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Zápisnica  

zo zasadnutia Predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ) 
 

 

Miesto a dátum:   Vyhne, 1. – 2. decembra 2017 

 

Prítomní: M. Majzlík, A. Javorka, E. Murková, M. Mazan, M. Kundľa, Ľ. Dratvová, M. 

Olešáková, M. Čamborová, J. Argajová, M. Császár. 

 E. Pavlíková - kontrolór. 

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

Ospravedlnený:  J. Pavlík. 

 

 Program: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Koncepcia získavania detí pre pravidelné športovanie a rozvoj výkonnostného športu 

v podmienkach SAŠŠ. Projekt pod názvom „ROK ŠKOLÁKOV V POHYBE“. 

4. Rôzne: 

- Škola Roka – návrh kritérií na školský rok 2017/2018. 

- Projekt medzinárodnej olympiády detí a mládeže Kalokagatia, spolupráca so SOV. 

- Súčasný stav členskej základne. 

5. Záver. 

 

 

K bodu 1 
M. Majzlík privítal prítomných členov predsedníctva a ďalších pozvaných. Na úvod zablahoželal 

kontrolórke SAŠŠ E. Pavlíkovej k úspešnému absolvovaniu skúšky kontrolórov na MŠVVaŠ SR. 

Následne ich oboznámil s návrhom programu rokovania.  A. Javorka odporučil rozšíriť bod rôzne 

o informáciu o činnosti SAŠŠ od posledného zasadnutia predsedníctva a o úlohy, ktoré z tejto informácie 

vyplývajú. Kontrolórka E. Pavlíková uviedla, že odporučené návrhy musia byť odsúhlasené 

predsedníctvom ako samostatné body programu. Následne dal M. Majzlík hlasovať za program doplnený 

o následné body: 

4)  Informácia o činnosti SAŠŠ od posledného predsedníctva. 

 

5) Rôzne: 

- Príprava snemu SAŠŠ 

- Škola Roka – návrh kritérií na školský rok 2017/2018. 

- Projekt medzinárodnej olympiády detí a mládeže Kalokagatia, spolupráca so SOV. 

- Súčasný stav členskej základne. 

 

6) Záver. 

 

Program bol jednohlasne schválený, podobne ako aj návrh za zapisovateľa (J. Valušková) a  overovateľa 

(J. Argajová).  

 

 Uznesenie: 

1/1 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje doplnený program rokovania P- SAŠŠ. 

1/2 Predsedníctvo schvaľuje za zapisovateľa J. Valuškovú a za overovateľa J. Argajovú. 
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K bodu 2 

A. Ristová informovala o plnení uznesení, ktorých prehľad dostali členovia predsedníctva 

v materiáloch na rokovanie. V krátkosti spomenula, že jednotliví členovia sa vyjadrili k svojmu 

pôsobeniu v predsedníctve, dotkla sa aj septembrových zasadnutí KR SAŠŠ a informovala, že návrh na 

ocenenie A. Javorku bol odkonzultovaný s B. Gerhátovou. Oceňovanie býva pri príležitosti „Dňa 

učiteľov“.  

V diskusii M. Majzlík požiadal prítomných, aby sa intenzívnejšie venovali plneniu úloh pri tvorbe 

„Sieni slávy“ a projektu „Tak šli roky“, ktoré majú nadčasovú myšlienku. A. Javorka – pozitívne 

zhodnotil spracovaný prehľad plnenia uznesení a zdôraznil, že ich dôsledné plnenie treba doťahovať až 

do úspešného konca. 

 

Uznesenie: 

2/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie o plnení uznesení. 

 

K bodu 3 

 

A. Javorka uviedol Koncepciu získavania detí pre pravidelné športovanie a rozvoja výkonnostného 

športu v podmienkach SAŠŠ pod názvom „ROK ŠKOLÁKOV v POHYBE“ – materiál bol členom 

predsedníctva zaslaný elektronicky. V úzkom prepojení s danou témou bola zorganizovaná „Konferencia 

o školskom športe v SR“, ktorá bola organizačne a obsahovo vydarená. Za pozitívne považuje silné 

zastúpenie akademickej obce a tiež početné zastúpenie jednotlivých krajských rád SAŠŠ. Zdôraznil, že 

konferencia poskytla celý  rad námetov, ktoré bude možné využiť nielen v praxi SAŠŠ, ale viaceré z nich 

presahujú horizont jej pôsobenia a budú poskytnuté MŠVV v Š SR. Upozornil tiež, že ide  o koncepciu 

dlhodobú a viaceré návrhy sú podmienené nielen zmenou prístupov k ich riešeniu, ale aj vytváraním 

adekvátnych podmienok.  

