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Zápisnica  

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ 
 

 

Miesto:    Žiar nad Hronom 

Dátum:    14.02.2015 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 
1. Otvorenie  

2. Aktuálne informácie 

3. Príprava STANOV SAŠŠ 

4. Prerokovanie a schválenie výjazdov na súťaže ISF, delegovanie vedúcich 

5. Rôzne 

6. Návrh na uznesenie. Záver 

 

 

K bodu 1/ 
Zasadnutie predsedníctva otvoril predseda SAŠS M. Majzlík, privítal jej členov na 1. zasadnutí v roku 

2015 a po poslednom sneme.   

 

K bodu 2/ 

Za najdôležitejšie v nastávajúcom období považuje predseda prípravu stanov, ako základného dokumentu 

SAŠŠ, ku ktorým sa v poslednom období upriamila pozornosť predsedníctva. V decembri bol  

vyexpedovaný list členom predsedníctva k zaujatiu zmien v stanovách. S informáciami vystúpili aj A. 

Ristová a A. Javorka (viď. bod Rôzne).  

 

K bodu 3/ 

Predseda SAŠŠ najskôr uviedol materiál pod názvom „Realizačný postup po novembrovom sneme 

SAŠŠ“, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Následne pokračoval v riadení diskusie k jednotlivým článkom 

stanov. Navrhované zmeny budú základom pri zostavovaní ich aktualizovaného znenia, o ktorom potom 

prebehne diskusia v okresných a krajských radách. Prvú verziu spracuje komisia, ktorú menuje predseda 

SAŠŠ.  

 

K bodu 4/ 

 

Ristová A. informovala o výjazdoch, ktoré sa budú realizovať v roku 2015. Na základe výšky schválenej 

dotácie pôjdu na MŠM ISF športovci v  orientačnom behu, basketbale a plávaní. Osobitným spôsobom 

s účasťou SAŠŠ sú Školské hry v Aténach. Neboli schválené prostriedky na technických delegátov. Títo 

sú však ochotní vycestovať na zasadnutia orgánov ISF i ako technickí delegáti na súťaže za vlastné 

prostriedky. Pokiaľ budú finančné rezervy na ich výjazd (R. Králik, Š. Harna) prispeje aj SAŠŠ. Pokiaľ sa 

týka triatlonu, o vycestovaní na túto novú súťaž budeme vedieť po rokovaniach s triatlonovým zväzom.  

Bola odohraná už kvalifikácia v basketbale u dievčat. Postupujúcou školou je Gymnázium Š. Moyzesa 
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z Ružomberku. U chlapcov kvalifikácia bola zrušená. Školy sa z kvalifikácie odhlásili, ostala len OA  

z Považskej Bystrice. A. Ristová požiadala o schválenie, resp. účasti tohto družstva na MŠM ISF. 

K výjazdom na jednotlivé podujatia predsedníctvo posúdilo  návrhy na vedúcich výprav a rozhodlo 

nasledovne: 

1. Plávanie (Poľsko) – Eva Murková, Jana Solnokyová (vedúce k národným tímom), vedúci výpravy 

bude určení po kvalifikácii, ktorá sa bude konať 16.3. 2015 v Trenčíne. 

2. Basketbal (Francúzsko) –Daniel Beníček (vedúci výpravy), Elena Šmidtová a Silvia Kompanová 

(vedúce k národným tímom).  

3. Orientačný beh (Turecko) – Ľudmila Dratvová (vedúca výpravy), vedúcich k národným tímov 

deleguje SZOB. 

4. Školské hry (Grécko) – budú vyslaní zástupcovia z ocenených škôl v „Škole roka“.  

 

K bodu 5/ 

 Olympiáda stredoškolákov SE – Gaudeamus Igitur 

A. Ristová informovala o konaní podujatia, ktoré bude v Trnave v termíne od 5. do 7. mája. 

Navýšením termínu o jeden deň sa organizátori vracajú k pôvodnému projektu. V programe sú 

športové súťaže (medzi nimi dominujú M-SR v piatich športoch), kultúrne súťaže a ďalšie 

sprievodné podujatia. Náročný projekt si vyžaduje aj spoluprácu organizačného výboru 

s krajskými radami SAŠŠ. Tú by mali zabezpečiť predovšetkým vedúci krajských delegácií. 

