA: 5 hlasov (4 prítomní členovia + zástupca SAAF)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Parlament SAAF jednomyseľne schválil návrh na vymenovanie za zapisovateľa zápisnice z tohto zasadnutia
Parlamentu p. Michala Slašťana a za overovateľa zápisnice p. Jiřího Jeřábka.

2. Schválenie programu zasadnutia
Viceprezident Slovenskej Asociácie Amerického Futbalu Juraj Sopkuliak navrhol doplniť do pôvodného
programu zasadnutia tému Plán rozvoja tackle futbalu k bodu č. 11 Voľná diskusia.
Žiadny prítomný člen/zástupca nemal pripomienky k predloženému návrhu, a tak parlament pristúpil
k hlasovaniu.
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Návrh na hlasovanie č. 3:
Parlament SAAF navrhuje doplniť do Programu zasadnutia k bodu č. 11 „Voľná diskusia“ tému Plán rozvoja
tackle futbalu.

Hlasovanie č. 3:
ZA: 5 hlasov (4 prítomní členovia + zástupca SAAF)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Parlament SAAF jednomyseľne schválil doplnenie programu zasadnutia a schválil program zasadnutia
Parlamentu SAAF konaného dňa 13. 02. 2021.

3. Vyhodnotenie hospodárenia a činnosti za 2020
Predseda zasadnutia odovzdal slovo viceprezidentovi SAAF Jurajovi Sopkuliakovi, ktorý následne požiadal
zúčastnených, aby si otvorili prílohu, ktorá bola súčasťou pozvánky. V jednotlivých bodoch popísal hospodárenie
SAAF v roku 2020. Žiadny prítomný člen/zástupca nemal doplňujúce otázky a tak parlament pristúpil
k hlasovaniu.
Návrh na hlasovanie č. 4:
Parlament SAAF berie na vedomie správu o hospodáreniu a činnosti SAAF za rok 2020.

Hlasovanie č. 4:
ZA: 5 hlasov (4 prítomní členovia + zástupca SAAF)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Parlament SAAF zobral na vedomie správu o hospodárení a činnosti SAAF za rok 2020.

4. Finančný plán a plán činnosti na 2021
Viceprezident SAAF Juraj Sopkuliak predstavil predbežný finančný plán a rozpočet SAAF na rok 2021. Zároveň
však konštatoval, že na základe aktuálnej situácie je veľmi ťažké plánovať, nakoľko sa situácia spojená
s pandémiou mení a je tak možné predpokladať zmeny v danej oblasti v priamej väzbe na vývoj pandémie
Covid-19. Žiadny prítomný člen/zástupca nemal doplňujúce otázky a tak parlament pristúpil k hlasovaniu.
Návrh na hlasovanie č. 5:
Parlament SAAF berie na vedomie finančný plán a plán činnosti SAAF na rok 2021.
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Hlasovanie č. 5:
ZA: 5 hlasov (4 prítomní členovia + zástupca SAAF)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Parlament SAAF zobral na vedomie finančný plán a plán činnosti SAAF na rok 2021.

5. Sezóna 2020, 2021
Predtým ako predseda zasadnutia pristúpil k jednotlivým súťažiam v roku 2020 konštatoval, že celý rok bol
poznačený situáciou spojenou s pandemickou situáciou v krajine a vo svete. Tieto obmedzenia vychádzali najmä
z nariadení a odporúčaní oficiálnych predstaviteľov krajiny.
a) Seniorská:
b) Juniorská:
c)

Flagová:

2020
2021
2020
2021
2020
2021

nemožnosť odohrať akúkoľvek ligu kvôli pandemickej situácii
prispôsobenie sa pandemickej situácii a nariadení s ňou spojených
nemožnosť odohrať akúkoľvek ligu kvôli pandemickej
prispôsobenie sa pandemickej situácii a nariadení s ňou spojených
nemožnosť odohrať akúkoľvek ligu kvôli pandemickej
prispôsobenie sa pandemickej situácii a nariadení s ňou spojených

situácii
situácii

6. Medzinárodné súťaže – informácie o programe súťaží
a) Juniorská kvalifikácia – Predseda zasadnutia informoval prítomných o juniorskej kvalifikácií, do ktorej
bola povinnosť sa už prihlásiť. Nakoľko juniorsky národný program bol takisto poznačený pandemickou
situáciou, Slovenský Juniorský národný tím sa neprihlásil do kvalifikácie.
b) Flag – MS Španielsko Október – Predseda zasadnutia informoval zúčastnených o konaní Majstrovstiev
Svet vo Flag Futbale, ktoré sa budú konať v Októbri 2021 na Malorke, Španielsko. Zároveň informoval
o ambícií zúčastniť sa týchto Majstrovstiev Sveta. O tom či a kedy bude kvalifikácia zatiaľ nie sú žiadne
informácie.
c) Flag Juniori – Predseda informoval o ambícií zúčastniť sa súťaží na medzinárodnej úrovni vo Flag
futbale vekovej kategórie Juniorov chlapcov a dievčat, prípadne zmiešaných družstiev. Avšak momentálne
nie su žiadne plánované.

