
 

 

 

 

 

 

ZÁPISNICA  

z XIII. SNEMU Slovenskej asociácie športu na školách 
 

 

Miesto a dátum: Banská Bystrica, 5.októbra 2013 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 

 

Program: 

1. Otvorenie (A. Javorka) 

2. Schválenie programu XIII. snemu SAŠŠ 

3. Schválenie zloženia pracovnej komisie, zapisovateľa  

a overovateľov zápisnice 

4. Správa o činnosti a hlavných úlohách SAŠŠ (M. Majzlík, A.   

Javorka) 

5. Správa o hospodárení SAŠŠ (D. Iliťová) 

6. Správa revíznej komisie SAŠŠ (E. Pavlíková) 

7. Spolupráca so SOV – príhovor V. Miller 

8. Diskusia  

9. Rôzne 

10. Uznesenie XIII. Snemu SAŠŠ 

11. Záver rokovania  

 

 

Bod 1. 

Otvorenie 

Účastníkov XIII. snemu SAŠŠ privítal čestný predseda Anton Javorka (schválený P SAŠŠ 

na návrh predsedu SAŠŠ).   

Privítal prítomných, medzi ktorými boli aj podpredseda SOV Vladimír Miller, generálny 

sekretár SBA Ľubomír Ryšavý a športový riaditeľ SFZ Ján Greguš. 

 

Bod 2. 

Schválenie návrhu programu. 

Návrh programu XIII. snemu SAŠŠ bol jednomyseľne schválený.  

 

Bod 3. 

Schválenie návrhu zloženia pracovnej komisie  

Predsedníctvo SAŠŠ navrhlo, aby na XIII. Sneme pôsobila len jedna pracovná skupina. Návrh 

P SAŠŠ spolu so zložením  pracovnej komisie (D. Beníček – predseda, F. Schlosser  a M. 

Čamborová) bol jednomyseľne schválený. 

 



Návrh na overovateľov zápisnice (J. Daník a J. Uchaľ) ako aj návrh na  zapisovateľa(A. 

Ristová) bol jednomyseľne schválený. 

 

Návrh A. Javorku, aby rokovanie snemu SAŠŠ bolo nahrávané, bol  jednomyseľne schválený. 

 

 

 

Bod 4. 

Správa o činnosti a hlavných úlohách (vízia do XIV. Snemu SAŠŠ) 
Správu predniesol predseda SAŠŠ Marian Majzlík.  

Materiál tvorí prílohu č.  1. 

 

Na vystúpenie predsedu SAŠŠ nadviazal A. Javorka, ktorý uviedol program SAŠŠ na 

školský rok 2013/2014.  

 

Naznačil praktickú rovinu smerovania činnosti SAŠŠ. Informoval o programe SAŠŠ a o jej 

rozdelení na dve časti. Jednu časť tvoria školské športové súťaže schválené aj MŠVVaŠ SR 

a tú druhú tvorí celý komplex motivačných, metodických a propagačných prvkov.    

Máme veľký podiel na výkonnostnom športe, na formovaní mladého športovca i na jeho 

osobnosti a k tomu mám pomáha školský šport. Treba sa venovať spolupráci s ďalšími 

subjektmi čo prispeje k rozvoju školského športu. Naopak upozornil na neprimerané 

rozhodnutia niektorých ObÚ na redukciu súťaží podľa vlastného zváženia či na obmedzenie 

súťaží v kalendári.  

V obsahu činnosti sa plánuje vrátiť po prestávke k osvedčeným podujatiam ako Olympiáda 

školských pracovníkov či Škola roka– celoštátne vyhodnotenie aktivity škôl. Pripravujú sa 

nové kritériá, kde sa vynechá kategória športových gymnázií, pretože sa ukázala ako 

neopodstatnená , naopak zaradenie vyhodnotenia jednotlivcov sa v nej objaví ako novinka. 

Mesačne sa začneme stretávať s vydávaním periodika SAŠŠ pod názvom RIO de JANEIRO v 

elektronickej forme. Chceme zapojiť i širokú športovú verejnosť k jeho napĺňaniu.  

Oblasť výchovy a vzdelávania rozširovať smerom k formálnemu i neformálnemu 

vzdelávaniu, ale i k vzdelávaniu možno na trochu komerčnej báze. Prínosom budú určite aj 

plánované konferencie. Jedna z nich obohatí aj pripravovanú olympiádu KALOKAGATIA 

2014. Určité problémy pociťujeme pri nabehnutí periodicity Zimnej Kalokagatie, kde stále 

nenachádzame optimálne riešenie. 

Na záver čestný predseda skonštatoval, že školský šport je súčasťou toho veľkého športu a má 

svoje špecifiká, ktoré treba brať do úvahy. Predstavil niektoré z vízií  SAŠŠ, na ktorých sa 

v nasledujúcom období bude pracovať.  

