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Zápisnica  

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ 
 

 

Miesto:    Žiar nad Hronom 

Dátum:    6.09.2014 

Prítomní:  pp. M. Majzlík, E. Murková, M. Mazan, J. Argajová, M. Čamborová, F. 

Schlosser, J. Uchal,   

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

E. Pavlíková 

Ospravedlnení: pp. A. Javorka, D. Beníček 

 

 

Program: 
1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie ŠŠS za rok 2013/2014 

3. Vyhodnotenie MŠM ISF za rok 2014 

4. Nový program Kalendár ŠŠS 2014/2015 – informácia 

5. Vyhodnotenie Škola roka – informácia 

6. Organizačný poriadok MŠM ISF – predložený návrh 

7. Hospodárska smernica SAŠŠ – predložený návrh k schválenia 

8. Príprava Snemu SAŠŠ – základné informácie, deľba úloh 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie, prijatie uznesenia 

12. Záver 

 

 

K bodu 1/ 
Na úvod predsedníctva privítal jej členov a R. Králika (zástupca v štruktúrach ISF)  M. Majzlík. 

Zapisovaním poverili J. Valuškovú, za overovateľa M. Mazana. Členom predsedníctva prečítal program.   

 

K bodu 2/ 

M. Majzlík oboznámil predsedníctvo s činnosťou SAŠŠ za uplynulý školský rok – správa o činnosti bola 

členom predsedníctva zaslaná mailom. V stručnosti k jednotlivým bodom informoval: 

- Celoštátna Komisia ŠŠS (CK) – členom je predsedníctvo SAŠŠ. Posledné zasadnutie CK viedli 

zástupcovia SAŠŠ, predkladali členom komisie materiály k školským športovým súťažiam. 

- Kalendár ŠŠS pre šk. rok 2014/2015 zhodnotí A. Ristová. Uviedol, že prioritou organizovania ŠŠS je 

športová stránka a nie marketing, čo je potrebné zdôrazňovať. Zhodnotil diferencovaný prístup 

organizátorov. 

- Obnova činnosti KR SAŠŠ – uviedol, že zasiahnuť v tejto otázke bude možné v prípade, že nastanú 

zmeny v stanovách (kompetencie na zmenu stanov prejdú na predsedníctvo – urýchlenie procesu, menej 

náročné na financie). 

- Výzvy z MŠVVaŠ SR – v prvom rade uviedol, že je okolo nich veľa zbytočnej byrokracie. V súčasnosti je 
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pripravený list k rokovaniu s generálnym riaditeľom L. Čambalom k príprave nových výziev.  

- Súťaž vo florbale ZŠ – zorganizovaná bola vďaka rokovaniam s ministerstvom – presun finančných 

prostriedkov z aktivity Zimná Kalokagatia, ktorá sa pre nepriaznivé poveternostné podmienky 

neuskutočnila. 

- KALOKAGATIA olympiáda detí a mládeže – zdôraznil celospoločenský význam tejto súťaže, ktorú 

ocenili tak bývalý minister školstva D. Čaplovič ako aj prezident SOV F. Chmelár. 

- Partneri – v súčasnosti Nadácia Jednota COOP – ťažké obdobie v snahe získať nových partnerov, trend 

je podporovať konkrétne projekty. 

- Medzinárodné súťaže – bolo znížené financovanie so strany štátu. Došlo k redukcii vyslaných výprav. 

V rámci krajín V-4 sme absolvovali súťaž v Poľku (cestovali víťazné družstvá z Memoriálu M. 

Zavarskej), zorganizovala sa súťaž vo florbale počas KALOKAGATIE za účasti Maďarska a Česka. Naši 

športovci sa zúčastnili Majstrovstiev Európy v halovom veslovaní vďaka podpore P. Valenta predsedu 

Slovenskej asociácie halového veslovania. 

- Projekty vo vzdelávaní – SAŠŠ má akreditácie na vzdelávanie rozhodcov I. kv. stupňa v gymnastike pre 

všetkých, basketbale, volejbale, florbale a posledná akreditácia bola vydaná na kvalifikáciu I. – III. stupňa 

vo futsale. Neakreditované vzdelávania z cyklu Škola hrou boli organizované v speedbedmintone. Ponuka 

bola s novikou outdoorových aktivít – vzdelávanie Animátor outdoorových aktivít. 

