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Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ 

 

Miesto:    Žiar nad Hronom 

Dátum:    22.03.2014 

Prítomní:  pp. M. Majzlík, E. Murková, F. Schlosser, D. Beníček, M. Mazan, J. Argajová, M. 

Čamborová 

Prizvaní: pp. A. Ristová,  J. Valušková, A. Hlôšková, M. Magdolénová Ristová 

Ospravedlnení: pp. A. Javorka, J. Uchaľ 

 

 

Program: 
1. Otvorenie 

2. Aktuálne informácie 

3. Rôzne 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

K bodu 1/ 
Na úvod predsedníctva privítal členov M. Majzlík. Zapisovaním poverili J. Valuškovú, za overovateľa M. 

Čamborovú. Členov predsedníctva informoval o aktuálnych zmenách, ktoré nastali na sekretariáte SAŠŠ. 

Na pozíciu ekonómky a účtovníčky bola prijatá pani Mariana Magdolénová Ristová.  

Informoval o: 

-  rozhodnutí A. Javorku nezúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva SAŠŠ nakoľko sa chce venovať 

projektom ako sú Kalokagatia, Gaudeamus, OFDM, ktoré mu zaberajú pomerne veľa času. 

- O stretnutí s L. Čambalom na sekretariáte SAŠŠ, kde informoval, že z MŠVVaŠ SR zo sekcie 

športu odišiel pracovník (P. Melek), ktorý mal na starosti školský šport. Túto pozíciu ministerstvo 

neplánuje obsadiť. Jeho kompetencie chce prenechať SAŠŠ. V tomto zmysle bola vyslovená L. 

Čambalom požiadavka, aby SAŠŠ pripravila do 15.5.2014 komplexný návrh kalendára ŠŠS pre 

šk. rok 2014/2015 spolu s ostatnými výchovnými a vzdelávacími aktivitami, ktoré prispievajú 

k rozvoju školského športu. 

 

K bodu 2/ 

Predseda informoval o aktualizovaní niektorých dokumentov SAŠŠ, čomu prispela zmena na sekretariáte 

SAŠŠ. Ďalej konfrontoval situáciu ohľadom športovej súťaže vo florbale žiakov a žiačok ZŠ 

a o vzniknutom probléme ohľadom financovania.  

 

 

Prečítal členom predsedníctva vyjadrenie k vzniknutej situácii, ktorým zároveň apeloval, aby túto situáciu 

v prípade potreby objasňovali na nižších úrovniach (list v prílohe).  

 

Systém financovania športových súťaží bude aj v budúcnosti prostredníctvom výziev, preto je potrebné 

o nich s kompetentnými diskutovať. V tejto súvislosti bola SAŠŠ informovaná, že sa pripravuje nová 

smernica k súťažiam, nakoľko Smernica č.44/2011 nie je na základe skúseností z praxe aktuálna. 

Očakáva sa, že SAŠŠ bude spolupracovať pri riadení školského športového portálu v spolupráci s B. 

Čechvalom a NŠC. 

 

A. Ristová ďalej informovala: 

- o zúčtovaní finančných prostriedkov za vlaňajší rok do  15.2.2014 na   MŠVVaŠ SR Termín zúčtovania 

bol dodržaný a podklady odišli včas.  

 

- o schválených dotáciách MŠVVaŠ SR. Všetky informácie sú dostupné  na www.minedu.sk. SAŠŠ 

http://www.minedu.sk/
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dostala dotácie na M SR, Letnú kalokagatiu, medzinárodné súťaže, kvalifikácie a činnosť. Dotácie boli 

značne krátené, preto sa muselo pristúpiť k potrebným úpravám. Na MŠM ISF  výška dotácii bola krátená 

cca o 50%. P SAŠŠ na svojom decembrovom rokovaní určilo priority vo vysielaní výprav SR do 

zahraničia. Podľa schváleného zoznamu (a podľa finančných možností) sa budú v roku 2014 vysielať 

slovenské reprezentácie v športoch: cezpoľný beh – školské družstvá, volejbal D a CH, futsal CH 

a hádzaná D a CH. V cezpoľnom behu pôjdu spolu so školskými družstvami aj národné výbery, ktoré sú 

financované zo súkromných zdrojov (od sponzorov), ktoré zabezpečil predseda SAŠŠ, ktorý bude 

zároveň aj vedúcim výpravy na MŠM ISF v CB v Izraeli. 