 

Bod 5. 

Správa o hospodárení SAŠŠ. 

Správu predniesla Danica Iliťová. Prítomných oboznámila s hospodárením od roku 2011 – 

do septembra 2013. 

Materiál tvorí prílohu č.  2. 

 

 

Bod 6. 

Správa revíznej komisie SAŠŠ. 

Správu predniesla jej predsedníčku Eva Pavlíková.  

Materiál tvorí prílohu č.  3. 

 



Bod 7. 

Spolupráca so SOV  
Prítomných pozdravil podpredseda Slovenského olympijského výboru a predsedu Rady  

olympizmu Vladimír Miller. Odovzdal pozdrav od prezidenta SOV F. Chmelára, poďakoval 

za spoluprácu SAŠŠ a zdôraznil, že  i keď SAŠŠ netvorí organizačnú zložku SOV jej prínos 

v olympijskej výchove je značný a spoluprácu si veľmi váži. 

„Spoločne pracujeme v Rade olympizmu (predseda SAŠŠ je jej členom) a tvoríme JEDEN 

TÍM“ – skonštatoval na úvod svojho vystúpenia. Dotkol sa aj spolupráce s MŠVVaŠ SR, 

ktoré sa pod novým vedením stala prístupná k novým rokovaniam, no naďalej je tu veľa 

problémov.  Rozdeľovanie finančných prostriedkov (na základe výziev) je na rozhodovaní 

niekoho, kto na to vôbec nie je kompetentný.  Nezmyselné zdokladovanie spoluúčasti pri 

projektoch, dokonca aj keď ide o štátnu reprezentáciu.  

Zdôraznil, že športujúca mládež je základom, pretože to je to podhubie pre reprezentáciu 

a preto práca na školách je veľmi dôležitá. Treba si uvedomiť, že slovenská športová špička 

starne a mladé nádeje neprichádzajú resp. je ich strašne málo. Preto vyjadril aj začudovanie 

nad niektorými rozhodnutiami MŠVVaŠ SR. Namiesto toho, aby nám radili, ako sa to dá, 

stále nám ukazuje, ako sa to nedá. 

Slovenský olympijský výbor vstupuje do 20. ročnej etapy a chce pomôcť materiálne, 

metodicky hlavne v oblasti výchovnej na ceste k olympizmu.  

Podpredseda SOV dal námet na vytvorenie spoločného projektu  - v auguste 2013 vyhlásila 

OSN pre budúcnosť 6. apríl za deň -  „Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier“. 

Na záver svojho vystúpenia pripomenul, že Slovenský olympijský výbor si váži spoluprácu so 

Slovenskou asociáciou športu na školách a bude v nej naďalej pokračovať, podporovať ju 

a pomáhať v jej činnosti.  

 

 

Bod 8. 

Diskusia 

 

Ján Greguš – Slovenský futbalový zväz 

V mene predsedu SFZ J. Kovačika aj v mene gen.sekretára J. Klimenta pozdravil prítomných 

a poďakoval im za spoluprácu. Vyjadril spokojnosť nad projektmi školského futbalu (hlavne 

Školský pohár), ktoré bežia pod gesciou SFZ. 

 

Elena Šmidtová – Martin  

Nevyjadrila až také nadšenie nad projektmi SFZ a upozornila na mnohé problémy (nedostatok 

finačných prostriedkov v nižších kolách, netransparentnosť, neprepojenosť na organizátorov, 

zlý hrací systém), hlavne pri projekte Futbal Coca Cola.   

 

Mária Čamborová – Čadca 

Súhlasila s predchádzajúcou pripomienkou a doplnila, že treba zohľadňovať podmienky 

(hlavne počasie) v každom kraji. Termíny, ktoré sa striktne určujú na toto nemyslia (Mc 

Donald´ s). Pripomienku vzniesla aj na súťaž vo futbale Coca Cola (vygenerovanie spomedzi 

prihlásených škôl len pár, ktorá sa do súťaže zapoja).  

 

Vladimír Černušák – Bratislava 

Upozornil aj na problém, keď futbaloví tréneri zakazujú deťom zúčastňovať sa školských 

športových súťaží. Dokonca to majú zakotvené aj v zmluve zo SFZ.  

 

 



Eva Pavlíková – Košice 

Doplnila problém s preplácaním cestovného na projekty SFZ.   

 

Miroslava Šutorová – Bratislava 

Doplnila problém s prekrývaním termínov a zdôraznila potrebu ich zosúladenia. 

