
 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ) 

 

 

Miesto a dátum: Poprad, 06.11.2021 

Prítomní:              E. Murková, M. Mazan, Ľ. Dratvová, E. Líšková, M. Olešáková,  

A. Tilková, P. Toman, Y. Unterfrancová,  

Kontrolór SAŠŠ: E. Pavlíková 

Ospravedlnení:        H. Gáfriková  J. Kakula,  A. Strýčková, T. Bélik, M. Csaszar, 

Prizvaní:                   A. Ristová, M.Ristová 

Prizvaný:   M. Kundľa – nezúčasnil sa 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie. 

2. Informácie od posledného zasadnutia P SAŠŠ, plnenie uznesení. 

3. Plán činnosti   - program SAŠŠ 

   - medzinárodná činnosť – informácie 

   - vzdelávanie 

4. Ekonomická smernica SAŠŠ, Smernica o používaní služobných vozidiel, Smernica o 

mzdách - schválenie 

5. Rôzne  - MŠM ISF v CB, Štrbské Pleso – príprava 

  - príprava Zimnej Kalokagatie  

  - zaslanie „Výzvy“ A. Javorkovi a M. Kundľovi 

  - list delegátom SAŠŠ 

6. Stretnutie s KK SAŠŠ v Prešovskom kraji 

7. Záver                                      

                                  

 



K bodu 1 

             Prítomných privítala a rokovanie predsedníctva viedla prezidentka SAŠŠ E. Murková.  

Oboznámila prítomných s programom rokovania, ku ktorému boli podané v bode rôzne 

doplňujúce návrhy, a dala hlasovať. 

Hlasovanie za navrhnutý program: 

Za:8                                     Proti: 0                              Zdržal sa: 0 

Uznesenie: 

1/1 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje predložený program rokovania. 

    Predsedajúca za zapisovateľa rokovania  navrhla p. Ľ. Dratvovú, za overovateľa zápisnice  

M. Olešákovú. 

Hlasovanie:  

Za: 8                                     Proti: 0                              Zdržal sa: 0 

Uznesenie: 

1/2  Predsedníctvo schvaľuje za zapisovateľa Ľ. Dratvovú a za overovateľa zápisnice M. 

Olešákovú. 

 

K bodu 2 

    Prezidentka SAŠŠ  informovala o stretnutí v Poprade – dvojkonferencia ŠPORT a MÉDIÁ 

+ ŠPORT a PRÁVO. Konštatovala, že uznesenia od posledného zasadnutia predsedníctva sú 

splnené. Taktiež informovala o tom, že p. Kundľa bol pozvaný na zasadnutie P-SAŠŠ. 

Uznesenie: 

2/1  Predsedníctvo berie na vedomie informácie podané prezidentkou SAŠŠ. 

 

K bodu 3 

- Všetky materiály k tomuto bodu dostali členovia predsedníctva e-mailom 

k preštudovaniu  2 týždne pred zasadnutím predsedníctva a sú zverejnené na stránke 

SAŠŠ. P - SAŠŠ dostalo aj doplňujúce slovné informácie.  

- Vzhľadom na aktuálnu situáciu s Covidom je navrhnuté, aby sa „Program SAŠŠ“ 

presunul do roka 2022. 

- Nový projekt “Štafetový školský pohár“ pod patronátom E. Murkovej /Čeny/ sa má 

rozbehnúť v roku 2022 pod vedením  krajských koordinátorov. 

- Projekt „Na dno študentských síl“ v spolupráci s MO SR bude pokračovať aj 

v nasledujúcom roku. 

- A. Ristová informovala o výsledkoch na Svetových hrách U15 a MŠM ISF 

v orientačnom behu, ktoré sa uskutočnili v Srbsku. 

SAŠŠ disponuje aktuálne ponukou INOVAČNÉHO vzdelávania pre: kategóriu - učiteľ, 

vychovávateľ, školský tréner, podkategóriu -   učiteľ prvého stupňa ZŠ, učiteľ druhého stupňa 

ZŠ, učiteľ strednej školy. Termíny školení budú zverejnené na stránke: www.sass.sk.  

http://www.sass.sk/


Novým garantom pre inovačné vzdelávanie v SAŠŠ bol navrhnutý a oslovený p. Ivan Čilík, 

ktorý súhlasil. K tomu treba urobiť príslušné kroky. Zároveň treba osloviť lektorov, ktorí v 
budú v jednotlivých krajoch školiteľmi jednotlivých programov, spĺňať musia stanovené 

predpodklady. 

 

Hlasovanie:  

Za: 8                                     Proti: 0                              Zdržal sa: 0 

Uznesenie:  

3/1 P-SAŠŠ schvaľuje „Program SAŠŠ“ aj s presunutím do roka 2022. 

