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Zápisnica  

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ 
 

 

Miesto:    Žiar nad Hronom 

Dátum:    25.10.2014 

Prítomní:  pp. M. Majzlík, E. Murková, M. Mazan, A. Javorka,  

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

Černušák   

Ospravedlnení: pp. D. Beníček. M. Čamborová, F. Schlooser, J. Uchaľ, J. Argajová 

 

 

Program: 
1. Otvorenie a privítanie 

2. Príprava Snemu SAŠŠ 

3. Rôzne 

4. Diskusia 

5. Návrh na uznesenie, prijatie uznesenia 

6. Záver 

 

 

K bodu 1/ 
Zasadnutie predsedníctva otvoril predseda SAŠS M. Majzlík, privítal jej členov a požiadal A. Javorku 

o vedenie zasadnutia predsedníctva.   

 

K bodu 2/ 

A. Javorka stručne informoval prítomných o prípravách na snem. 

Obsahové a organizačné zabezpečenie snemu: 

Prebieha podľa plánu, je potrebné doriešiť ešte niektoré otázky. Expedícia pozvánok (najneskôr do konca 

mesiaca október).  Doprava účastníkov bude preplácaná v súlade s vnútornými predpismi SAŠŠ. Na snem 

budú pozvaní okrem delegátov aj hostia. Dôraz sa kladie na pozvanie zástupcov MŠVVaŠ SR, SOV, 

NŠC, SAUŠ, organizácie, s ktorými SAŠŠ úzko spolupracuje. V stave príprav je správa o činnosti SAŠŠ, 

ktorú pripraví M. Majzlík na budúce predsedníctvo predloží tézy a víziu na ďalšie štyri roky. Prebehla 

revízna kontrola a je pripravená správa revíznej kontroly. Správu o hospodárení pripravuje ekonómka 

SAŠŠ. Ako doplňujúce materiály na snem odporúča RIO, materiál z vyhodnotenia Školy roka a iné 

informačné materiály z činnosti SAŠŠ. Pre delegátov sa pripravujú prezenty.  

Personálne zabezpečenie snemu:  

 Delegáti – predsedovia OR SAŠŠ – títo tvoria ťažisko. Ak nemôže predseda, deleguje namiesto 

seba zástupcu (musí byť v písomnej podobe koho deleguje  s podpisom predsedu OR SAŠŠ).   

Títo majú hlasovacie právo. Predsedovia KR SAŠŠ nevolia, len ak sú členmi predsedníctva. 

 Návrh na nového predsedu - podáva predsedníctvo, alebo KR SAŠŠ (termín do 10.11.2014). 

Navrhnutí predsedovia predkladajú na snem svoj volebný program. 

 Návrhy na nových členov revíznej komisie – predkladajú KR SAŠŠ (termín do 10.11.2014). 

 Návrhy na komisie – jednotlivé komisie budú mať zástupcov z jednotlivých krajov podľa návrhu 
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predsedníctva: 

a) Mandátna komisia: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj 

b) Návrhová komisia: Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj 

c) Volebná komisia: Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj 

 Predsedníctvo na predchádzajúcom zasadnutí dalo návrh na personálne zabezpečenie vedenia 

snemu. Z navrhnutých osôb bude snem viesť A. Javorka.  

 Program snemu – členovia predsedníctva odsúhlasil, prípadné zmeny v programe budú navrhnuté 

a odhlasované priamo na sneme. 

 

K bodu 3/ 

M. Majzlík informoval o presune kompetencií zo snemu na členov predsedníctva (sfunkčnenie stanov 

k riadnej činnosti SAŠŠ).  Tento bod zdôvodní na sneme osobne a následne očakáva od predsedov KR 

SAŠŠ vystúpenie a  odporučenie ako majú hlasovať za tento bod. Návrhová komisia podá následne návrh 

na zmeny. 

A. Ristová informovala: 

 O zmluve s Jednotou na nový školský rok, boli zaslané pripomienky, čaká sa na reakciu 

a následne na podpis. 

 K školským športovým súťažiam skonštatovala, že kalendár je doplnený o nových organizátorov 

M SR a termínov, ešte sú potrebné minimálne doplnenia.  