V ďalšej časti svojho príspevku informovala a spôsobe a hlavne rozdieloch rozdelenia dotácií 

predmetových olympiád, ktoré sa berú ako vzdelávanie, ale pri športových súťažiach to tak 

nie je. Peniaze, ktoré rozdeľuje ObÚ nepočíta s viacerými položkami, organizátori  sa tak  

stávajú aj sponzori súťaží, pretože mnohé veci treba zabezpečiť, ale na ich preplatenie nie je 

nárok. Pri predmetových olympiádach je to inak. 

Doplnila problém s posunom vekových kategórií z 1.1. na 1.9. a upozornila, že deti, ktoré 

nastúpili do školy neskôr sú zo súťaží vyraďované a ani školský portál takéto deti do systému 

súťaží nepustí.  

 

Vladimír Toma – Bratislava 

Informoval, že školský portál je otvorený do 15.10. čiže je možné tento problém riešiť ešte aj 

v tomto období, poprípade požiadať o predĺženie možnosti prihlášok.  

 

Rudol-f Slíž – Prievidza 

Poďakoval V. Millerovi za jeho príhovor, ktorý vystihoval veľa podstatného aj čo sa týka 

základne športovcov. Upozornil na závažný problém, ktorý už v meste Prievidza nastáva, že 

zriaďovatelia bránia realizovať súťaže a hoci zákon to pripúšťa,  častokrát sa robí iné. Mestá 

chcú vyčleňovať len deti, ktoré žijú na území mesta. Línia cez ObÚ je zlá. Najlepšie 

smerovanie bolo  spolupráca SAŠŠ a CVČ a  všetko fungovalo. Nešťastné je podľa neho aj 

delenie financovania a súťaží na A, B. 

Pripomienku vzniesol aj k futbalu Coca Cola a konštatoval, že prideľovanie kde bude kto hrať 

a nezaujímať sa či daný organizátor má na danú súťaž vlastne podmienky je veľmi zlé.  

 

Radovan Sojka – Lučenec 

Upozornil na vznikajúce problémy, ktoré majú CVČ (patria pod mestá) ako aj na problémy 

s organizáciou súťaží stredných škôl, na ktoré ich školy nechcú poskytovať telocvične. 

 

Eva Hlucháňová  - B. Bystrica 

Reagovala na informáciu delegovania zástupca MŠVVaŠ SR- P. Melek, ktorý si už veľakrát 

vypočul problémy, ale nikdy sa k nim nevedel vyjadriť. 

K tomuto názoru sa súhlasne vyjadrili aj ďalší delegátu snemu. 

 

Izabela Hurajtová – Rožňava 

Informovala, že cíti určité nebezpečenstvo, ktoré sa týka všeobecne športu. Znepokojenie 

vzišlo z porady, ktorej je členkou „Šport a životný štýl“.  Na jednom zo zasadnutí z tohto 

názvu vyradili „šport“ a zostal len „životný štýl“. K pripomienkovaniu tohto nezmyslu sa žiaľ 

ústne ani nedostala. Dokonca si vypočula aj názor, že „šport nezachraňuje zdravie, šport len 

spôsobuje ujmy na zdraví“. 

Dala návrh na vytvorenie takejto komisie pri MŠVVaŠ SR (a SAŠŠ) kde budú odborníci 

a budú sa zaoberať riešením problematiky športu.  

 

 

Vladimír Miller – SOV 

Navrhol, iniciovať poradu na úrovni MŠVVaŠ SR a počiarkol, že je potrebné neustále 

upozorňovať na problémy a informovať o nich aj ministra školstva.  



 

Na diskusné príspevky priebežne reagovali predseda SAŠŠ M. Majzlík a čestný predseda A. 

Javorka. 

 

M. Majzlík 

-  reagoval na pripomienky k prekrývaniu termínov. Problémy vznikli nedostatočnou 

koordináciou súťaží čo by malo byť v tomto školskom roku odstránené.  

- k vekovým kategóriám informoval, že bolo oslovené aj MŠVVaŠ SR a dohodlo sa na riešení 

tohto problému.  

- reagoval na zlú situácia CVČ a vyjadril v tomto smere podporu týmto zariadeniam.  

- vyjadril myšlienku, ktorú prezentoval aj na MŠVVaŠ SR, aby pri ministerstve vznikla nie 

komisia z úradníkov, ale z ľudí, ktorí majú na starosti šport, organizujú súťaže – tzv. 

CELOSLOVENSKÝ AKTÍV.   

 

A. Javorka 

- informoval, že problém s vekovými kategóriami bude riešení okamžite.  

- odporučil iniciovať stretnutie so SFZ, k problémom, ktoré odzneli v diskusii 

- navrhol, aby sme v rámci výchovno vzdelávacích aktivít venovali jednu z plánovaných 

konferenciu práve na túto tému „Šport a životný štýl“.  

