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ZÁPISNICA  

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ) 

 

 

Miesto a dátum:   Trnava, 9. september  2017 

 

Prítomní: A. Javorka, M. Majzlík, E. Murková, M. Čamborová,  Ľ. Dratvová, J. Argajová, J. 

Pavlík, M. Csaszár 

Prizvaní: A. Ristová,  M. Magdolenová-Ristová, A. Hlôšková, J. Valušková,  

Ospravedlnení: M. Mazan, M. Olešáková, M. Kundľa.    

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o činnosti SAŠŠ za školský rok 2016/2017 

4. Informácia o účinkovaní slovenských výprav v zahraničí 

5. Program činnosti na školský rok 2017/2018 

5. Rôzne. 

6. Diskusia (po každom bode). 

7. Záver   

 

K bodu 1 

Prítomných privítal a zasadnutie predsedníctva otvoril M. Majzlík. V úvode poďakoval všetkým za prácu 

v uplynulom školskom roku a následne informoval o tom, že SAŠŠ po splnení všetkých podmienok 

získala status Národnej športovej organizácie. Zdôraznil, že nás to značne posúva dopredu, ale j zaväzuje.  

Za zapisovateľa navrhol A. Ristovú a za overovateľa zápisnice A. Javorku. Potom predložil návrh 

programu rokovania – tak ako bol uvedený v pozvánke.  K nemu sa vyjadril A. Javorka, ktorý navrhol 

v rokovaní spojiť body 3 a 4 nakoľko spolu úzko súvisia, v bode 5. navrhol Program činnosti 

preformulovať na Plán práce predsedníctva na II. polrok 2017, vrátane „pavúka“ rozdelenia úloh.  V bode 

rôzne odporučil prerokovať osobitne koncepciu časopisu Tokyo 2020 a metodiku činnosti P SAŠŠ. 

Všetky návrhy boli jednohlasne odsúhlasené.  

 

Uznesenie: 

1/1 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje zapisovateľa z rokovania A. Ristovú a overovateľa zápisnice A. 

Javorku. 

1/2 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje program rokovania doplnený o návrhy A. Javorku.  
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K bodu 2 

A. Ristová informovala o kontrole plnenia uznesení. Konštatovala, že od posledného zasadnutia, P 

SAŠŠ (9.6.2017), ktoré sa konalo pred Snemom SAŠŠ boli splnené všetky. Viaceré z nich bola spojená 

s priebehom snemu. 

 

K bodu 3,4 

Správu o činnosti SAŠŠ za školský rok 2016/2017 a Informáciu o účinkovaní slovenských výprav 

v zahraničí uviedla A. Ristová. Materiály boli zaslané vopred všetkým členom P SAŠŠ (príloha 1 a 2). 

Predstavujú prierez bohatej činnosti SAŠŠ v uplynulom školskom roku, vyzdvihujú úspechy, no na 

druhej strane upozorňujú aj na nedostatky, ktoré bude potrebné v budúcom období riešiť.  

A. Ristová sa vyjadrila kriticky napr. k výberu nominovaných vedúcich a upozornila na skutočnosť, že 

oblasť zahraničia sa stáva pre SAŠŠ jednou z kľúčových. Je potrebné, aby všetci členovia P SAŠŠ 

pristupovali k nomináciám zodpovedne. Navrhla vypracovať manuál pre vedúcich výprav, ktorý im 

uľahčí prípravu a vysvetlí plnenie úloh ešte pre výjazdom na svetový šampionát. Vedúci výprav musia na 

sebe pracovať, pripravovať sa, musia byť súčasťou tímu.  Keďže ISF zaviedlo úhradu zálohových platieb 

do konca kalendárneho roka, bude potrebné navštíviť gen. riaditeľku a konzultovať s ňou možnosť 

navýšenia rozpočtu. 

 

V DISKUSII sa vyjadril predseda SAŠŠ M. Majzlík a súhlasil, že je potrebné urobiť všetky kroky, aby 

k reprezentácii boli vyslané len tie najlepšie tímy a jednotlivci, nakoľko reprezentujú Slovensko, 

slovenský školský šport i svoje školy. Je to veľmi potrebné aj k propagácii.  

J. Pavlík vyjadril svoje poďakovanie gen. riaditeľke sekcie športu MŠVVaŠ B. Gerhátovej za jej podporu 

školskému športu. Vyjadril sa k účinkovaniu v zahraničí a ako ved. výpravy v plávaní potvrdil, že je to 

práca  veľmi dôležitá, nie však ľahká a preto k nej treba pristupovať od obdržania nominácie veľmi 

zodpovedne a skôr.  

E. Murková doplnila informáciu o problémoch s uvoľňovaním navrhnutých pedagógov na podujatia do 

zahraničia. Poďakovala za spoluprácu sekretariátu SAŠŠ. 