 

Na nevysielanie niektorých športov do zahraničia bola negatívna reakcia z niektorých škôl (bedminton). 

Školám bol odoslaný list s vysvetlením situácie ohľadom krátenia dotácie na medzinárodné súťaže, s 

možnosťou zúčastniť sa súťaže ak si vedia zabezpečiť vlastné finančné prostriedky. Na takúto ponuku 

včas nik nereagoval, neskôr prišli negatívne reakcie z Gym. Hnúšťa, ktoré sa riešili.  

 

- delegovanie zástupcov kraja na jednotlivé MŠM ISF ( materiál dostali členovia písomne). 

  

- o súťaži JEDNOTA FUTBAL CUP, a jeho finančnom krytí na RK a KK. Financovanie pôjde zo 

zdrojov generálneho partnera. Treba nahlásiť koordinátorov v krajoch na sekretariát, ako aj nahlásiť 

spôsob zaslania zálohy – buď na účty KR SAŠŠ, alebo prípadný iný systém financovania. M. Majzlík  

informoval, že generálny partner chcel krátiť dotáciu na súťaž, s čím zástupcovia SAŠŠ prítomní na 

rokovaní nesúhlasili a požadovali dotáciu navýšiť. Došlo k vzájomnej dohode, na základe ktorej bola 

podpísaná aj zmluva. Informácie o prerozdeľovaní finančných prostriedkov sú v prílohe materiálu na 

predsedníctvo. 

 

- v športovo technickej oblasti informovala A. Ristová o prebiehajúcich súťažiach. Vo florbale ZŠ sa 

pomaly končia okresné kolá, krajské kolá sa priebežne riešia. M – SR vo florbale ZŠ sú v štádiu riešenia. 

Víťazi v kategórii starších chlapcov sa zúčastnia medzinárodného finále (V4) v Trnave, Kalokagatia 

2014.   

 

- prípravy Kalokagatie 2014 sú v plnom prúde. Okrem M – SR budú v programe detskej olympiády aj 

mnohé sprievodné športy a kultúrne súťaže. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v mestskom amfiteátri. 

Novinkou olympiády ako aj v činnosti SAŠŠ je príprava I. konferencie pod názvom  „Kalokagatia a jej 

odkaz pre súčasnosť“. 

- v tomto roku už boli uskutočnené M – SR – v bedmintone ZŠ a SŠ, v stolnom tenise SŠ a futsale SŠ. 

Účasť až na stolný tenis (chýbali 2 kraje) bola zabezpečená, účastníci sa kriticky vyjadrili k nepreplácaniu 

cestovného.  

- uskutočnené boli aj kvalifikácie o postup na MŠM ISF v cezpoľnom behu, futsale a volejbale.  

 

- v rámci spolupráce krajín V4 sme dostali pozvánku z Poľska zúčastniť sa na súťaži štafiet. 

Postupujúcich máme z Memoriálu M. Zavarskej. Ponuku zašleme školám k vyjadreniu. Pobyt hradí 

pozývajúca krajina, cestovné si hradí účastník.  

 

Informácie o vzdelávaní v podmienkach SAŠŠ a pripravovanej konferencii počas Kalokagatie podala J. 

Valušková. Materiál bol spracovaný písomne a bol súčasťou príloh pre členov predsedníctva. 

Informovala o plánovaných vzdelávaniach na najbližšie obdobie (futsal, basketbal, gymnastika). 