- informoval prítomných, že začala príprava olympiády detí a mládeže KALOKAGATIA 

2014 a pripravuje sa pozvanie nového prezidenta Medzinárodného olympijského výboru 

Thomasa Bacha na toto podujatie.  

 

 

Bod 9. 

Rôzne 

Čestný predseda A. Javorka konštatoval, že na XIII snem bolo pozvaných 92 delegátov 

a hostí. Prítomných je 59, z toho 51 s hlasom rozhodujúcim. Jeden delegát v priebehu 

rokovania odišiel (ospravedlnil sa), takže účasť delegátov s hlasom rozhodujúcim pred 

hlasovaním je 50, čo predstavuje 58 %. XIII. snem SAŠŠ je uznášania schopný. 

 

A.Javorka ešte pred prednesením návrhu uznesenia, požiadal M. Majzlíka o odovzdanie 

ocenení najúspešnejším krajom v ŠŠS za školský rok 2012/2013.  

Celkové vyhodnotenie  tvorí prílohu č.  4. 

 

Bod 10. 

Uznesenie XIII. Snemu SAŠŠ 

 

Snem schvaľuje:  

- návrh programu XIII. Snemu SAŠŠ 

- návrh zloženia pracovnej komisie XIII. Snemu SAŠŠ 

- správu o činnosti SAŠŠ za uplynulé obdobie 

- správu o hospodárení SAŠŠ 

- správu revíznej komisie SAŠŠ 

- hlavné úlohy na obdobie do XIV. Snemu SAŠŠ 

- návrh programu SAŠŠ, Kalendára ŠŠS a návrh projektov  

 

 

 

 



Snem ukladá:  
- predsedovi SAŠŠ a ŠTK SAŠŠ neodkladne pripraviť návrh k riešeniu vekových 

kategórií s MŠVVaŠ SR.  

                                       Zod. predseda M. Majzlík, A. Javorka    

Termín: neodkladne     

Kontrola: P SAŠŠ 

 

- predsedovi SAŠŠ a ŠTK SAŠŠ pripomienkovať nesúlad ohodnotenia predmetových 

a športových súťaží s MŠVVaŠ SR.  

                                       Zod. predseda M. Majzlík    

Termín: neodkladne     

Kontrola: P SAŠŠ 

 

- predsedovi SAŠŠ a ŠTK SAŠŠ doriešiť organizáciu súťaží vo futbale v spolupráci so 

SFZ.  

                                       Zod. predseda M. Majzlík, A. Javorka    

Termín: neodkladne     

Kontrola: P SAŠŠ 

 

- predsedovi SAŠŠ iniciovať stretnutie na úrovni MŠVVaŠ SR, k riešeniu aktuálnych 

problémov školského športu.                   

Zod. predseda M. Majzlík    

Termín: neodkladne     

Kontrola: P SAŠŠ 

 

- pripraviť a podať projekty na rok 2014 na MŠ VVaŠ SR. 

                                      Zod. predseda: M. Majzlík a Se SAŠŠ   

Termín: január 2014     

Kontrola: P SAŠŠ 

 

 

- predsedníctvu SAŠŠ vyhodnotiť na najbližšom zasadnutí diskusné príspevky z 

rokovania. 

                                      Zod. predseda: M. Majzlík  

Termín: december 2013     

Kontrola: SNEM SAŠŠ 

 

- všetkým okresným a krajským radám SAŠŠ prispieť k revitalizácii týchto zložiek                                   

       Zod. : OR a KR SAŠŠ  

Termín: ihneď     

Kontrola: SNEM SAŠŠ 

 

Snem akceptuje:  
- zmenu na postoch predsedov KR SAŠŠ Žilina – M. Čamborová (namiesto J. Daníka) 

a KR SAŠŠ Nitra – M. Mazan (namiesto P. Dobrého) a zároveň ako nových členov 

predsedníctva SAŠŠ.  

 

 

 

 



Hlasovanie o uznesení: 

ZA – 50 

PROTI – 0 

ZDRŽAL – 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 11. 

Záver rokovania  

 

Predsedajúci A. Javorka poďakoval účastníkom XIII. Snemu SAŠŠ za ich aktivitu, názory 

a pripomienky, odovzdal slovo predsedovi SAŠŠ, ktorý všetkým poďakoval za odvedenú 

prácu. Rozlúčil sa skonštatovaním, že šport nie je  povinnosťou, šport je a vždy bude založený 

na dobrovoľníctve.   

 

 

 

Predseda SAŠŠ: 

Marián Majzlík.................................................................... 

 

Predseda pracovnej komisie: 

Daniel Beníček..................................................................... 

 

 

Zapisovateľ:   

Andrea Ristová........................................................................... 

 

Overovatelia:   

Mária Čamborová......................................................................... 

 

Jozef Uchaľ................................................................................. 