A. Ristová doplnila informáciu o nutnosti zostaviť priority účinkovania slovenských výprav v roku 2018 

a navrhla zaradiť športy do troch „balíkov“:  ANO – MOŽNO (ak budú finančné prostriedky) – NIE 

(rozpis tvorí prílohu 3).  

Ďalej v diskusii informovala, že delegát TC ISF sekcie volejbal J. Dančík sa písomne vzdal svojej 

funkcie. A. Javorka ocenil jeho prácu a prínos a navrhol pripraviť pre neho ďakovný list. 

M. Čamborová sa tiež vyjadrila k účinkovaniu v zahraničí (Palermo – orientačný beh). Vysoko ocenila 

profesionalitu vedúcich družstiev, ich prístup a odbornosť počas podujatia. Ak je nominácia aj zo škôl na 

vysokej úrovni je aj práca vedúceho delegácie jednoduchšia.  

A. Javorka ocenil obe správy a podotkol, že sú to náročné materiály, a preto je potrebné, aby na nich 

v budúcnosti pracoval viacčlenný kolektív tých členov P SAŠŠ, ktorí sú zodpovední za jednotlivé úseky.  

V Správe o činnosti sa treba zamerať na hlavné úlohy. Dôsledne ich rozobrať z pohľadu ich plnenia – čo 

sa podarilo a čo nie – analyzovať príčiny – naznačiť východiská. To je základný model, každej správy 

i každej jej časti.   Treba uvažovať nad rozvojom kontaktov z V 4, ale ísť aj ďalej a zapojiť napr. Rakúsko 

a Rusko, čo sa nám v poslednom období darí. Naopak spolupráca s Českom stagnuje. Uviedol, že treba 

upevniť vzťahy s ISF a pozvať prezidenta ISF na podujatia na Slovensku a pri tej príležitosti ukázať mu 

napr. areál v Šamoríne, aby mal predstavy, čo môže Slovensko ponúknuť.  
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Uznesenie: 

1/3 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje  Správu o činnosti za školský rok 2016/2017.  

2/3 Predsedníctvo ukladá členom P SAŠŠ zodpovedných za jednotlivé úseky (termín do 30.9.2017), 

v zmysle schválenej Správy o činnosti spracovať postup plnenia úloh do najbližšieho snemu SAŠŠ. 

 

1/4 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie Informáciu o účinkovaní slovenských výprav a ich výsledky 

v roku 2017. 

2/4  Predsedníctvo SASŠ schvaľuje priority v účinkovaní slovenských výprav v roku 2018. 

3/4  Predsedníctvo SAŠŠ ukladá gen. sekretárovi pripraviť ďakovný list J. Dančíkovi. Termín do 

30.9.2017.  

4/4  Predsedníctvo SAŠŠ poveruje predsedu zabezpečiť účasť na stretnutí s gen. riaditeľkou sekcie 

športu MŠVVaŠ SR. 

 

 

K bodu 5 

Plán práce predsedníctva SAŠŠ na II. polrok ako aj víziu a ďalšie úlohy uviedol jeho autor A. Javorka. 

Materiál bol zaslané písomne vopred (príloha 4).  Ako prioritu vidí nutnosť, aby každý člen P SAŠŠ 

niesol zodpovednosť za určitú oblasť v organizácii, ako člen výkonného orgánu SAŠŠ. Sekretariát má 

stanovenú svoju funkciu v stanovách a pracuje aj na veciach, ktoré spadajú do „náplne“ práce P SAŠŠ 

a je hlavne v poslednom období značne preťažovaný. Za ťažiskový bod uviedol prácu na koncepčných 

materiáloch a kontrole ich plnenia. Za novinky v činnosti P SAŠŠ označil verejné diskusie, ankety 

a konferencie. Prioritou však zostáva príprava koncepcie získavania detí pre pravidelné športovanie pod 

pracovným názvom „Školský rok v pohybe“ pod heslom:  

VVV - „VIZIA – VYTRVALOSŤ – VÍŤAZSTVO“. 

 

Predstavil aj Štruktúru rozdelenia práce v jednotlivých úsekoch (príloha 5). Členovia PAŠŠ dostali 

vysvetlenú jasnú predstavu a možnosť vyjadriť sa k oblasti, ktorú by zastrešovali. 

 

Uznesenie: 

1/5 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje Plán práce P SAŠŠ na II. polrok a štruktúru rozdelenia úloh v P 

SAŠŠ.  

2/5 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá svojim členom vyjadriť sa k svojej pozícii (oblasti) v štruktúre 

rozdelenia úloh P SAŠŠ. Termín do 20.9.2017. 

 

K bodu 6 

Koncepciu časopisu TOKYO 2020 (príloha 5.)  - A. Javorka informoval, že k zásadným zmenám 

v obsahu neprišlo, no niektoré i novácie sa týkajú jeho tvorby (rozšírenie kolektívu spolupracovníkov, 

rubrika mladých autorov a pod.).   

