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Zápisnica 

zo snemu Slovenského spolku SCRABBLE, 

konaného dňa 5. októbra 2019 v Liptovskom Mikuláši. 

 

Program : 

 

1. Otvorenie  

2. Správa o činnosti spolku za roky 2017 – 2019 

3. Plán činnosti na sezónu 2019/2020 

4. Správa o hospodárení 

5. Správa kontrolóra spolku 

6. Diskusia o činnosti spolku 

7. Voľba návrhovej a volebnej komisie 

8. Voľba Rady SSS 

9. Voľba kontrolóra 

10. Diskusia, Rôzne 

11. Ukončenie 

 

1. Snem otvoril a prítomných privítal úradujúci predseda SSS Ivan Pastucha. Snemu sa 

zúčastnilo 29 členov spolku a bolo doručených 17 splnomocnení. Ku dňu konania snemu 

mal SSS 64 členov.  

 

2. Správu o činnosti spolku od posledného snemu predniesol predseda spolku Ivan 

Pastucha. Konštatoval zníženie počtu členov i zníženie priemernej účasti na turnajoch. 

Takisto predniesol správu o činnosti jednotlivých komisií – Technickej komisie, Jazykovej 

komisie, Komisie pre radosť z hry a Komisie pre kvalifikačné turnaje. V sezóne 2019/2020 

sa uskutoční 14 kvalifikačných turnajov a vyvrcholením budú Majstrovstvá Slovenska 3.-

4.10. 2020 v Liptovskom Mikuláši. Zatiaľ nie sú vyriešené miesta 3 kvalifikačných turnajov. 

Tiež budú prebiehať 2 internetové turnaje a 2 písomné súťaže, Majstrovstvá Slovenska vo 

vykladacom Scrabble a Slovenský pohár. 

 

3. Správu o hospodárení predniesla hospodárka spolku Brigita Stašková. Na účte SSS 

k 30.9.2019 bolo 1 396,20 eur a hotovosť v pokladni činila 353,95 eur.  

 
4. Správu kontrolóra spolku predniesla Erika Tomková. 

 

5. Pred voľbami bola zvolená návrhová a volebná komisia – predseda Ján Milan a členky 

Dagmar Jančurová a Miroslava Janikovičová. V prvom kole mohli členovia na hlasovacom 

lístku navrhnúť maximálne 3 kandidátov na členov Rady. Z navrhnutých kandidátov 

kandidatúru prijali: Eva Zahradníková, Patrik Pinter, Michal Ivan, Jozef Gajdoš, Erika 

Tomková a Rudolf Kooijman. V druhom kole v tajnej voľbe boli za členov Rady zvolení – 

Eva Zahradníková, Michal Ivan a Patrik Pinter. Novozvolená Rada si potom na svojom 

prvom zasadnutí zvolila spomedzi seba predsedníčku Evu Zahradníkovú. Vo voľbách za 
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kontrolóra spolku kandidovali Erika Tomková, Jozef Gajdoš a Marián Koleno. V tajných 

voľbách bola za kontrolóra zvolená Erika Tomková. Náhradníkom kontrolóra bol zvolený 

Marián Koleno. 

 

6. Rôzne 

 

Diskusia k súťažnému poriadku – odhlasované zmeny: 

- na Majstrovstvách Slovenska A skupiny môže hrať len člen SSS, 

- v súťažnom poriadku presunúť Povinnosti organizátora a Pravidlá prípustnosti slov 

medzi prílohy, 

- zmena kritérií rozhodujúcich o poradí hráčov na turnaji (v poradí) – počet bodov, 

počet víťazstiev, Median Bucholz, Bucholz a skóre, 

- zrušenie losovania začínajúceho hráča, nahradenie vylosovaním programom Swiss 

Perfect, pričom v 1. kole začína nižšie nasadený hráč, 

- spustenie hodín umožnené už pri vložení prvého písmena do zásobníka, 

- úprava ustanovenia o meškaní hráča – pri neprítomnosti hráča spustí hodiny 

rozhodca, 

- doplnenie článku o nedobratí písmen, 

- doplniť ustanovenie o kontrole platnosti slova v programe El Siňo oboma hráčmi, 

- hráč, ktorý neodohrá na turnaji všetky partie a odíde predčasne z turnaja bez 

závažného dôvodu, nezíska žiadne body do kvalifikácie ani Slovenského pohára, 

- uzavrieť pred každým turnajom zoznamy 3- až 5-písmenových slov tak, aby 

námietky proti takýmto slovám boli posudzované len podľa týchto zoznamov, 

- medzi povinnosti organizátora zaradiť zabezpečenie pohárov pre prvých troch 

hráčov, 

- zrušenie funkcie hlavného rozhodcu. 

Ďalšie odhlasované zmeny: 

- zrušenie Komisie pre radosť z hry a Komisie pre kvalifikačné turnaje, 

- počet a miesta kvalifikačných turnajov určovať na sneme, resp. počas MS, 

- vypracovať zásady hospodárenia, Rada SSS môže rozhodovať o investíciách 

s maximálnym limitom 500 eur, 

- pripraviť návrh na revíziu Stanov. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, 5. 10. 2019 

 

Zapísal: Ivan Pastucha     Schválila Rada SSS 

 

Eva Zahradníková 

 

Michal Ivan 

 

Patrik Pinter 


