
 

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ) 
 

Miesto a dátum: Trnava, 24. apríla 2021 

 

Prítomní:  M. Majzlík, J.Argajová, M.Császár, Ľ. Dratvová, M.Kundľa, M.  

Mazán, E.Murková, M.Olešáková, A. Ristová, A. Javorka 

Kontrolór SAŠŠ: E. Pavlíková 

Ospravedlnení: M.Čamborová, J.Pavlík 

Neospravedlnený: - 

Hostia:  B. Strečanský 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Školské športové súťaže na šk. rok 2021/2022 

4. Aktuálna situácia v organizácií 

5. Stanovy SAŠŠ 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu 1 

 Prítomných privítal a rokovanie predsedníctva viedol predseda M. Majzlík. Osobitne 

privítal zástupcu MŠVVaŠ SR zo sekcie štátneho tajomníka B.Strečanského. Nasledovalo 

schválenie programu zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľa. Za zapisovateľa 

z rokovania bol navrhnutý M. Császár, za overovateľa M. Olešáková. 

 

P-SAŠŠ jednohlasne schválilo zapisovateľa a overovateľa zápisnice. 

Hlasovanie:  

Za: 9     Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: 

1/1 Predsedníctvo schvaľuje za zapisovateľa M. Császára a overovateľa M. Olešákovú. 

1/2  Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje program rokovania P- SAŠŠ. 

 

 

K bodu 2 

A. Ristová informovala o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia P-SAŠŠ.  

Všetky materiály na spracovanie a pripomienkovanie boli zaslané členom predsedníctva 

mailom. Okrem uznesenia 5/2  hospodárska smernica, všetky ostatné uznesenia boli splnené. 

 

Uznesenie: 

2/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie o plnení uznesení a ukladá aj naďalej 

kontrolovať aj uznesenia z predchádzajúcich  zasadnutí , ktoré trvajú. 

 



 

K bodu 3 

 

A. Ristová bol zaslaný mailom návrh Kalendára školských športových súťaží na školský rok 

2021/2022 všetkým členom P-SAŠŠ, výzva o pripomienky, neprišli žiadne.                             

Kalendár treba upraviť, určiť, ktoré športy  skončia na okrese/kraji a ktoré budú mať aj 

celoslovenské kolo. 

E. Murková každý kraj je špecifický, cez MŠVVaŠ SR spolupráca so zväzmi, poskytnutie 

rozhodcov a vyplácanie podľa tabuliek v SAŠŠ. 

J. Argajová návrh - budúci školský rok robiť iba bezkontaktné športy (cezpoľný beh, atletika, 

orientačný beh, futbal ...) nech je ten kalendár oklieštenejší. 

M.Majzlík pripraviť kalendár tak ako má byť a spraviť aj covid variant. 

J. Argajová zvážiť 2 ročnú periódu M SR. S čím členovia P SAŠŠ nesúhlasia. 

B.Strečanský pripraviť viac alternatív, vypracovanie viacerých stratégií s nákladmi (SWOT 

analýza týchto konceptov).  

A. Ristová spraviť aspoň 2-3 verzie, ktoré by už boli aspoň rámcové a mali výpovednú 

hodnotu. Nevyraďovať športy, ale spraviť z toho niečo nové. Napr. aerobik- klesá nám úroveň 

v okresoch. Urobiť to k nejakému dňu- napr. deň študentstva. 

A.Javorka spraviť rekonštrukciu školských športových súťaží, odporúčanie  -  vytvoriť 

komisiu z členov SAŠŠ + odborníkov, pripraviť alternatívy kalendára.  

J.Argajová ponúknuť súťaže pre všestranný rozvoj. 

M.Kundľa  navrhol nechať športy, ktoré vydal ŠPU + mimoriadne obľúbené, zohľadniť aj 

obľúbenosť. 

A.Ristová predstavenie štafetového pohára. 

Kalendár školských športových súťaží na školský rok 2021/2022 pripravený. 

2 varianty: a) základný, b) covid. 

 

A.Ristová medzinárodné súťaže: 

      -  MŠM ISF v cezpoľnom behu, mal by tam byť online call. 

- Priorita ISF- Svetové hry U15 v Srbsku, je tam silná podpora ISF aj Srbska, vďaka 

veľkej zaočkovanosti, termín zmenený na september 2021. 

- MŠM ISF v orientačnom behu a hádzanej tiež by sa mali konať v rovnakom termíne 

ako Svetové hry U15 len v iných miestach. 

- She runs-  september 2021 Brusel, chceme vyslať družstvo, preveriť záujem vytipovať 

školy v krajoch do 7.5.2021. 

- OŠP  podľa situácie, budúci školský rok zaradiť do kalendára. 