- Európska škola roka – novinka pri vyhodnocovaní Školy roka – bude podmienka byť členom Školských 

Športových Klubou SAŠŠ. Toto je požiadavka aj SOV (SAŠŠ sa stalo riadnym členom SOV), ktorého 

zástupcovia majú záujem priamo cez zriadené ŠŠK SAŠŠ riadiť športové aktivity SOV zamerané na 

výchovu mládeže. Podmienkou súťažiť o školu roka je tiež mať nadviazanú spoluprácu s inou školou 

v zahraničí.  

- Školský informačný portál – v tejto sfére došlo k významnému posunu v pracovnom styku (spolupráca 

NŠC a SAŠŠ, ktorí participujú na riadení ŠŠS). 

- ŠŠK SAŠŠ – touto otázkou sa predsedníctvo zaoberalo už v minulosti, prijalo uznesenie zakladať ŠŠK 

SAŠŠ (zatiaľ bolo novo zaregistrovaných len 7 ŠŠK SAŠŠ v banskobystrickom kraji). 

- Činnosť predsedníctva a vedenia SAŠŠ – predsedníctvo sa pravidelne schádzalo na zasadnutiach z čoho 

zápisy sú k dispozícii na www.sass.sk. Vedenie SAŠŠ absolvovalo niekoľko rokovaní so zástupcami 

MŠVVaŠ SR, počas ktorých riešili otázky školského športu všeobecne. 

- Východiská pre ďalšie obdobie – upevňovať postavenie SAŠŠ (byť spoľahlivým partnerom 

ministerstvu), posilňovať oblasť marketingu, mediálnu oblasť, revitalizácia štruktúr SAŠŠ, obnova 

projektu pre školských zamestnancov, podpora rozvoja zimných športov, rozširovať vzdelávanie 

v akreditovaných programoch.  

Správa o činnosti je materiál pripravený na Snem SAŠŠ. Požiadal členov predsedníctva o zaslanie 

pripomienok na doplnenie. 

 

K bodu 3/ 

A. Ristová informovala, že na MŠM ISF bola krátená dotácia oproti požiadavke v žiadosti o 50%. 

Z tohto dôvodu boli vyslané výpravy v športoch, o ktorých rozhodlo predsedníctvo na svojich 

zasadnutiach. Informácie zo súťaží od vedúcich výprav sú v prílohe materiálu predsedníctvu. 

O výkonnosti našich výprav uviedla, že síce neobsadili popredné miesta, ale je to obraz celkovej úrovne 

športu v SR. Svoje zohralo aj rozlosovanie v skupinách, kde mali za súperov silné družstvá. Ďalej stručne 

skonštatovala, že Turecko nezvládlo súťaž v hádzanej, kde došlo podľa hlásenia vedúceho výpravy T. 

Bélika k značným nedostatkom. Určité výhrady boli aj ku organizácii volejbalu. Viac o medzinárodných 

súťažiach ISF informoval R. Králik (zástupca SAŠŠ v štruktúrach TC ISF).  

Požiadala členov predsedníctva, aby predložili návrhy za svoj kraj na vedúcich výprav a vedúcich 

družstiev, pretože je nevyhnutné toto riešiť vopred. 

K súťažiam V4 uviedla ďalej, že máme už pozvánku na ďalší ročník súťaže v Poľsku, kde chceme opäť 

vyslať naše družstvá, aj napriek nedostatkom, ktoré sa vyskytli pri prvom ročníku podujatia. Tie pripisuje 

neskúsenostiam z organizovania súťaže takéhoto rozsahu, verí, že druhý ročník bude na vyššej  úrovni. 

Problém dlhodobo pretrváva pri MŠM ISF v materiálnom zabezpečení (reprezentačné oblečenie), uviedla, 

že verí, že sa aj v tomto smere situácia zlepší a v novom roku už družstvá vycestujú v novom 

reprezentačnom oblečení.  SAŠŠ pre to podniká potrebné kroky. O tom aké výpravy budú vyslané 

v novom ročníku bude záležať od financií, ktoré budú na tento účel vyčlenené.  

http://www.sass.sk/
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V informáciách o medzinárodných súťažiach pokračoval R. Králik, ten poďakoval SAŠŠ za podporu na 

