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INFORMÁCIE 

o činnosti  Slovenskej asociácie športu na školách  

od posledného Predsedníctva SAŠŠ. 

 

predkladá: Andrea Ristová, generálny sekretár 

 

 

 

 Plnenie uznesení k zasadnutiu P SAŠŠ (rozpis v prílohe). 

 

 Školské športové súťaže podľa KALENDÁRA 2017/2018: 

- Organizátori M SR sa stretli na spoločnej porade 21.9.2017 v Trenčíne. Možno 

konštatovať, že účasť bola nižšia ako sa predpokladalo. Porada bola zameraná na skvalitnenie 

organizovania M SR, k čomu bol vypracovaní aj MANUÁL organizátora M SR. 

 

- Dňa 25.10.2017 prebehli prvé Školské M SR v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ 

v Červenom Kláštore. Podujatie bolo zorganizované na veľmi vysokej úrovni, či už  

organizačnej i výkonnostnej.  

 

- Pripravené a zverejnené (školský portál a web stránka sass.sk) sú všetky propozície 

Školských M SR v školskom roku 2017/2018. Termínovník tvorí prílohu. 

 

- V priebehu mesiacov september – december prebiehali okresné i krajské kolá vo 

FUTSALE ZŠ a VYBÍJANEJ najml.žiakov ZŠ, ktorá bude mať svoje vyvrcholenie už 

v decembri 12.-13.12. v Strážskom (informačný plagát a pozvánka zaslané). 

 

Návrh na uznesenie:  

Delegovať členov P SAŠŠ na všetky Skolské M SR v školskom roku 2017/2018 (najbližšie 

na M SR vo vybíjanej najml.žiakov ZŠ, Strážske).  

 

- Dávame opätovne do pozornosti projekt pre stredné školy SILOVÝ päťboj a jeho 

rozvoj vo všetkých krajoch. Metodický materiál je zverejnený a obdržali ste ho na P SAŠŠ.  
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 Školské športové súťaže na medzinárodnej úrovni ISF: 

 

- Slovenskí delegáti A. Harna a R. Behančin, ktorí pôsobia v technických komisií od 

10.10. do 14.10.2017, v Olbii na Sardínii. Osobne pozvali prezidenta ISF na Slovensko 

a doriešili niektoré so sporných otázok v rámci spolupráce s ISF. 

 

- Prvé kvalifikácia pre rok 2018 v súťažiach ISF prebehla v Liptovskom Mikuláši 

7.11.2017. Za účasti čestného predsedu SAŠŠ A. Javorku sa tu stretli crosári  s cieľom 

vybojovať si účasť na MŠM ISF v cezpoľnom behu (Francúzsko/Paríž). Pripravená je 

kompletná slovenská výprava – školské aj národné výbery. Vzhľadom k tomu, že Slovensku 

(SAŠŠ) boli pridelené MŠM ISF v cezpoľnom behu v roku 2020, odporúčame, aby do 

francúzska cestovala kompletná slovenská výprava. Dôvodom je aj pridelenie MŠM ISF 

v cezpoľnom behu v roku 2020 na Slovensku.  

 

Informácia:  

Kolotoč kvalifikácií sa rozbehne od januára (prvý futsal). 

 

- Do termínu 30.11.2017 bolo potrebné uhradiť zálohové platby na podujatia ISF, 

ktorých sa Slovensko zúčastní (prehľad v prílohe). Platby sa uhradili z navýšeného rozpočtu, 

ktorý sa podarilo vybaviť na MŠVVaŠ SR vo výške 30.000 €. 

 

- Na pozvanie SAŠŠ mal na Slovensko prezident ISF Laurent Petrynka, ktorý sa 

však v navrhovanom termíne 10.12.2017 návštevy nemôže zúčastniť. Návrh na nový termín si 

uvedie prezident sám. 

 

Návrh na uznesenie:  

Na rokovanie P SAŠŠ predložiť návrh vedúcich výprav do zahraničia na jednotlivé podujatia 

v roku 2018 (prehľad návrhov v prílohe). 

 

 

 

 Podujatia iné: 

- Dňa 3.11.2017 sa v Trnave uskutočnila KONFERENCIA o školskom športe pod 

záštitou MŠVVaŠ SR pod názvom „Súčasný stav a hlavné úlohy v školskom športe na 

Slovensku“. Konferencie sa zúčastnili poprední zástupcovia vysokých škôl, generálna 

riaditeľka sekcie športu B.Gerhátová, ktorá zhodnotila konferenciu ako veľmi pozitívnu 

a prínosnú, s návrhom uskutočniť konferenciu dvojdňovú počas olympiády detí a mládeže 

KALOKAGATIA 2018. Veľkým prínosom boli aj zborníky, ktoré dostali všetci účastníci na 

konferencii. 