Novým garantom na inovačné vzdelávanie v SAŠŠ bol navrhnutý a oslovený p. Ivan Čilík. 

Hlasovanie:  

Za: 8                                     Proti: 0                              Zdržal sa: 0 

3/2 P-SAŠŠ schvaľuje p. Ivana Čilíka za garanta pre inovačné vzdelávanie v SAŠŠ. 

 

K bodu 4 

Prezidentka SAŠŠ po prerokovaní, dala hlasovať za schválenie smerníc:  

- Ekonomická smernica SAŠŠ  

- Smernica o používaní služobných vozidiel  

- Smernica o mzdách  

Hlasovanie: 

Za: 8                                     Proti: 0                              Zdržal sa: 0 

Uznesenie: 

4/1 P-SAŠŠ schvaľuje : Ekonomickú smernicu SAŠŠ, Smernicu o používaní služobných 

vozidiel a Smernicu o mzdách.  

 

K bodu 5 

- Informácie o príprave  MŠM ISF v cezpoľnom behu na Štrbskom Plese podala A. 

Ristová, súčasne požiadala, aby predsedovia KK SAŠŠ ešte raz oslovili školy, ktoré 

by mali záujem o účasť na kvalifikácií, aby sa prihlásili do 15. decembra 2021. 

Kvalifikácia prebehne začiatkom marca 2022. 

- P. Ristová informovala o jednaniach s veľvyslancom Mexika pre hľadanie kontaktov 

v oblasti školského športu. 

- E. Pavlíková odovzdala žiadosť o uvoľnenie z funkcie „hlavného kontrolóra“ 

k najbližšiemu snemu. 

 

 



Uznesenie:  

5/1 P-SAŠŠ berie na vedomie informácie podané A. Ristovou. 

5/2 P-SAŠŠ berie na vedomie žiadosť E. Pavlíkovej o uvoľnenie z funkcie. 

Projekt „Zimná Kalokagatia“ je pripravený na termín 15. a 16. 12.2021, vzhľadom k aktuálnej 

pandemickej situácii návrh presunúť  na marec 2022. 

Hlasovanie: 

Za: 8                                     Proti: 0                              Zdržal sa: 0 

5/3 P-SAŠŠ schvaľuje presun Zimnej kalokagatie na marec 2022. 

 

Na školské majstrovstvá ISF v hádzane, ktoré sa budú konať v dňoch 27.11. - 5. 12. 2021                   

v Srbsku postúpili družstvá chlapcov zo Sečoviec a dievčat zo Šale, za vedúcu výpravy je         

z P-SAŠŠ navrhnutá Y. Unterfrancová. 

Hlasovanie: 

Za: 7                                     Proti: 0                              Zdržal sa: 1 

5/3  P-SAŠŠ schvaľuje Y. Unterfrancovú za vedúcu výpravy školských majstrovstiev ISF 

v hádzanej chlapcov a dievčat. 

 

Členovia P-SAŠŠ sa  vyjadrili k listu p. Javorku a M.Kundľu a dohodli sa, že spíšu „Výzvu“ 

v ktorej požiadajú p. Javorku a p. Kundľu,  aby sa zdržali  vyjadrení, ktoré použili v danom 

liste a ukončili toto svoje správanie. 

Hlasovanie: 

Za: 8                                     Proti: 0                              Zdržal sa: 0 

5/4 P-SAŠŠ schvaľuje  spísanie a odoslanie „výzvy“ A. Javorkovi a M. Kundľovi. 

 

Je pripravený list, ktorý bude v najbližších dňoch zaslaný delegátom SAŠŠ. 

Hlasovanie: 

Za: 8                                     Proti: 0                              Zdržal sa: 0 

5/5 P-SAŠŠ schvaľuje  zaslanie listu delegátom SAŠŠ. 

 

K bodu 6 

P. Lišková informovala o KK SAŠŠ v Prešovskom kraji a o tom, že predseda sa na jej mail 

neozval.   

 



 

K bodu 7 

Prezidentka SAŠŠ P-SAŠŠ poďakovala za doterajšiu prácu a  vyzvala k práci v krajoch, 

poďakovala E. Pavlíkovej za doterajšiu prácu v organizácií, navrhla ďalšie predsedníctvo na 

január 2022 a rokovanie ukončila. 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Ľudmila Dratvová v.r. ...................................... 

Overila: Miriam Olešáková v.r.   ...................................... 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                 Mgr. Eva Murková v.r. 

                                                                                                     prezidentka SAŠŠ                  

 

 

 

                