účasti zasadnutí orgánov ISF. Zúčastnil sa na základe požiadavky predsedu SAŠŠ zasadnutia General 

Assembly, kde bol zvolený nový prezident ISF Petrinka Laurent z Francúzka, vo funkcii generálneho 

tajomníka zostáva Jan Coolen.   R. Králik naďalej ostáva vo funkcii technického delegáta v atletickej 

komisii (potrebné mať zástupcov v štruktúrach, aby sme mali aktuálne informácie a tiež v otázkach 

riešenia mimoriadnych situácií – riešenie členstva v ISF a pod.).  Ako informoval, má ambície 

kandidovať za pozorovateľa v štruktúrach ISF a v tomto smere bude rád, ak mu SAŠŠ pomôže v lobingu 

ISF. Vo funkciách technických delegátov má SAŠŠ ešte J. Dančíka za volejbala a Š. Harnu za futbal. 

Máme záujem rozšíriť zoznam technických delegátov o futsal. Ďalej informoval, že firma Ferrero Rocher 

ako člen spoločnosti Kinder  je oficiálnym partnerom ISF. Je preto šanca, že by vedeli podporiť súťaže 

SAŠŠ dodaním sladkostí na súťaže. Odporučil osloviť zástupcov spoločnosti s poznámkou, že SAŠŠ je 

členom ISF. K MŠM ISF pokračovala v informácii A. Ristová, ktorá uviedla, že na súťaže ISF vynaložila 

SAŠŠ o 3 000,00 Eur viac ako bola dotácia z ministerstva. Po rokovaniach s generálnym riaditeľom L. 

Čambalom bol daný prísľub, že tieto financie SAŠŠ budú dofinancované prostredníctvom pripravovanej 

výzvy.  

Na záver k tomuto bodu požiadala členov predsedníctva aby zvážili, či by SAŠŠ malo vôľu zorganizovať 

medzinárodnú súťaž v niektorom zo športov ISF (futsal, cezpoľný beh). 

 

K bodu 4/ 

 

K programu Kalendára ŠŠS pre šk. rok 2014/2015 A. Ristová podala len stručnú informáciu – materiál je 

v prílohách predsedníctvu. Požiadala členov predsedníctva aby sa poprihlasovali za organizátorov M SR 

v športoch, ktoré ešte nemajú organizátora (podľa rozpisu v priloženej tabuľke).    V najbližšom čase sa 

budú organizovať M SR v cezpoľnom behu (za tých istých finančných podmienok ako súťaže v šk. roku 

2013/2014 – dotácia na súťaže je viazaná na kalendárny rok, nie na školský rok. Upozornila tiež, že 

prihlášky do kvalifikácii o postup na medzinárodné súťaže (viď. v kalendári) je potrebné zaslať do 

15.10.2014. Na  Gymnaziádu neplánujeme vyslať družstvá (ponúknuť zväzu). 

 

K bodu 5/ 

  

Vyhodnotenie Školy roka/ výsledky sú pripravené, o čom  informovala A. Ristová. Prebieha kontrola 

výsledkov, aby neprišlo k chybe v bodovaní, ktoré je náročné vo výkonnostnej časti hodnotenia. 

Vyhodnotenie sa bude konať 24.10.2014 v Žiari nad Hronom, hostiteľom bude mesto a ZŠ 

Jilemnického. M. Majzlík ponúkol pomoc pri organizácii -  zabezpečí priestory a program. Na 

vyhodnocovaní chce participovať aj SOV (aktivitu zastrešuje p. Rácová, na ktorú sa treba nakontaktovať).  

Školy dostanú pozvánky do konca septembra. Odznel návrh, aby bol na vyhodnotenie pozvaný minister 

školstva. 

Zároveň predložila predsedníctvu návrh na nové kritériá Školy roka  2014/2015, ktoré sa oproti vlaňajšku 

značne nemenia. Upravená je tabuľka na zasielanie hlásení, ktorá je prepracovanejšia a umožní školám 

ľahko do nej vpísať požadované údaje. 

 

 

K bodu 6/ 

 

Po skúsenostiach s problémami ohľadom organizovania kvalifikácii a účasti na MŠŠS ISF nastala potreba 

spracovať Organizačný poriadok k medzinárodným súťažiam ISF, ktorý P SAŠŠ predložila A. 