Animátor outdoorových aktivít, ktorý sa bude konať 23. – 25. máj 2014. Zatiaľ sa prihlásili 3 

záujemcovia. Je ešte stále priestor na prihlásenie sa do konca apríla. Ak by mal niekto záujem, treba sa 

nahlásiť u J. Valuškovej. Bola pripravená športovo relaxačná outdoorová súťaž pre pedagogických 

a nepedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení. Záujemcovia mali možnosť prihlasovať sa do 

27.3.2014. Konštatujeme, že pre nezáujem túto aktivitu zrušíme. Prihlásili sa len 2 družstvá.  V súvislosti 

s uvedenými aktivitami nemáme spätnú väzbu, čo je dôvodom nezáujmu o ne. Nedostali sa informácie ku 

adresátom, alebo boli zle načasované, prípadne iné dôvody? Pomohlo by ak pri príprave podobných 

aktivít do budúcnosti by informácie zdola prichádzali na sekretariát – „čo zmeniť, vylepšiť a pod“. 

V súvislosti s pripravovanou konferenciou o školskom športe „Kalokagatia a jej odkaz pre súčasnosť“ 
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požiadala členov predsedníctva o pomoc pri jej zabezpečení. Týka sa najmä diskusných príspevkov, kde 

každý kraj by mal zabezpečiť po 2 diskusné príspevky na témy, ktoré budú súvisieť s prednesenými 

referátmi.   

 

K bodu 3/ 

K dokumentom SAŠŠ bola podaná informácia o ich stave spracovania. Pracovný poriadok je spracovaný, 

je súčasťou materiálu pre predsedníctvo. Pripomienky k nemu treba zaslať na sekretariát. Hospodárske 

smernice sa pripravujú ako aj organizačný poriadok, ktorý by mal riešiť jednotlivé kompetencie. 

Aktuálny organizačný poriadok treba pripomienkovať od jednotlivých členov predsedníctva. 

 

K bodu 4/ 

M. Majzlík informoval v krátkosti o „Koncepcii zimných športov“, materiál dostali členovia 

predsedníctva v písomnej podobe. Autorom je  Dušan Sliva, doplnený bol M. Malákom zo Slovenskej 

lyžiarskej asociácie, s ktorým sa stretol predseda osobne.   

 

K bodu 5/ 

V rôznom informoval M. Majzlík o stretnutiach s prípadnými partnermi SAŠŠ. Mal rokovania so 

zástupcami telekomunikačných služieb. Orange vie poskytnúť podporu materiálnu (tričká a pod.), Swan, 

sa rozbieha a nemá prostriedky na navrhované projekty. Momentálne bola oslovená spoločnosť O2, 

čakáme na odpoveď. 

V ďalšom vystúpení informoval M. Majzlík o potrebe zmeniť Stanovy SAŠŠ tak, aby boli zmenené 

kompetencie predsedníctva s možnosťou pružne reagovať na aktuálne problémy. Predsedníctvo by malo 

väčšie právomoci – operatívne stanovy, ktoré budú vedieť reagovať na potreby z praxe. Riadiť činnosť 

v okresoch a krajoch. Reagovať na potrebu organizovania Snemu SAŠŠ (organizovať ho každý rok?) , 

nestačí mať „medziorgán“ medzi snemami?  

Následne otvoril k danému bodu diskusiu, v ktorej sa vyjadrili členovia predsedníctva, že chápu 

požiadavky na zmenu stanov, tie je potrebné v tejto súvislosti prepracovať od začiatku po koniec. Je  

potrebné v súvislosti s uvedenými skutočnosťami, ktoré sa týkajú spolupráce MŠVVaŠ SR a SAŠŠ, aby 

boli jasne stanovené kompetencie, čo má v školských športových súťažiach zabezpečovať SAŠŠ. 

Výsledok týchto kompetencií by sa  mal odrážať v stanovách. Z predsedníctva odznel návrh, aby 

v štruktúrach SAŠŠ ku KR SAŠŠ boli zadefinovaní koordinátori súťaží.    

Po diskusii k danému bodu dal predseda SAŠŠ hlasovať za zmenu kompetencií predsedníctva SAŠŠ a ich 

zapracovaniu do stanov.  

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Členovia predsedníctva ďalej upozornili na aktuálne, ale aj stále pretrvávajúce problémy: 

- Potreba štandardných podmienok pre prácu predsedov KR SAŠŠ – vedieť za akých podmienok 

majú vycestovať ako delegáti na M SR. Budú preplatené služobné cesty? 