  

 A. Ristová požiadala krajské rady SAŠŠ o spoluprácu pri tvorbe významného dokumentu pre 

školský šport „Kalendár školských športových súťaží pre šk. rok 2015/2016“, najmä ochotou 

zorganizovať niektoré zo školských M-SR. Doteraz sú známi dvaja záujemcovia – Trenčín 

(florbal) a Bratislava (cezpoľný beh). 

 Zimná Kalokagatia 

A. Ristová informovala, že vzhľadom k schválenej dotácii MŠVVaŠ SR vo výške 10 000€ na 

projekt zimnej časti Kalokagatie sa môže táto po pauze znova uskutočniť. V zúženom 

programe sa ráta bežeckým a zjazdovým lyžovaním, snowboardom a pravdepodobne 

s biatlonom.   Zimná Kalokagatia sa uskutoční v dňoch 12. – 13. marca v lokalite Mlynky, 

Dedinky, Biele Vody.  

 Realizačný postup napĺňania záverov XIV. Snemu SAŠŠ. 

Materiál bol predložený písomne (A. Javorka, M. Majzlík) a obsahuje veľmi konkrétne úlohy pri 

realizácii záverov vlaňajšieho snemu. Podstatné je, že plnenie úloh musí byť kontrolovateľné, čo 

si na druhej strane vyžaduje aj konkrétnu zodpovednosť. 

Súčasťou „Realizačného postupu po XIV. Sneme“ je aj 25. výročie založenia SAŠŠ. Bude 

potrebné k budúcemu zasadnutiu pripraviť KONCEPCIU OSLÁV. 

 Sieň slávy slovenských telocvikárov 

Návrh projektu predložil A. Javorka (podrobnejšie v RIO DE JANEIRO). Sieň slávy bude mať 

virtuálnu podobu a bude dôstojným príspevkom k oslavám 25. výročia založenia SAŠŠ. 

Podrobnosti budú zverejnené na webovej stránke so štartom pri olympiáde stredoškolákov 

Gaudeamus Igitur.  

 

K bodu 6/ 

Predsedníctvo SAŠŠ 

a) Berie na vedomie: 

 Informácie prednesené M. Majzlíkom, A. Ristovou, A. Javorkom 

b) Schvaľuje: 

 Návrh postupu aktualizácie STANOV SAŠŠ predložené M. Majzlíkom, A. Javorkom. 

 Návrh realizačného postupu pri napĺňaní záverov XIV. Snemu s predpokladanými 

doplnkami. 

 Delegovanie vedúcich výprav do zahraničia. 

c) Ukladá: 

 Zostaviť pracovnú skupinu a na základe diskusie na rokovaní predsedníctva spracovať 
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prvý návrh nových Stanov SAŠŠ. 

Z: M. Majzlík 

T: 15.marec 2015 

 

 Delegovať vedúcich krajských výprav na olympiádu stredoškolákov SR Gaudeamus Igitur. 

Z: predsedovia KR SAŠŠ 

T: 31.marec 2015 

 

 Zaslať zoznam záujemcov o organizovanie školských M-SR 2015/2016. 

Z: predsedovia KR SAŠŠ 

T: 31.marec 2015 

 

 Spracovať návrh Kalendára ŠŠS 2015/2016 a predložiť ho na schválenie predsedníctvu 

SAŠŠ.  

Z: A. Ristová 

T: 30.apríl 2015 

 Pripomienky k „Realizačnému postupu“ po XIV Sneme SAŠŠ zaslať na sekretariát SAŠŠ. 

Z: A. Ristová 

T: 15.marec 2015 

 

 Spracovať koncepciu osláv 25.výročia založenia SAŠŠ. 

Z: predsedníctvo SAŠŠ 

T: 15.marec 2015 

 

 

 

 

PaedDr. Marian MAJZLÍK 

predseda SAŠŠ  

 

 

Zapísala: Jana Valušková 

 

Overil: Anton Javorka       Bratislava, 17.02.2015 