Ristová. Návrh bol členom predsedníctva zaslaný k preštudovaniu. Nikto nemal pripomienky, členovia 

predsedníctva hlasovali za jeho prijatie. Organizačný poriadok bol prijatý jednohlasne.  

 

 

K bodu 7/  

 

Ekonóm SAŠŠ (M. Ristová) v spolupráci s J. Valuškovou  pripravili materiál „Hospodárske smernice 

SAŠŠ“. Materiál je pomerne rozsiahly, ale veľmi potrebný pre riadny chod organizácie, preto požiadala 
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A. Ristová členov predsedníctva o ich preštudovanie a zaslanie prípadných pripomienok do 20.9.2014. 

 

K bodu 8/ 

 

V súvislosti s prípravou Snemu SAŠŠ, ktorý je zároveň volebný informoval M. Majzlík o termíne jeho 

konania - 29. 11.2014 opäť v Žiari nad Hronom z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov. K programu 

snemu za prioritu považuje prípravu novej organizačnej štruktúry, tak ako to bolo prijaté uznesením 

z predsedníctva konaného 22.3.2014. Návrh pripraví predseda a predsedníctvo sa ním bude zaoberať 

24.10. 2014 po skončení vyhodnotenia Školy roka. Ďalej požiadal predsedníctvo, aby členovia dali návrh, 

kto by mal viesť snem. Odzneli návrhy na: D. Beníček, A. Javorka, J. Daník, R. Králik. Potrebné od 

navrhovaných osôb vyžiadať stanovisko. K programu snemu okrem povinných správ o činnosti SAŠŠ, 

revíznej správe, hospodárskej správe za ťažiskovú úlohu považuje voľbu predsedu a revíznej komisie, 

zmenu organizačnej štruktúry. A. Hlôšková požiadala členov predsedníctva, aby nahlásili na sekretariát 

zástupcov jednotlivých okresov, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Tu vzniká aj potreba aktualizácie 

adresára OR SAŠŠ. K tejto požiadavke M. Mazlík dal za úlohu do 30.10.2014 zorganizovať zasadnutia 

KR SAŠŠ a poslať na sekretariát zápisnice, súčasťou ktorých bude voľba predsedov KR SAŠŠ 

a v prípade, že predseda KR SAŠŠ nebude členom predsedníctva je potrebné to uviesť v zápisnici. 

 

K bodu 9/ 

 

A. Ristová informovala o: 

- novom čísle RIO de JANEIRO – časopis o školskom športe a olympizme, bude zaslaný OR SAŠŠ a 

zverejnený na www.sass.sk ako aj na www.skolskysport.sk Požiadala, aby sa v budúcich číslach svojimi 

príspevkami prezentovali zástupcovia z každého kraja Slovenska.  

- ročenka  ŠŠS pre šk. rok 2013/2014, ktorú členovia predsedníctva dostali aj v tlačenej forme. Požiadala 

členov predsedníctva, aby ju preštudovali a upozornili na prípadné chyby.  

- odštartovanej súťaže Školské dni športu a požiadala o informovanosť do krajov (propagáciu súťaže). 

Plagát k súťaži je na web stránke SAŠŠ ako aj na školskom portáli. Zdôraznila nenáročnosť netradičných 

športových disciplín, ktoré sú programom projektu Školské Dni športu 2014. Informovala o návrh 

o zmene – upraviť súťaž Memoriál Márie Zavarskej na: štafetu chlapcov 8x800m a dievčat 5x800m. 

Požiadala členov predsedníctva aby porozmýšľali o tomto návrhu a priebežne sa vyjadrili k tejto zmene. 

Finále Školských dní športu sa uskutoční 6.11.2014 v Trnave. Budú pozvané družstva na základe 

vyplnených hlásení o organizovaní školských či okresných kôl (tlačivo na hlásenia zašle čo najskôr) 

Hlásenia  sú vo formáte excel, aby uľahčili a skvalitnili spracovanie výsledkov.  

- návrhu Smernice zo streleckého zväzu pre nový školský rok, poslala ho členom predsedníctva 

v elektronickej podobe, ak budú mať pripomienky požiadala o ich zaslanie ŠTK SAŠŠ. K určitým 

zmenám sa vyjadril M. Mazan (vekové kategórie a koordinátor za banskobystrický kraj).  

