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Zápisnica  

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ) 
 

 

Miesto a dátum:  Žiar nad Hronom, 12. marec 2016 

 

Prítomní: J. Argajová, D. Beníček, A. Javorka, M. Mazán, E. Murková  

Prizvaní: A. Ristová,  M. Magdolenová-Ristová, J. Pavlík, E. Pavlíková, J. Valušková  

Ospravedlnení: M. Čamborová, M. Majzlík, F. Schlooser, J. Uchaľ,  

   

 

Program: 

 
1. Otvorenie  

2. Implementácia nového zákona o športe a úlohy z neho vyplývajúce 

3. Oslavy 25. výročia SAŠŠ 

4. Plán práce P SAŠŠ 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

K bodu 1 
Prítomných privítal a zasadnutie predsedníctva otvoril A. Javorka. Ospravedlnil neprítomnosť predsedu 

SAŠŠ M. Majzlíka, ktorý je PN. Potom požiadal prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku 

bývalého predsedu SAŠŠ J. Chladného, ktorý zomrel po dlhej a ťažkej chorobe. Následne predniesol 

návrh  programu rokovania, požiadal o súhlas s nahrávaním, navrhol zapisovateľa (J. Valušková) a  

overovateľa (J. Argajová). Program rokovania, nahrávanie, zapisovateľ a overovateľ zápisu boli 

následne schválení.  

 

K bodu 2 

V prvej časti informovala A. Ristová o schválení nového zákona o športe a jeho uvádzaní do praxe 

v podmienkach SAŠŠ. Zo zákona vyplývajú pre športové organizácie (a teda aj pre SAŠŠ) určité 

povinnosti:  

1. Registrácia právnických osôb pôsobiacich v športe do Registra športových organizácií – túto 

povinnosť si už SAŠŠ splnila. 

2. Podanie žiadosti o uznanie za Národnú športovú organizáciu. Žiadosť bude podaná v najbližších 

dňoch.  

3. Registrácia športových odborníkov v informačnom systéme o športe. Je pripravená žiadosť o zápis 

z vlastnej vôle pre členov predsedníctva a sekretariátu. 

4. Povinnosť zverejňovania použitej dotácie v informačnom systéme do 25. dňa nasledujúceho 

mesiaca. 

5.  Povinnosť spracovať aj ďalšie dokumenty vyplývajúce zo zákona -  ako je disciplinárny poriadok, 

registračný poriadok a ďalšie. 

6. Povinnosť SAŠŠ evidovať členskú základňu, od ktorej  sa bude odvíjať výška dotácie.  
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7. Povinnosť SAŠŠ v informačnom systéme zverejňovať všetky informácie v zmysle zákona (napr. 

pozvánky na rokovania snemu, zápisnice z rokovaní najvyšších orgánov, výročná správa, spory 

a pod.). 

V druhej časti vystúpil A. Javorka k aktualizácii stanov. Konštatoval, že súčasné stanovy nie sú 

v zásadnom rozpore s novým zákonom, ale niektoré úpravy sú nutné. Navrhol postup tejto úpravy 

i zloženie pracovnej skupiny, ktorá ju bude realizovať. A. Ristová v tejto súvislosti informovala 

o termíne konania snemu, ktorý navrhované zmeny musí schváliť (do 30.júna 2016). 

V diskusii odpovedali A. Javorka a A. Ristová na otázky prítomných k prerokovávanej 

problematike. 

 

Uznesenie: 

2/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informáciu o implementácii nového zákona o športe 

a úlohách z neho vyplývajúcich. 

2/2 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje pracovnú skupinu pre úpravu stanov SAŠŠ v súlade so 

zákonom v zložení – D. Beníček, A. Javorka, M. Majzlík, J. Pavlík a A. Ristová. 

2/3 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje termín zasadnutia snemu – 25.jún 2016 v Trnave.  

2/4 Predsedníctvo ukladá podať žiadosť SAŠŠ o uznanie za NŠO 

Z: sekretariát SAŠŠ 

T: 15. apríl 2016 

2/5 Zaregistrovať členov predsedníctva a pracovníkov sekretariátu do informačného systému ako 

odborníkov v športe. 

Z: sekretariát SAŠŠ 

T: 30. apríl 2016  

 

2/6 Aktualizovať členskú základňu SAŠŠ podľa spracovaného postupu     

         Z: Predsedníctvo SAŠŠ 

        T: 15.máj 2016 

 

2/7 Zistiť možnosti foriem členstva ŠŠK pre potreby registrácie v informačnom systéme. 

        Z: A. Ristová 

        T: 30.apríl 2016 

 

 

 

 

K bodu 3 

O príprave osláv  25. výročia založenia SAŠŠ informoval A. Javorka. Konštatoval, že v realizácii 

schváleného postupu sa nie všetky termíny dodržiavajú, preto bude potrebné pristúpiť k niektorým 

korektúram pôvodne schváleného programu. 