 

 

 

K bodu 4 

14.33 pokračovanie po obednej prestávke - M.Majzlík- aktuálna situácia v organizácií: 

- po rokovaní s MŠVVaŠ SR odstupuje z postu predsedu, aby sa upokojila situácia. Problém 

bol viaceré komunikačné šumy medzi SAŠŠ a MŠVVaŠ. Opakovane už kandidovať nebude, 

a bolo by dobré, keby sa na Sneme SAŠŠ volilo aj celé predsedníctvo. Toto je záver z 

rokovania a považuje to za nevyhnutné, aby sa obnovila dôvera voči MŠVVaŠ. Rozhodnutie 

je nemenné, budú nové voľby. Najbližší Snem SAŠŠ bude nielen výročný, ale aj volebný. 

-závery z diskusie boli také, že na základe porady s pracovníkmi sa pán štátny tajomník 

MŠVVaŠ vyjadrí písomne. 

M.Kundľa- chce vedieť závery, čo sa vytýkalo zo strany ministerstva. Prečo sa vyvodil 

záujem, aby si odstúpil. Vyjadril názor, že z posledného P-SAŠŠ bola neúplná zápisnica, 

zmanipulovaná, podstatné veci tam chýbali.  

-vznikla polemika-  

M. Majzlík reagoval, že zápisnica bola v poriadku, pripája sa viac členov predsedníctva. 

Podľa ich názoru bola zápisnica v poriadku, akurát sa poukazuje na veci, ktoré už podľa ich 

záveru boli vyriešené a teda nie je potrebné, aby boli v takej miere zachytené. Ide o vnútorné 

veci a otázky napr. voči hospodáreniu a fungovaniu organizácii, voči ktorým boli vznesené 

námietky, avšak väčšinový názor bol v tom, že tieto otázky boli zodpovedané a šlo o interné 

záležitosti, ktoré netreba zapisovať, lebo neviedli ku konštruktívnym záverom s nejakými 

následkami alebo skutočnosťami, ktoré by naozaj mohli mať takú povahu, akú napr. M. 

Kundľa napadol (v zmysle, že niečo nie je v poriadku alebo je niekde problém). 

Na otázku M. Kundľu, prečo nebol štátny tajomník na predchádzajúcom predsedníctve, 

Majzlík odpovedá, že sme sa na tom ako predsedníctvo nedohodli, pretože sa riešili interné 

veci, pričom došlo k napätej atmosfére. Prečo by mal byť štátny tajomník v takejto atmosfére? 

Predstaviteľ štátu, predsa nemá význam, aby bol pri takýchto interných záležitostiach 

a organizačných veciach, navyše v napätej atmosfére. 

A. Javorka chce vrátiť na Sneme SAŠŠ titul čestného predsedu SAŠŠ, chce ísť za ministrom 

školstva odovzdať medailu sv. Gorazda. Navrhuje urobiť nejaké gesto ako SAŠŠ voči 

olympiáde (napr. list), po tomto výstupe odchádza z predsedníctva. 

 

P-SAŠŠ schválilo návrhy kalendára školských športových súťaží pre školský      

rok 2021/2022. 

 

Hlasovanie:  

Za: 8     Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie: 

3/1 Predsedníctvo SAŠŠ schválilo návrhy kalendára školských športových súťaží pre školský      

      rok 2021/2022. 



 

3/2 Členovia P-SAŠŠ preveria v kraji záujem o podujatie She runs, ktoré sa uskutoční  v 

september 2021 Brusel. 

4/1 P-SAŠŠ berie na vedomie rozhodnutie predsedu M.Majzlíka o vzdaní sa mandátu 

predsedu ku dňu konania najbližšieho Snemu.  

 

4/2 P-SAŠŠ vyhlasuje voľby na predsedu SAŠŠ a členov P-SAŠŠ na deň konania najbližšieho 

Snemu (26.6.2021 v Poprade).  

 

K bodu 5 
Stanovy - boli prerokované jednotlivé body a ustanovenia stanov. Výslednú podobu A. 

Ristová  zašle členom P-SAŠŠ, aby bol konečný návrh zmien stanov schválený per rollam. 

Tento schválený návrh bude predložený Snemu na prerokovanie. 

 

Uznesenie: 

5/1 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá A. Ristovej pripraviť usmernenie k snemu SAŠŠ pre kraje 

a scénar výročného snemu SAŠŠ. 

 

 

 

K bodu 6 

Platba členského - urgovať členov, ktorí nezaplatili členské za rok 2021. 

Zasielať návrhy na ocenenia.  

 

Uznesenie: 

6/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie podané A. Ristovou. 

 

 

P SAŠŠ schválilo všetky uznesenia. 

 

K bodu 7 

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

rokovanie. 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Martin Császár, v.r.  ..................................................... 

 

Overila: Mgr. Miriam Olešáková, v.r. ..................................................... 

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

 PaedDr. Marian Majzlík, PhD., v.r. 

predseda SAŠŠ 