- príprave materiálu ohľadom súťaže Jednota Futbal cup. Zároveň sa vyjadrila k niektorým 

nedostatkom, ktoré sa vyskytli v uplynulom ročníku (boli zaslané členom predsedníctva e mailom). Boli 

to nedostatky ako chýbajúce doklady  k vyúčtovaniu (zdĺhavé vyúčtovanie a držanie peňazí, kým nedôjde 

k náprave), neskoré informovanie resp. neinformovanie štruktúr SAŠŠ (F. Solár zaslal listom), dochádza 

ku zbytočným kolíziám (vyhlásené krajské kolo pričom neboli odohrané ešte OK).  

- Smernici k ŠŠS – aktualizácia (v podobe akej je, je nevyhovujúca a preto pracovníci sekretariátu 

pripravili návrh na aktualizáciu smernice). Predsedníctvo SAŠŠ zasiela svoje pripomienky do 20.9. 

- organizovaní  M SR vo florbale ZŠ v kategórii mladších žiakov a žiačok, ktoré nemohli byť 

zorganizované v šk. roku 2013/2014 pre nedostatok finančných prostriedkov. M SR sa uskutočnia 

v priebehu októbra – novembra. 

- pripravovanej výzve na Úrad vlády SR. Sekretariát pripravil žiadosti na výzvu v programe podpory 

športu pre rok 2014.  

- o spolupráci so Slovenským futsalom a pripravovaným projektom FUTSAL základných škôl 

v kategórii chlapcov. Na tento projekt sa bude pripravovať výzva na MŠVVaŠ SR. Základná informácia 

je na pripomienkovaní zväzu.  

 

 

http://www.sass.sk/
http://www.skolskysport.sk/
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K bodu 10/ 

 

- Š. Muha informoval o otvorených školských majstrovstvách v letnom biatlone, ktoré bude 

organizovať ZŠ Jilemnického v Žiari nad Hronom v spolupráci s mestom. Podal informácie o kategóriách 

a podmienkach. Požiadal o propagáciu na školách, propozície sú už k dispozícii.  

- J. Uchaľ vyslovil pripomienku k termínom prihlasovania sa do súťaží na školskom portáli. Myslí si, že 

je potrebné, aby termín na prihlasovanie bol skorší. Termín 30.9. komplikuje prípravu kalendára ŠŠS na 

úrovni krajskej a okresnej.  

- E. Murková sa informovala, či budú tlačené diplomy (pomohlo by to veľmi organizátorom).  

- F. Schlosser pripomienkoval, že nie je v silách KR SAŠŠ posielať informácie školám, ak sú informácie 

zverejnené na webe, tak sú podľa neho školy dostatočne informované. Skôr je potrebné ich informovať, 

kde majú hľadať informácie. K zasadnutiam KR SAŠŠ pripomienkoval, že je problém zvolávať 

zasadnutie, keď nemajú preplácané cestovné. K tomuto problému odznelo viacero názorov, z ktorých 

vyplynulo, že situácia je diferncovaná od kraja ku kraju.  

- J. Valušková informovala o vzdelávacích aktivitách, ktoré sú rozpracované v novom čísle RIO de 

JANEIRO. Najbližšie vzdelávanie sa uskutoční 29.9. v Trnave a jeho programom sú netradičné športové 

aktivity. 

- M. Čamborová a E. Pavlíková vyslovili poďakovanie za KALOKAGATIU olympiádu detí a mládeže, 

vyzdvihli prácu sekretariátu SAŠŠ. Odznel návrh, aby pri aktivitách ako je napr. Kalokagatia boli do 

organizácie zapojení aj členovia predsedníctva, radi by boli toho súčasťou. 

- M. Čamborová upozornila na vznikajúce problémy s organizovaním súťaží na nižších úrovniach. 

Vyslovila požiadavku na riešenie tohto problému s príslušnými orgánmi inak je školský šport v ohrození. 

- M. Majzlík navrhol iniciovať rokovanie s generálnym riadieľom L. Čambalom vo veci riešenia 

vzniknutého problémuu.  

- E. Pavlíková informovala o redukcii účasti na súťaže z dôvodu zmeny vedenia školy a šetrenia financií, 

tento problém má veľa škôl na Slovensku. S týmto problémom súvisí aj zakladanie ŠŠK SAŠŠ, kde majú 

na činnosti participovať riaditelia škôl.  

