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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia športovo-technickej komisie Slovenskej asociácie športu na 

školách 

 

Miesto a dátum: Bratislava, 2.10.2018 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Organizačný poriadok - Kalendára školských športových súťaží na 

šk.   rok 2018/2019  

3. Plán činnosti a úlohy ŠTK SAŠŠ  

4. Rôzne, Diskusia 

5. Záver 

    

K bodu č.1: 

Zasadnutie ŠTK otvoril a viedol jej predseda Anton Javorka. Po privítaní prítomným, 

osobitne predsedu SAŠŠ M. Majzlíka,  poďakoval  za prácu v uplynulom školskom roku 

2017/2018. Osobitne zdôraznil podiel členov ŠTK na organizovaní celoštátnych podujatí a to 

najmä na olympiáde detí a mládeže KALOKAGATIA 2018, no ocenil tiež metodicko-

odbornú pomoc  jednotlivých členov ŠTK, ale aj ich podiel na vzájomnej spolupráci s 

národnými športovými zväzmi.  

 

K bodu 2: 

Predseda ŠTK konštatoval, že rok 2017/2018 z hľadiska slovenského školského športu možno 

považovať za úspešný. Podarilo sa dôsledne naplniť úlohy „Kalendára“ , vrátane všetkých 

celoštátnych finálových súťaží a vzorne si počínali aj školské reprezentácie na 

medzinárodných školských majstrovstvách ISF (hodnotenie medzinárodných súťaží v 

prílohe).  Ďalší posun bol zaznamenaný vo vzdelávaní pedagogických pracovníkov či v 

efektívnom využívaní motivačných prvkov.  Na dosiahnutých výsledkoch sa výraznou mierou 

podieľal široký aktív dobrovoľníkov pôsobiacich v štruktúrach SAŠŠ, vrátane členov 

športovo-technickej komisie. 

 

Organizačný poriadok - Kalendára školských športových súťaží na šk.   rok 2018/2019  

predstavila A. Ristová. Predstavila novinky v Kalendári – spolupráca na projekte SAZ 

„Hľadáme nových olympionikov“, či zaradenie hokejbalu do „B“ kategórie, Zelenú kartu 

FAIR PLAY, ale upozornila aj na TOP podujatia roku 2019 – Zimnú Kalokagatiu 
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a GAUDEAMUS IGITUR. Začína sa aj s prípravou MŠM ISF v cezpoľnom behu, ktoré 

pridelili SAŠŠ na rok 2020.  

 

K bodu 3: 

V úvode tohto bodu A. Javorka informoval, že  je dôležité sústrediť pozornosť hlavne na: 

- zvyšovanie počtu športujúcich detí a formovanie ich trvalého vzťahu k tejto činnosti, 

- rastúci podiel na zvyšovaní športového majstrovstva detí a mládeže, 

- spájanie športu s kultúrou, výchovou a vzdelávaním .  

Z týchto úloh treba vychádzať pri plnení náplne práce ŠTK SAŠŠ. A. Javorka zdôraznil 

najmä jej metodicko-poradenskú funkciu, publikačnú činnosť a organizátorskú prácu. 

 

 

K bodu 4: 

V diskusii vystúpili takmer všetci prítomní. Hovorilo sa v nej o dosiahnutých výsledkoch 

i úspechoch na medzinárodných  súťažiach, ale aj o dobrej spolupráci medzi SAŠŠ a NŠZ.  

Znepokojene vystúpil J. Mižúr (orientačný beh), ktorý upozornil na návrhy i samotné 

argumenty niektorých členov celoštátnej komisie pri MŠVVaŠ SR na vyradenie orientačného 

behu z kategórie „A“. 

M. Laurenčík (atletika) poďakoval za spoluprácu a verí, že spoločne posunieme projekt 

„Hľadáme nových olympionikov“ . 

 

K bodu 5. 

V závere  rokovania boli zdôraznené hlavné úlohy, ktoré z hodnotenia uplynulého obdobia 

vyplynuli pre ŠTK: 

1. Zaslať pripomienky k návrhom slovenských propozícií (termíny, hracie systémy, ...)  

Termín: 30. novembra 2018 

2. V periodiku TOKIO 2020 dať priestor na spoluprácu aj členom  športovo-technickej 

komisie SAŠŠ.  

 

Predseda ŠTK SAŠŠ zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

Zapísala: A. Ristová       Dr. Anton Javorka 

         predseda ŠTK SAŠŠ 