 V termíne 6.11.2014 sa bude organizovať celoštátne finále ŠDŠ v Trnave. Sú už známi 

postupujúci na základe hlásení. Účasť bola cca 4 000 účastníkov. Sú rozposielané pozvánky. 

 ŠTK – informoval o probléme s medzinárodnými súťažami. Sú indície, že ministerstvo nebude 

finančne podporovať súťaže, ktoré sa budú organizovať mimo EÚ. To znamená, že vypadnú dve 

súťaže a s nimi spojené kvalifikácie do Číny (atletika) a do Guatemaly (atletika). Je potrebné 

doriešiť organizovanie, resp. neorganizovanie kvalifikácií vo futbale nakoľko sa prihlásilo až 17 

družstiev a bolo by potrebné zorganizovať 5 kvalifikácií + finále. Členovia predsedníctva sa 

dohodli, že uvedených krajín nebudeme vysielať súťažiacich a teda kvalifikácie sa organizovať 

nebudú.  SAŠŠ dostala ponuku na iné medzinárodné súťaže V4 od poľských partnerov. Ide 

o súťaž v cezpoľnom behu a súťaž v netradičných štafetách, kde by sme radi vyslali našich 

zástupcov. Ďalej požiadala členov predsedníctva na návrhy vedúcich výprav.     

 K snemu informovala, že boli na sekretariát doručené zápisnice z rokovania niektorých  KR SAŠŠ 

(uznesenie zo 4. Zasadnutia predsedníctva), skonštatovala že nie u všetkých boli splnené platné 

podmienky pre voľbu členov predsedníctva. Niektoré ešte budú prebiehať. 

 

K bodu 4/ 

Členovia predsedníctva sa vyjadrili k príprave snemu, diskutovali o stanovách a probléme 

s medzinárodnými školskými športovými súťažami. Pripomenuli, že budúci rok bude 25. Výročie SAŠŠ. 

Zhodnotili prípravu vyhodnotenia Školy roka. 

K bodu 5/ 

  

 

Uznesenie: 

Predsedníctvo SAŠŠ, berie na vedomie: 

1. Informácie o prípravách snemu (organizačne, obsahovo, komisie (mandátna, návrhová, volebná), 

správy (o činnosti, o hospodárení, revízna správa), ostatné materiály, prezenty). 

2. Informácie o zmluve s Jednotou.   

3. Informáciu o medzinárodných súťažiach a limitovaní účasti na MŠŠS ISF ako aj účasť na 

súťažiach V4.  

4. Informáciu o zasadnutiach KR SAŠŠ. 

5. Informácie o doplnení kalendára ŠŠS. 

6. Informáciu o zasadnutiach orgánov ISF 

7. Diskusné príspevky prednesené členmi predsedníctva 
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Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje: 

1. Nevysielať družstvá na MŠŠS ISF konané mimo EÚ. 

 

Predsedníctvo SAŠŠ ukladá: 

 

1. Predsedovi a členom predsedníctva dopracovať Správu o činnosti SAŠŠ k zasadnutiu snemu. 

T: najbližšie predsedníctvo SAŠŠ 

Z: predsedníctvo SAŠŠ 

 

2. Členom predsedníctva zaslať návrhy na zástupcov do komisií snemu: 

a) Mandátna komisia: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj. 

b) Návrhová komisia: Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj. 

c) Volebná komisia: Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj. 

T:10.11.2014 

Z: Predsedníctvo SAŠŠ 

 

3. KR SAŠŠ v prípade, že majú návrhy na nového predsedu SAŠŠ zaslať písomné návrhy na 

sekretariát SAŠŠ. 

T: 10.11.2014 

Z: KR SAŠŠ 

 

4. Sekretariátu SAŠŠ vyexpedovať pozvánky na snem delegátom do konca októbra. Zaslať pozvánky 

hosťom z MŠSVVaŠ SR, SOV, NŠC, SAUŠ a i. 

T: 31.10.2014 

Z. sekretariát SAŠŠ 

 

5. Sekretariátu SAŠŠ pripraviť pre delegátov materiály na snem. 

T: 18.11.2014 

Z: sekretariát SAŠŠ 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Marian MAJZLÍK 

predseda SAŠŠ  

 

 

Zapísala: Jana Valušková 

 

Overil: Anton Javorka       Bratislava, 28.10.2014 