Na záver poďakoval za účasť na zasadnutí členom predsedníctva M. Majzlík a zasadnutie predsedníctva 

SAŠŠ ukončil. 

 

 

Uznesenie: 

Predsedníctvo SAŠŠ, berie na vedomie: 

1. Informácie o činnosti SAŠŠ   

2. Vyhodnotenie  ŠŠS za šk. rok 2013/2014   

3. Informáciu o Kalendári ŠŠS pre šk. rok 2014/2015  

4. Informáciu k vyhodnotenie ŠKOLY ROKA 2013/2014   

5. Informácie o príprave snemu 

6. Informáciu o zasadnutiach orgánov ISF 

7. Diskusné príspevky prednesené členmi predsedníctva 

8. Informáciu o konaní otvorených školských M SR v letnom biatlone  

 

Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje: 

1. Organizačný poriadok k medzinárodným súťažiam ISF 

 

Predsedníctvo SAŠŠ ukladá: 

 

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

T: Priebežne do konca októbra 2014 

Z: predsedníctvo SAŠŠ 

 

2. Predsedom krajských rád SAŠŠ zvolať zasadnutia a zaslať zápisnice z rokovania na sekretariát 

SAŠŠ. V zápise uviesť meno zvoleného predsedu KR SAŠŠ a jeho potvrdenie vo funkcii člena 

predsedníctva, prípadne meno nového člena predsedníctva, ak sa nejedná o tú istú osobu ako 
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predseda KR SAŠŠ 

T: 30.10.2014 

Z: predsedovia KR SAŠŠ 

 

3. Osloviť členov predsedníctva a vyžiadať od nich stanovisko vo veci vedenia Snemu SAŠŠ (D. 

Beníček, A. Javorka, J. Daník a R. Králik) 

T: ihneď 

Z: A. Ristová. M. Majzlík 

 

4. Preštudovať Hospodársku smernicu členom predsedníctva a zaslať na sekretariát SAŠŠ prípadné 

pripomienky: 

T: 29.9.2014 

Z: členovia predsedníctva SAŠŠ 

 

5. Osloviť firmu Ferrero Rocher o spoluprácu pri organizovaní súťaží SAŠŠ ako člena ISF. 

T: priebežne 

Z: A. Ristová, R.Králik 

 

6. Pripraviť vyhodnotenie ŠKOLA ROKA a pozvať na vyhodnotenie ministra školstva a ďalších 

hostí. 

T: ihneď 

Z: M.Majzlík, A.Ristová  

 

7. Atletickému zväzu poslať ponuku na zabezpečenie účasti školských družstiev na súťaži ISF – 

Gymnaziáda. 

T: priebežne 

Z: A. Ristová 

 

8. Informovať o aktivitách SAŠŠ prednesených v bode rôzne. 

T: zasadnutia KR SAŠŠ 

Z: členovia predsedníctva a predsedovia KR SAŠŠ 

 

9. Rokovať vedeniu SAŠŠ s generálnym riaditeľom L. Čambalom – riešenie stále viac vypuklejšieho 

problému s organizovaním ŠŠS na úrovni OK a KK. Problém s neuvoľňovaním na súťaže 

riaditeľmi škôl a zákaz vedenia miest a obcí organizovať súťaže tak ako to vyplývalo z nariadení. 

Prípad Martin, kde boli odobrané kompetencie pracovníkom CVČ organizovať školské športové 

súťaže. 

T: ihneď 

Z: predseda SAŠŠ 

 

10. Predsedom KR SAŠŠ predložiť na zasadnutiach  voľné M SR a následné prihlásenie sa za 

organizátorov M SR v súťažiach, ktoré ešte nemajú organizátora podľa prílohy Kalendára 

školských športových súťaží pre šk. rok 2014/2015. Informácie zasielať na ŠTK. 

T: ihneď 

Z: členovia predsedníctva a predsedovia KR SAŠŠ 

 

11. Aktualizovať adresár KR a  OR SAŠŠ. 

T: do 30.9.2014 

Z: členovia predsedníctva a predsedovia KR SAŠŠ 

 

 

PaedDr. Marian MAJZLÍK 

predseda SAŠŠ  
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Zapísala: Jana Valušková 

 

Overil: Marek Mazan        Bratislava, 16.9.2014 


