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Zápisnica 

zo snemu Slovenského spolku SCRABBLE, 

konaného dňa 2. októbra 2021 v Liptovskom Mikuláši. 

 

Program : 

 

1. Otvorenie a správa o činnosti spolku za roky 2019 – 2021 

2. Správa o hospodárení 

3. Správa kontrolóra spolku 

4. Správa o činnosti Jazykovej komisie 

5. Správa o činnosti Technickej komisie 

6. Správa o činnosti Komisie pre rozvoj 

7. Diskusia o činnosti spolku 

8. Zmena stanov spolku 

9. Voľba členov Rady SSS na obdobie 2021 – 2023  

10. Voľba kontrolóra a jeho náhradníka na obdobie 2021 - 2023 

11. Pozmeňovacie návrhy členov SSS – diskusia a hlasovanie 

12. Ukončenie 

 

1. Ku dňu konania snemu mal SSS 70 členov. Na sneme sa osobne zaprezentovalo 20 

členov spolku, ktorí predložili splnomocnenia od ďalších 18 členov. Vzhľadom k účasti 

nadpolovičnej väčšiny členov SSS bol snem uznášaniaschopný hneď od začiatku 

(potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov, t.j. minimálne 36, v zmysle čl.VI 

bod 7. Stanov). Snem otvorila a prítomných privítala úradujúca predsedníčka SSS Eva 

Zahradníková a predniesla správu o činnosti spolku za ostatné dva roky.  

 

2. Správu o hospodárení pripravila hospodárka spolku Brigita Stašková a v jej mene ju 

predniesol člen Rady Patrik Pinter. Na účte SSS k 30.9.2021 bolo 3,296.33 eur.a hotovosť 

v pokladni činila 92.04 eur.  

 
3. Správu kontrolóra spolku pripravila Erika Tomková a v jej mene ju predniesol člen Rady 

Patrik Pinter. 

 
4. Správu o činnosti Jazykovej komisie predniesol predseda komisie Ivan Pastucha. 

 
5. Správu o činnosti Technickej komisie predniesol predseda komisie Patrik Pinter. 

 
6. Správu o činnosti Komisie pre rozvoj predniesol predseda komisie Michal Ivan. 

 
7. Z diskusie k činnosti spolku vzišiel pozmeňovací návrh na používanie programu SWIPS 

ako hlavného softvéru (aj na živých turnajoch), a Swiss Perfect iba ako záložný softvér. 

Rada zisťovala pohľad členov na alternatívny prístup ku kvalifikácii smerom 

k majstrovstvám SR, a síce že by sa kvalifikovalo prvých 32 hráčov ako doteraz, ale 

v prípade neúčasti by sa nepovolávali žiadni náhradníci (t.j. raz by majstrovstvá mohli byť 

o 32, inokedy o 18 hráčoch). Táto alternatíva bola všeobecne odmietnutá, bez hlasovania. 
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8. Predkladateľ návrhu na zmenu Stanov SSS Michal Ivan stručne oboznámil prítomných 

s novelou Stanov a procesom jej prípravy. Podaný bol jeden pozmeňovací návrh, a to na 

zmenu sídla spolku. Na zmenu stanov je v zmysle čl.VI ods.9 písm. f) potrebná 

nadpolovičná väčšina hlasov prítomných a zastúpených členov. Zmena stanov spolku 

bola schválená v znení predloženej novely a pozmeňujúceho návrhu (nové sídlo 

spolku Prekážka 726/23, 03301 Liptovský Hrádok). 

Počet prítomných a zastúpených členov pri rokovaní a hlasovaní o zmene stanov: 38. 

Hlasovanie: za 35, proti 0, zdržal sa 3.  

 

9. Pred voľbami bola zvolená návrhová a volebná komisia – predseda Vladimír Frický a 

členky Klára Nemčoková a Mária Ponická. Pred samotnými voľbami bol podaný návrh aby 

nová Rada SSS mala 5 členov, tento návrh neprešiel. V prvom kole mohli členovia na 

hlasovacom lístku navrhnúť maximálne 5 kandidátov na členov Rady. Z navrhnutých 

kandidátov kandidatúru prijali: Eva Zahradníková, Patrik Pinter, Michal Ivan, Peter 

Modránszky, Jaroslav Vernarský, Dagmar Jančurová a Peter Barák. V druhom kole 

v tajnej voľbe boli za členov Rady zvolení – Eva Zahradníková (bytom Prekážka 726/23 

03301 Liptovský Hrádok), Patrik Pinter (nar. 15.7.1977) a Michal Ivan (nar. 17.1.1983). 

Novozvolená Rada si potom na svojom prvom zasadnutí zvolila spomedzi seba 

predsedníčku Evu Zahradníkovú.  

 
10. V tajných voľbách bola za kontrolóra zvolená Erika Tomková, ktorá sa snemu 

nezúčastnila, ale súhlas s prijatím funkcie v prípade zvolenia vyjadrila písomne vopred, 

v zmysle Rokovacieho poriadku. Dagmar Jančurová s rovnakým počtom hlasov funkciu 

kontrolóra odmietla, a dobrovoľne prijala funkciu náhradníka kontrolóra. 

 

11. Pozmeňovacie návrhy členov SSS - diskusia a hlasovanie. Prebehla diskusia 

k súťažnému poriadku. Hlasovaním snem odsúhlasil tieto zmeny: 

- účastník Majstrovstiev Slovenska nemusí byť členom SSS; 

- víťaz odložených 22.MS ako aj víťaz 23.MS hraných online majú zaistené právo 

účasti na 24.MS; 

- povinnosť Rady SSS reagovať na podnet člena SSS do 15 dní; 

- na turnajoch používať SWIPS ako hlavný sofvér pre párovanie hráčov, Swiss 

Perfect iba ako záložný softvér; 

- vyradenie „ch“, „dz“, „dž“ zo zoznamu platných výrazov  

 

V Liptovskom Mikuláši, 2. 10. 2021 

 

Zapísal: Ivan Pastucha    Schválil: 

 

 

 

    Michal Ivan    Patrik Pinter 

Člen Rady SSS  člen Rady SSS 