 

INFORMÁCIE: 

A. Ristová informovala  o športovo technických náležitostiach: 

- Metodický materiál vybíjaná najmladších žiakov  - súťaž sa rozbieha od 1.10. a vrcholí 13.-14.12. 

školskými M SR. Podarilo sa osloviť partnera firmu DEMISPORT, ktorá venuje všetkým víťazom krajov 

tričká. 

- Metodický materiál futsal ZŠ  - súťaž začína od 1.10. a v roku 2017 je potrebné odohrať okresné kolá. 

- Metodický materiál silový päťboj – súťaž dlhoročná pre stredoškolákov. 

- Olympiáda školských pracovníkov v roku 2018 bude mať svoje celoštátne finále v Detve v dňoch 8.-
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9.6.. Organizátor si vybral do programu športy – atletika, malý futbal, mixvolejbal a ako novinku 

mixbedminton. 

- Vyšla nová Smernica k súťažiam, ktorá umožňuje aj úpravu rozhodcovského pre športové súťaže. 

Tabuľka rozhodcovské bola upravená a bude platiť od 1.1.02017 

- V Trenčíne sa 21.9. uskutoční stretnutie všetkých organizátorov M SR. Bol pripravený aj Manuál pre 

organizátorov M SR, aby im uľahčil prácu, ale aby ich aj viedol k samostatnosti a vloženiu niečoho 

nového, svojho do prípravy slovenských šampionátov. V manuály je už zakomponovaný návrh na platbu 

štartovného na účet SAŠŠ vopred vo výške 2 €, platba pri prezentácii bude navýšená na 3 € / za 

športovca.  

- Cestovné zdarma je potrebné zabezpečovať včas, ihneď po skončení krajského kola, nakoľko býva 

počet obmedzený.  

- Prvé M SR v cezpoľnom behu sa uskutočnia v St.Ľubovni, kvalifikáciu v cezpoľnom behu v Lip. 

Mikuláši.  

 

A. Javorka informoval o súčasnom stave zostavovania publikácia „Tak šli roky“, o realizácii projektu  

„Sieň slávy“ a stave príprav celoštátnej konferencie o školskom športe. 

 

DISKUSIA: 

E. Murková poznamenala, že v krajoch majú predsedovia krajov širokú činnosť , preto je dobré ak sa 

presnse konkretizujú a rozdelia úlohy v predsedníctve. Oznámila, že Banská Bystrica nebude schopná 

usporiadať M SR vo futbale SŠ, nakoľko im kolidujú termíny. Treba túto situáciu riešiť. 

Ľ. Dratvová predniesla pripomienku z KE kraja do ŠTK, aby sa zaoberala 5-ročným štúdiom 

a zapracovala ho do vekovej kategorizácie.  

J. Pavlík upozornil na skutočnosť, že nám ubúdajú ľudia, ktorí sú ochotní pracovať aj na úrovni 

dobrovoľnosti a preto treba rozvíjať to čo je časom overené a dobré a osloviť ďalších pomocníkov pre 

prácu v školskom športe.  Dal návrh na ocenenie MŠVVaŠ SR Veľká medaila sv. Gorazda pre A. 

Javorku.  

A. Ristová doplnila informáciu o nominácii troch členov SAŠŠ do komisie súťaží na MŠVVa Š SR – M. 

Majzlík, A. Javorka a A. Ristová. 

Upozornila ďalej na potrebu rozvoja členskej základne v krajoch ako úlohu stálu.  

 

Uznesenie: 

1/6 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá sekretariátu preveriť a pripraviť návrh na ocenenie pre A. Javorku.  

2/6 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá predsedom KR SAŠŠ zaoberať sa rozvojom projektu Sieň slávy 

(uzávierka návrhov v roku 2017 do 30.10.2017) a projektu „Tak šli roky“ – podľa metodického 

usmernenia, ktoré bude zaslané do 30.9.2017.   

3/6  Predsedníctvo SAŠŠ ukladá predsedom KR SAŠŠ osloviť pedagógov, organizátorov vo svojom 

kraji a požiadať ich o príspevky z praxe na pripravovanú konferenciu a zabezpečiť účasť zástupcami 

krajov - termín do 30.9. 

4/6  Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie z oblasti športovo technickej a ukladá predsedom 

KR SAŠŠ informovať  o nich vo svojich krajoch. 

5/6  Predsedníctvo SAŠŠ ukladá predsedom KR SAŠŠ priebežne formovať a rozširovať členskú 

základňu – úloha stála, pravidelné informácie na zasadnutiach P SAŠŠ.  
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K bodu 7 

M. Majzlík poďakoval prítomným za aktívne  rokovanie predsedníctva SAŠŠ a následne ho ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................ 

PaedDr. Marian MAJZLÍK 

        predseda SAŠŠ  

 

 

Zapísala: Andrea Ristová......................................................... 

 

Overil: Anton Javorka............................................................. 

       

 

Bratislava, 11.09. 2017  

 

 

.  

 