 

Slávnostné zhromaždenie sa uskutoční dňa 25. júna 2016 v Trnave po zasadnutí Snemu SAŠŠ. 

V rámci slávnostného zhromaždenia sa uskutoční oceňovanie ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj 

školského športu. Návrhy na ocenených podávajú KR SAŠŠ (za celý kraj) do 15. mája 2016.  

Poznámka: 

Súčasťou oceňovania bude aj udelenie školskej ceny fair-play. Za celoživotné dielo v duchu fair play  

návrhy treba zaslať do 30. apríla 2016 (za činy v duchu fair play termín nie je limitovaný). 

 

 

Sieň slávy – treba postupovať dôsledne podľa metodických pokynov. Definitívny termín zaslania 

návrhov bol stanovený na 30. apríl 2016. Ako vzor možno použiť návrh na J. Hajdóczyho. 

 

Tak šli roky -  II. diel spracovania histórie SAŠŠ. Došlo k zmene v tom zmysle, že s vytypovanými 

osobnosťami budú urobené rozhovory podľa  priloženého vzoru (V. Németh) – do 30.apríla 2016. 
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Uznesenie: 

3/1 Ukladá sa predsedom KR SAŠŠ zaslať návrhy na ocenenia k 25.výročiu SAŠŠ, návrhy do Siene 

slávy a podklady do publikácie „Tak šli roky“. 

         Z: v texte 

         T: v texte prerokovávaného bodu  

 

K bodu 4 

A. Javorka uviedol, že ťažiskom práce SAŠŠ ako modernej školskej organizácie európskeho typu je 

koncepčnosť. Z tohto pohľadu treba pristupovať aj k príprave materiálov pre rokovanie predsedníctva. 

Postup realizácie plánu na rok 2016 bol predložený písomne.  

 

Uznesenie: 

4/1 Predsedníctvo súhlasí s navrhovaným postupom prípravy zasadnutí predsedníctva. 

 

K bodu 5 
A. Ristová informovala členov predsedníctva 

 o povinnosti registrácie FO do ISoŠ a zverejňovaní osobných údajov. Predsedníctvo SAŠŠ 

zaviazalo sekretariát SAŠŠ  dodržiavať pri zverejňovaní osobných údajov zákon.  Informovala 

tiež o stretnutí s B. Strečanským a o príprave prostriedkov na meranie významu  činnosti NŠO pre 

verejný záujem. Toto je potrebné mať na pamäti pri tvorbe plánu dlhodobej koncepcie SAŠS.  

 o liste riaditeľa z Gymnázia J. Lettricha v Martine, ktorý sa kriticky vyjadril k vekovým 

kategóriám osemročných gymnázií. Predsedníctvo uložilo ŠTK pripraviť list s odpoveďou na 

vekové kategórie súťaží, zaslať ho na pripomienkovanie členom predsedníctva a následne po 

odsúhlasení zaslať riaditeľovi Gymnázia J. Lettricha v Martine do 20. marca. 2015.  

 o vysielaní výprav na MŠM ISF, ktoré už prebehli a ktoré sú naplánované. Problém pretrváva pri 

nomináciách za vedúcich týchto výprav, keď si učitelia navrhnutí za vedúcich musia čerpať 

dovolenky. Je potrebné tento problém riešiť na ministerstve. Z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov nebude vyslaná výprava na Gymnaziádu.   

 o uskutočnenej kontrole zo sociálnej poisťovne (február), ktorá nezistila žiadne nedostatky.   

 

S požiadavkou streleckého zväzu o spoluprácu  vystúpil M. Mazán. 

 

Uznesenie: 

5/1 ŠTK pripraviť písomnú odpoveď na list riaditeľa Gymnázia J. Lettricha v Martine ku vekovým     

kategóriám. 

Z: A. Javorka 

T: ihneď 

5/2 Rokovať s MŠVVaŠ SR o delegovaní vedúcich výprav z radov učiteľov na MŠM ISF v pracovnom 

čase. 

Z: v texte 

T: priebežne 

5/3 Rokovať so streleckým zväzom o možnej spolupráci pri propagácii a organizovaní vzdelávacích 

aktivít. 

Z: Vzdelávacia komisia: J. Argajová, J. 

Valušková 

T: priebežne 
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K bodu 6 

Po vyčerpaní programu A. Javorka rokovanie predsedníctva ukončil a prítomným poďakoval za aktívny 

prístup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Marian MAJZLÍK 

predseda SAŠŠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Jana Valušková......................................................... 

 

Overila: Jaroslava Argajová...................................................       

 

Bratislava, 21.03. 2016 


