
Zápisnica 
zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ)

Miesto a dátum: Trenčín, 5. septembra 2020

Prítomní: M. Majzlík,  M. Čamborová, M. Olešáková, M. Kundľa,  J. Pavlík,  M. Császár,
 E. Murková, J. Argajová, M.Mazan, Ľ. Dratvová, 
Kontrolór SAŠŠ:  E. Pavlíková, 
Prizvaní: A. Ristová, M. Magdolenová-Ristová, 
Neospravedlnený: A. Javorka,

 PROGRAM podľa pozvánky:

1.         Otvorenie
2.         Kontrola plnenia uznesení
3. Pracovný poriadok SAŠŠ - aktualizácia
4.        Koncepcia školského športu - návrh
5. Príprava SNEMU SAŠŠ – obsahová a organizačná príprava
6. Rôzne
7. Záver

Zmenený PROGRAM na schválenie:

1.         Otvorenie
2.         Kontrola plnenia uznesení
3. Pracovný poriadok SAŠŠ - aktualizácia
4.        Príprava SNEMU SAŠŠ – obsahová a organizačná príprava
5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1
Prítomných privítal a rokovanie predsedníctva uviedol M. Majzlík. 
Hneď v úvode predseda SAŠŠ navrhol vypustiť bod č. 4 s dovetkom že vysvetlenie podá hneď v úvode
bodu  č.  3  v  podobe  aktuálnych  informácii  z  rokovania  so  št.  tajomníkom  MŠ  VVaŠ  SR.  Po
prerokovaných návrhoch zmeny v programe dal hlasovať, kto je za schválenie programu s uvedenými
zmenami ako je horeuvedené. 
Nasledoval návrh na  schválenie zapisovateľa a overovateľa zo zasadnutia predsedníctva. Za zapisovateľa
bola navrhnutý J. Pavlík a overovateľa M. Kundľa. 
Doplnenie programu bolo jednohlasne schválené.
Návrh na zapisovateľa a overovateľa zápisnice bol jednohlasne schválený.

Uznesenie:
1/1 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje program rokovania P- SAŠŠ.
1/2 Predsedníctvo schvaľuje za zapisovateľa J. Pavlíka a overovateľa M. Kundľu. 
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K bodu 2
A.Ristová  informovala o plnení  uznesení.  Konštatovala,  že uznesenia boli  splnené,  vrátane uznesenia
č.7/2 z 29.5.20 – pracovný poriadok, ktorého prejednávanie je v programe schôdze. Uznesenie 6/2 zo
7.3.20  zostáva  v platnosti  –  zápisnice  z  OK (OR) SAŠŠ o  voľbe  predsedu a úhrada  čl.  príspevkov.
Uznesenie 6/3 z 29.5.2020 je splnené čiastočne, plnila ho gen. sekretárka SAŠŠ nie pôvodne poverená
osoba. 

Uznesenie:
2/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie o plnení uznesení a ukladá aj naďalej pravidelne
kontrolovať  aj  uznesenia  z  dávnejších  schôdzí,  ktoré  trvajú  alebo  boli  nesplnené  alebo  splnené  len
čiastočne.

K bodu 3
V úvode predseda SAŠŠ, skôr než začne diskusia k pracovnému poriadku, zdôvodnil prečo sa s gen.
sekretárkou  rozhodli  navrhnúť  odloženie  plánovaného  bodu  č.  4  v  programe  na  neskoršie  obdobie.
Dôvodom boli výsledky  rokovania so št. tajomníkom MŠVVaŠ SR, ktoré prinieslo veľa nejasností a
nepochopení  o  fungovaní  školského  športu  zo  strany  št.  tajomníka.  Návrhy  št.  tajomníka  o  zmene
spôsobu financovania  šk.  športu na regionálnej  úrovni  prostredníctvom poverených odborov školstva
okresných úradov v sídle kraja a presune zodpovednosti na iné subjekty vyvolávajú obavy a vyžadujú si
ďalšie rokovania a upresnenia. Pravdepodobne budú potrebné ďalšie rokovania aj s ďalšími subjektami, aj
politickými, s ktorými už rokovania aj začali. To je dôvod, prečo o krátkodobej i dlhodobej koncepcii
rozvoja šk. športu bude možné uvažovať a rokovať až po doriešení sporných otázok. Prítomní členovia P-
SAŠŠ rozhodnutie podporili.
V ďalšom predseda požiadal aby sa na pravidelných mesačných stretnutiach sekretariátu s predsedom
SAŠŠ zúčastňovali aj členovia P-SAŠŠ. 
V  samotnom  rokovaní  o  zmenách  v  pracovnom  poriadku  SAŠŠ  nasledovala  podrobná  diskusia,
vysvetľovanie  jednotlivých  návrhov  a  zmien  oproti  súčasne  platnému  PP,  ktoré  veľmi  zodpovedne
pripravila  najmä  J.  Argajová.  Rovnako  návrhy  E.  Pavlíkovej a  M.  Császára  boli  prerokované  a
postupne sa, za zapájania všetkých členov P-SAŠŠ, do konečnej podoby upravovali jednotlivé zmeny v
článkoch  a  odsekoch.  Rokovanie  koordinoval  M. Majzlík a  zapisoval  M. Császár.  S  jednotlivými
zmenami  súhlasili všetci členovia P-SAŠŠ, pri jednom článku a to o zaradení ustanovení o kolektívnej
zmluve, kde nevládla všeobecná zhoda bolo potrebné hlasovanie : ZA hlasovalo     8 členov