- Potreba reagovať na zmeny v legislatíve – určené kompetencie SAŠŠ - poverenie. 

- Od 1.1.2015 majú byť zrušené vzdelávacie poukazy. Činnosť CVČ bude ohodnotená podľa 

normatívov. 

- Vznikajú nové OZ, ktoré „suplujú“ činnosť SAŠŠ – „Zober loptu nie drogy“. V súvislosti 

s uvedeným OZ informoval predseda, že toto OZ je členom SAŠŠ. Ako ŠŠK Slávia Juniorbasket 

Košice pri ZŠ Lackého I. sa premenovalo na OZ „Zober loptu nie drogy“ Košice pri ZŠ Lackého 

I.  

- V tejto súvislosti odznela požiadavka zadefinovať v stanovách, kto môže podpisovať zmluvy za 

SAŠŠ. 

- Potreba pri organizovaní súťaží systémového riešenia pri nakladaní s finančnými prostriedkami. 

Možnosť preddavkov na súťaž, potrebné preveriť, či existuje možnosť takéhoto riešenia. MV SR 

dáva 3 mesiace pred súťažou preddavok. 

- M. Majzlík informoval, že v Žiari nad Hronom sa budú organizovať M SR v letnom biatlone. 

MŠVVaŠ SR bolo požiadané o zaradenie do kalendára ŠŠS. Finančne budú celé kryté 

z prostriedkov mesta Žiar nad Hronom. 
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Uznesenie: 

Predsedníctvo SAŠŠ, berie na vedomie: 

1. Aktuálne informácie prednesené M. Majzlíkom o zmenách na sekretariáte SAŠŠ a rozhodnutí A. 

Javorku nezúčastňovať sa naďalej na predsedníctve SAŠŠ. 

2. Informáciu o dokumentoch SAŠŠ – organizačný poriadok, pracovný poriadok, hospodárske 

smernice. 

3. Koncepciu zimných športov. 

4. Návrh predsedu SAŠŠ o zmene stanov a štruktúre SAŠŠ. 

5. Informácie o M SR, MŠM ISF, kvalifikáciách, vzdelávaní, súťažiach JEDNOTA FUTBAL CUP, 

florbal a ich financovaní, Kalokagatii, Konferencii o školskom športe.  

 

Predsedníctvo SAŠŠ ukladá: 

1. Predsedovi a vedeniu SAŠŠ rokovať s pracovníkmi MŠVVaŠ SR -  sekcia štátnej starostlivosti 

o šport a mládež: o príprave kalendára ŠŠS pre šk. rok 2014/2015, o pripravovanej smernici k ŠŠS 

– pridelenie kompetencií SAŠŠ. 

2. Pripraviť kalendár ŠŠS pre šk. rok 2014/2015 so všetkými doplnkovými aktivitami – vzdelávanie, 

výskum. 

3. Informovať o zmenách v kompetenciách predsedníctva štruktúry SAŠŠ v krajoch a pripraviť 

návrh stanov na rokovanie snemu.  

4. Pripraviť zmenu Stanov SAŠŠ s ohľadom na zmenu kompetencií predsedníctva do rokovania 

snemu ako aj novú štruktúru organizácie.  

5. Zaslať pripomienky k pracovnému poriadku. 

6. Zaslať návrhy na zmeny v aktuálnom organizačnom poriadku. 

7. Zabezpečiť diskusné príspevky na „Konferenciu“  – každý kraj 2 diskusné príspevky. 

8. Informovať školy vo svojich krajoch, okresoch o možnostiach vzdelávania – najbližšie „Animátor 

outdoorových aktivít“. 

9. Navrhnúť zástupcov – delegovanie na MŠŠM. 

10. Potvrdiť návrh delegovania na M SR. 

11. Delegovať vedúcich za kraj na Kalokagatiu 2014. 

12. Zaslať návrhy na Školskú cenu fair play za kra.j  

 

 

 

PaedDr. Marian MAJZLÍK 

predseda SAŠŠ   

  

 

 

Zapísala: Jana Valušková 

 

Overila: Mária Čamborová 

 

 

 

Bratislava, 31.3.2014 

 

 