 

Návrh na uznesenie:  

Spracovať závery konferencie a ďalší postup pre MŠVVaŠ SR. 
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- ŠKOLA ROKA – vyhodnotenie celoštátnej aktivity škôl v SR sa uskutočnilo 

8.11.2017 v Nových Zámkoch. Hostiteľom bola ZŠ Nábrežná. Všetko išlo presne podľa 

časového harmonogramu a v duchu precízne pripravenej réžie pod vedením riaditeľa školy 

Róberta Rudinského a jeho pedagogického zboru. Podujatie otvoril svojim príhovorom 

predseda SAŠŠ Marian Majzlík a po ňom vystúpil riaditeľ odboru športu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR  Dušan Ťažký. Kompletné výsledky sú zverejnené na 

web stránke SAŠŠ. 

Návrh na uznesenie:  

- Spracovať nové kritériá. 

 

 

 

 Pracovné stretnutia a porady: 

- Na základe delegovania P SAŠŠ sa na porade MŠVVaŠ SR/ porada komisie športu  - 

13.9.2017 zúčastnili M. Majzlík (predseda),  A. Javorka a A. Ristová, ktorí boli následne na 

porade 6.10.02017 menovaní do tejto komisie/poradného orgánu sekcie športu a generálnej 

riaditeľky sekcie športu. 

 

- Dňa 14.9.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v Národnom športovom centre 

s riaditeľom Borisom Čavajdom. Predmetom rokovania bolo nadviazanie spolupráce 

a zároveň uzavretie aj zmluvy o tejto spolupráci, ktorá sa podpísala na pôde NŠC dňa 

6.1.02017 a oficiálne /verejne dňa 3.11.2017 v rámci Konferencie o školskom športe. Zmluva 

je zverejnená na web stránke sass.sk.  

 

- Dňa 12.10.2017 v Bratislave zasadala komisia FAIR PLAY Slovenského olym. 

výboru. Komisie sa zúčastňujú jej členovia A. Javorka a A. Ristová. 

 

- Podpísaná bolo zmluva s FLORBAL s.r.o - na základe objednávok bude SAŠŠ mať 

zisk zo všetkých objednávok 10%. Zmluva je zverejnená na web stránke sass.sk.  

Odporúčanie: 

Je potrebné propagovať stránku FLORBAL s.r.o našim nižším zložkám a hlavne školám. 

Podklady boli zaslané. 

 

- V predvečer konferencie (2.11.2017) o školskom športe sa uskutočnilo stretnutie 

s predstaviteľmi Asociácie skolných sportovných klubu v ČR (ASSK). Organizátormi 

stretnutia bola SAŠŠ, ktorá iniciovala stretnutie a predstavila možnosti úzkej spolupráce 

s novým vedením asociácie. Viceprezidentka S. Ságnerová vystúpila aj na Konferencie 

o školskom športe. Pracovného stretnutia sa zúčastnil predseda SAŠŠ M. Majzík, A, Javorka 

a A. Ristová. Komuniké (materiál v prílohe) s ASSK ČR v prílohe. Stretnutie bolo hodnotené 

z oboch strán ako veľmi vydarené. 

Odporúčanie: 

- Prerokovať KOMUNIKÉ. 
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- Dňa 20.11.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v Banskej Bystrici k úlohám v 

oblasti olympijskej výchovy, ktorú zvolala jej predsedníčka Eva Murková. Úlohy, ktoré 

bude plniť táto komisia budú podrobnejšie rozpracované a budú smerovať k rozvoju 

olympijskej výchovy v podmienkach SAŠŠ.  

Informácia: 

- V priebehu decembra 2017 budú zverejnené otázky I. kola Veľkého olympijskeho 

kvízu.  

 

 

 Vzdelávanie v podmienkach SAŠŠ: 

Vzdelávacia komisia v SAŠŠ pripravuje niekoľko vzdelávacích programov formálneho a 

neformálneho charakteru. Od začiatku školského roka sa realizovalo vzdelávanie v  programe 

„Športová hra florbal v predmete telesná a športová výchova“, v rozsahu 30 hodín, počet 

kreditov 8, číslo akreditácie: 1662/2016-KV: 

Martin    6. - 9. október 2017 

Spišská Nová Ves    20. -22. október 2017 

Prešov    17. – 19. novembra 2017 

 

Naplánované sú aj neformálne vzdelávania  v programe „ Rozhodca gymnastiky školských 

športových súťaží“ v spolupráci so SGF.8.12.2017 v Púchove a 15.12. 2017 vo Svätom Petri 

v spolupráci so SGF 

SAŠŠ pripravila novú akreditáciu, ktoré bola schválená - OUTDOOR AKTIVITY vo 

vyučovacom procese TŠV a pripravujeme sa na rok 2018 – marec (v TN kraji), apríl 

(východ), október (v BA kraji). 

Nebol schválený akreditačný program vo vybíjanej. 

Všetky informácie a pozvánky sú zverejňované na web stránke sass.sk. 

 

 

 Rôzne: 

- SAŠŠ je zaregistrovaná pre výber 2% . Venujte prosím tomuto pozornosť vo Vašich 

krajoch. V roku 2016 bol príjem 286,60 € . 

 

 

 

 

 

 

 