7. Zmena stanov SAAF
Predseda zasadnutia odkázal zúčastneným, aby si otvorili prílohu programu zasadnutia, kde bola zaslaná nová
verzia stanov. Následne poukázal na jednotlivé zmeny, ktoré v stanovách nastali. Následne predseda zasadnutia
navrhol termín mimoriadneho online zasadnutia Parlamentu SAAF hlasovania za účelom schválenia
aktualizovaných stanov SAAF na deň 21.02.2021 o 18:00 hodine.
Návrh na hlasovanie č. 6:
Parlament SAAF navrhuje termín mimoriadneho online zasadnutia Parlamentu SAAF s jediným bodom
programu – schválenie aktualizovaných stanov SAAF na deň 21.02.2021 o 18:00 hodine.
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Hlasovanie č. 6:
ZA: 5 hlasov (4 prítomní členovia + zástupca SAAF)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Parlament SAAF schválil termín mimoriadneho online zasadnutia Parlamentu SAAF s jediným bodom
programu – schválenie aktualizovaných stanov SAAF na deň 21.02.2021 o 18:00 hodine.

8. Disciplinárny poriadok
Predseda zasadnutia konštatoval, že Disciplinárny poriadok bol riadne zaslaný zástupcom klubov v zákonnej
lehote a nakoľko neprišli žiadne otázky a doplnenia vopred ani v čase zasadnutia, parlament pristúpil
k hlasovaniu.
Návrh na hlasovanie č. 7:
Parlament SAAF schvaľuje Disciplinárny poriadok SAAF v predloženom znení.
Hlasovanie č. 7:
ZA: 5 hlasov (4 prítomní členovia + zástupca SAAF)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Parlament SAAF schválil Disciplinárny poriadok SAAF v predloženom znení.

9. Blok kontrolóra
a) Správa o kontrolnej činnosti za 2020 – kontrolór SAAF oboznámil prítomných o kontrolnej činnosti za
rok 2020. Konečná správa bude členom Parlamentu SAAF doručená elektronicky a následne bude predložená
Parlamentu SAAF pri najbližšom zasadnutí.
b) Plán kontrolnej činnosti na 2021 – kontrolór SAAF oboznámil prítomných s plánom kontrolnej
činnosti na rok 2021, ktorý je súčasťou Správy o kontrolnej činnosti za rok 2020.
c) Súčasne kontrolór SAAF upozornil prítomných na nasledujúce povinnosti:
• aktualizácia údajov v Integrovanom systéme športu
• dodržiavanie všetkých povinností vo väzbe na platné protipandemické opatrenia
• dodržiavanie zákonných povinností – zverejňovanie informácií, apod.

•

kontrolu a prípadnú aktualizáciu stanov a ďalších interných predpisov jednotlivých
klubov v súvislosti so zmenami platnej legislatívy (doping, fair play, apod.) a súčasne
vo väzbe na prípadné úpravy interných predpisov SAAF. V tejto súvislosti ponúka
kontrolór svoju súčinnosť – v prípade záujmu klubov je možné kontaktovať kontrolóra
emailom
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10. Hraj Flag Futbal
a) 2020 – Prezídium SAAF informovalo zúčastnených o projekte Hraj Flag Futbal a úspechoch, ktoré sa
podarili napriek situácii a obmedzeniam spojených s pandemickou situáciou.
b) 2021 – Prezídium SAAF informovalo zúčastnených o plánoch na rok 2021. Konkrétne pokračovať
v školeniach nových učiteľov, kde by sa pridalo aj online školenie, ktoré je plánované od apríla 2021.

11. Voľná diskusia
Viceprezident SAAF Juraj Sopkuliak informoval prítomných o zmene bankového spojenia SAAF – namiesto
doterajšej ČSOB bude po novom oficiálnou bankou FioBanka. Dôvodom zmeny je najmä úspora finančných
prostriedkov za bankové služby a poplatky.
Do tohto bodu programu bol zaradený návrh o pláne rozvoja Tackle futbalu. Zúčastnení jednohlasne súhlasili, že
sa tomu bude SAAF venovať intenzívnejšie. Viceprezident Juraj Sopkuliak predstavil plán rozvoja, ktorý bol
zverejnený v skupine parlamentu na Facebooku.
Zástupca Nitry Knights predstavil návrh Celonárodného Náborového Dňa, kde by sa určil konkrétny dátum
a všetky kluby by mali nábory. Celonárodný deň by pomohol propagácii, ktorá by mohla byť lepšie organizovaná
a preto aj efektívnejšia. S týmto podnetom sa všetci zúčastnení stotožnili.
Kontrolór SAAF navrhol Parlamentu SAAF zvážiť možnosť konania zasadnutia Parlamentu SAAF v roku 2021
častejšie vzhľadom k protipandemickej situácii, s využitím technológií a postupov pre online zasadnutia ako aj
hlasovania a s cieľom maximálne garantovať efektívnu operatívnu informovanosť a rozhodovanie v rámci SAAF.
Ďalšie riadne zasadnutie Parlamentu SAAF navrhuje usporiadať na prelome mesiacov apríl/máj 2021.

12. Ukončenie zasadnutia
Nakoľko všetky body programu zasadnutia Parlamentu SAAF 13.02.2021 boli naplnené, predseda zasadnutia
jednotlivo poďakoval zúčastneným za účasť a oficiálne uzavrel prvé riadne zasadnutie Parlamentu v roku 2021.
Podpísaný originál tejto zápisnice je uložený v sídle SAAF a je v prípade oprávneného záujmu na základe
predchádzajúcej dohody k nahliadnutiu.

Dňa: 4.3.2021

Prezident SAAF:

Zapisovateľ:

Overovateľ:

________________________
Michal Slašťan v.r.

_______________________
Michal Slašťan v.r.

_____________________
Jiří Jeřábek v.r.
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