PROTI hlasoval 1 člen
ZDRŽAL SA     1 člen

Uznesenie:
3/1  Predsedníctvo  SAŠŠ súhlasí  s  účasťou aspoň jedného  člena  P-SAŠŠ na pracovných  stretnutiach

predsedu SAŠŠ so sekretariátom
3/2  P-SAŠŠ súhlasí  so  zapracovaním prerokovaných  zmien do pracovného  poriadku  SAŠŠ,  ktorý  po

jazykovej a právnej úprave predseda SAŠŠ predloží na schválenie na najbližšom zasadnutí P-SAŠŠ, v
prípade potreby Per – rollam.
T:2.10.20 Z: v texte

K bodu 5
Prípravu SNEMU SAŠŠ, ktorý sa bude konať 3.10.20 v Poprade uviedol predseda SAŠŠ. 
A.Ristová predložila návrh programu snemu, ktorý prítomní schválili. Požiadala predsedov KR SAŠŠ,
resp. zástupcov KR v predsedníctve aby neodkladne rokovali s predsedami okresných klubov SAŠŠ a
uzavreli splnenie povinností ohľadom zápisníc o voľbe predsedu OK a výpisov uznesení z rokovania OK
SAŠŠ o určení delegáta a náhradníka na snem SAŠŠ, ďalej o okamžitej úhrade čl. príspevkov u klubov,
ktoré tak ešte neurobili. Zároveň požiadala aby jej v priebehu nasledujúceho týždňa nahlásili požiadavku
na potrebu ubytovania  delegátov zo vzdialenejších  okresov z  2.  na 3.10.2020.  J.Pavlík poprosil  aby
kolegovia  z  predsedníctva  naozaj  veľmi  zodpovedne  koordinovali  počty  delegátov  a  požiadavku  na
ubytovanie z OK svojho kraja a nahlásili včas. Diskusia prebehla aj o zaradení oceňovania zaslúžilých
členov SAŠŠ do programu.  J. Pavlík požiadal aby mohli byť navrhnutí aspoň kandidáti na ocenenie z
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okresov z okolia Popradu a východu Slovenska, lebo konečne nemusia pre ocenenie cestovať až na západ
Slovenska. Prítomní súhlasili, ale žiadali, aby možnosť oceniť nebola limitovaná vzdialenosťou, napokon
nastala zhoda a to v limitovanom počte za jednotlivý klub SAŠŠ na 2.

Uznesenie:
5/1 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje predložený návrh programu Snemu SAŠŠ 3.10.20 v Poprade
5/2  Predsedníctvo SAŠŠ ukladá zástupcom jednotlivých krajov v P-SAŠŠ koordinovať účasť delegátov z

jednotlivých klubov SAŠŠ v kraji a splnenie povinností v súlade s bodom 5 tejto zápisnice, vrátane
menovitých návrhov členov do jednotlivých komisií k snemu SAŠŠ.
T: 20.9.20 Z:v texte

5/3 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá sekretariátu zaslať pozvánky na SNEM SAŠŠ a pripraviť ho organizačne.
T: 11.9.20 Z: v texte

K bodu 6
Aktuálne informácie predniesla A. Ristová:

 aktualizovaný  zoznam  športov  v  ktorých  sa  uskutočnia  MŠM  ISF  v  kalendári  2020/2021:
orientačný beh, volejbal, futbal, basketbal 3x3, hádzaná, inkluzívne hry, gymnaziáda. Otázny je
zatiaľ futsal

 informácia o pripravovanom florbalovom zápase Slovensko – Česko
 informácia o konaní súťaží vo vybíjanej najmladších žiakov – OK do 30.11.20; KK do 8.12.20;

školské MSR budú 15.-16.12.2020
 informácia o zaradení ukážkového športu Jazda na saniach v ľadovom štartovacom trenažéri na

Zimnej kalokagatii 2021, ktorá sa uskutoční v marci 2021 na Štrbskom Plese
 informácia o termíne Gaudeámus igitur 2021. Bude 5.-7.5.2021
 informácia o bulletine z konferencie o školskom športe
 informácia o brožúre Zdravý športovec
 informácia o navrhovaných zmenách v stanovách SAŠŠ – zmena pomenovania funkcie predsedu

SAŠŠ na prezident SAŠŠ, doplnenie funkcie viceprezident SAŠŠ do stanov SAŠŠ a ďalšie drobné
zmeny, ktorých presné znenie bude predložené na najbližšom rokovaní P-SAŠŠ 2.10.20

Členovia P-SAŠŠ z krajov, kde je riziko že sa nebudú môcť konať okresné a krajské kolá v cezpoľnom
behu  v  šk.  roku  2020/2021,  žiadali  gen.  sekretárku,  ktorá  zároveň  zodpovedá  za  ŠTK  a  za  návrh
kalendára ŠŠS na MŠVVaŠ SR, aby konzultovala s príslušnými orgánmi prípadné posuny termínov od
OK po školské MSR v L. Mikuláši.

Uznesenie:
6/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie aktuálne informácie gen. sekretárky SAŠŠ.
6/2  Predsedníctvo SAŠŠ ukladá gen. sekretárke pripraviť návrh na úpravu stanov SAŠŠ tak, aby mohol

byť predložený na schválenie SNEMU SAŠŠ 3.10.2020.
T:2.10.20 Z: v texte

6/3 Najbližšie zasadnutie P-SAŠŠ bude 2.10.2020 o 17,00 h v salóniku hotela Satel v Poprade.

Predseda SAŠŠ M. Majzlík poďakoval za aktívnu účasť členom P-SAŠŠ a ukončil rokovanie.

Zapísal: PhDr. Jozef Pavlík .........................................................

Overil: Mgr. Milan Kundľa .........................................................

........................................................
PaedDr. Marian Majzlík, PhD. 
predseda SAŠŠ

V …......... …. . septembra 2020
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