V diskusii vystúpili: 

E. Murková – (skvalitnenie podmienok pre prácu učiteľov), J. Argajová – (problematika zvyšovania 

počtu hodín telesnej výchovy), M. Majzlík a E. Pavlíková. 

 

Uznesenie: 

3/1 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje „Koncepciu získavania detí pre pravidelné športovanie a rozvoj 

výkonnostného športu v podmienkach SAŠŠ“  

3/2 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá A. Javorkovi na základe pripomienok členov predsedníctva konkretizovať 

postup realizácie Koncepcie. 

Termín: 31.12.2017 

 

 

K bodu 4 

 

Informáciu o činnosti SAŠŠ od posledného predsedníctva SAŠŠ predložila A. Ristová. Materiál bol 

členom Predsedníctva zaslaný elektronicky. Informáciu doplnila ústne o nasledovné: 

- SAŠŠ má oficiálnu kontrolórku organizácie. 

- Rozbieha sa spolupráca so SLA –  projekt  „Snowboardová liga“(informácie boli členom 

predsedníctva zaslané elektronicky). 

- Ruské veľvyslanectvo prejavilo záujem  o spoluprácu. 

 

V diskusii informáciu doplnil  

- A. Javorka – informoval o stretnutí so zástupcami AŠSK. 

- SAŠŠ bola pridelená organizácia MŠM v cezpoľnom behu v roku 2020. Bude spracovaný 

manuál na podmienky pre výber organizátora MŠM ISF v CB. 

-  
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Uznesenie: 

4/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie o činnosti SAŠŠ od posledného konania 

predsedníctva SAŠŠ. 

4/2 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá vypracovať manuál pre výber organizátora MŠM ISF v CB. 

Termín: 10.1.2018 

Zodpovední: A.Javorka a A. Ristová 

 

K bodu 5 

 

a,  Snem SAŠŠ 

A.Javorka a A. Ristová, M. Majzlík podali základnú informáciu o príprave budúceho volebného Snemu 

SAŠŠ. Bude sa konať v apríli (21.04.2018). Miesto bude spresnené dodatočne. Návrh postupu  obsahovej, 

organizačnej a personálnej prípravy bude spracovaný do 10.1.2018. Zodpovední M. Majzlík, A. Javorka, 

A. Ristová. 

 

b,  Kritéria Školy roka 

Návrh predložila A. Ristová a kritéria úzko korešpondujú z hlavnými úlohami SAŠŠ, aby čo najvernejšie 

odzrkadľovali úsilie škôl pri ich napĺňaní. Tohtoročné kritéria prichádzajú s novinkou hodnotiť jednotlivé 

piliere osobitne a celkové poradie stanoviť na základe súčtu umiestnení. Kritéria Školy roka budú 

zverejnené do 10.1.2018, zodpovední A.Javorka a A.Ristová  

V diskusii vystúpili   E.Pavlíková a Ľ.Dratvová. 

 

c,  Členská základňa 

Predsedníctvo konštatovalo, že od konania Snemu rast členskej základne postupoval len minimálne. 

Potvrdzuje to aj správa zaslaná predsedníctvu elektronicky. Do najbližšieho Snemu bude potrebné 

zintenzívniť v tomto smere úsilie. 

V diskusii vystúpili:  E. Dratvová, M. Čambroová, E. Murková a A. Ristová, ktorá informovala, že 

materiál ohľadne motivácie byť členom SAŠŠ je spracovaný a zverejnený 

 

d,  Olympijská výchova 

E. Murková infomovala o Olympijskej výchove. Sú určené zodpovedné osoby za jednotlivé oblasti 

(členovia SAŠŠ za KR SAŠŠ v BB).  Požiadala, aby jednotlivé KR SAŠŠ nahlásili konkrétne osoby, 

s ktorými budú komunikovať pri realizácii Olympijskej výchovy.  

 

e, Kalokagatia 2018 

Uskutoční sa v dňoch 20.-21.júna 2018 v Trnave. 
 

K bodu 6 
Po vyčerpaní programu M. Majzlík rokovanie predsedníctva ukončil a prítomným poďakoval za účasť.  

 

 

 

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

PaedDr. Marian M a j z l í k, PhD. 

        predseda SAŠŠ  

 

 

 

Zapísala: Jana Valušková    ......................................................... 

 

Overila: Jaroslava Argajová    .........................................................   

   

 

Bratislava, 07.12. 2017 


