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1. Identifikačné údaje organizácie 

 

Názov  Slovenská asociácia športu na školách 
občianske združenie 

Sídlo: ŠH Mladosť, Trnavská 39, 831 04 Bratislava 

Telefónne číslo: 02/44453482 

Fax: 02/44453482 

IČO: 17325391 

DIČ: 2021305968 

Dátum založenia: 3. júl 1991 

Internetová adresa: www.sass.sk 

E-mailová adresa: sass@sass.sk 

 

Personálne obsadenie: 

 

Sekretariát SAŠŠ („Se SAŠŠ“) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Predsedníctvo SAŠŠ („P SAŠŠ“) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupcovia technických komisií v Medzinárodnej školskej športovej federácii („ISF“)  

 

 

 

 

 

Poznámka: Mgr. Ján Dančík v roku 2017 (25.8.) požiadal o uvoľnenie z funkcie. 

 

Kontrolór  

 

Generálny sekretár SAŠŠ Mgr. Andrea Ristová 

Ekonóm  SAŠŠ Ing. Mariana Magdolénová - 

Ristová  

Odborný referent 

pre projektové a vzdelávacie aktivity 

Mgr. Jana Valušková 

Organizačno-administratívny  

pracovník 

Alena Hlôšková 

predseda PaedDr. Marian Majzlík, 

PhD. 

SAŠŠ 

člen P SAŠŠ 

čestný predseda 

Dr. Anton Javorka KK SAŠŠ Trnava  

členka P SAŠŠ Mgr. Eva Murková KK SAŠŠ Banská 

Bystrica  

členka P SAŠŠ Mgr. Jarka Argajová KK SAŠŠ Bratislava 

členka P SAŠŠ Mgr. Ľudmila Dratvová KK SAŠŠ Košice 

člen P SAŠŠ Mgr. Marek Mazan KK SAŠŠ Nitra 

člen P SAŠŠ Mgr. Milan Kundľa KK SAŠŠ Prešov 

členka  P SAŠŠ Mgr. Miriam Olešáková KK SAŠŠ Trenčín 

člen P SAŠŠ Mgr. Mária Čamborová KK SAŠŠ Žilina 

člen P SAŠŠ PaedDr. Jozef Pavlík Poprad 

člen P SAŠŠ Mgr. Martin Csaszár Trnava 

TC ISF atletika PhDr. Roman Králik Liptovský Mikuláš 

TC ISF volejbal Mgr. Ján Dančík Bratislava 

TC ISF futbal Mgr. Alexander Harna Šahy 

TC ISF futsal Rastislav Behančin Žilina 

kontrolór Mgr. Eva Pavlíková Košice 

http://www.sass.sk/
mailto:sass@sass.sk
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I. DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY PRI NAPĹŇANÍ HLAVNÝCH CIEĽOV 

  
Rok 2017 v histórii Slovenskej asociácie športu na školách patrí k najúspešnejším. Okrem 

tradičných vrcholov – Zimnej Kalokagatii a olympiády stredoškolákov SR Gaudeamus igitur – to 

dokumentuje aj celý rad ďalších udalostí. Predovšetkým treba spomenúť aprílový snem SAŠŠ, na 

ktorom schválením nových stanov vyvrcholilo úsilie organizácie dôsledne naplniť požiadavky 

schváleného Zákona o športe. Tento počin neskôr doviedol „SAŠŠ-ku“ k získaniu statusu 

NÁRODNÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA. Následne premiérová celoštátna konferencia o 

školskom športe (3. novembra) v Trnave naznačila líniu ďalšieho smerovania školského športu na 

Slovensku. V jej rámci sa uskutočnilo aj takpovediac historické stretnutie predstaviteľov 

organizácií českého a slovenského školského športu s cieľom dať nový impulz tradičným 

vzťahom a pozdraviť tak 100. výročie založenia spoločného štátu dvoch bratských národov.  

 

Plnenie hlavných úloh  

Slovenská asociácia športu na školách vo svojej činnosti aj v roku 2017 vychádzala z dlhodobého 

Programu rozvoja do roku 2020, v ktorom medzi priority treba zaradiť predovšetkým: 

  

a) získavanie detí pre pravidelné športovanie a formovanie ich trvalého vzťahu k tejto 

činnosti  

b) zvyšovanie športového majstrovstva už športujúcich detí a diferencovaný pristúp k 

talentom 

c) výchovu a vzdelávanie k športu a prostredníctvom športu 

 

Školské športové súťaže 

Priestor k napĺňaniu týchto cieľov dáva hlavne ucelený systém, každoročne konkretizovaný 

KALENDÁROM školských športových súťaží v Slovenskej republike (príloha 1). V školskom 

roku 2016/2017 v ňom bolo zaradených 18 športov, delených do dvoch vekových kategórií – 

základné a stredné školy- spravidla určených osobitne pre chlapcov a pre dievčatá.  

Vo všetkých prípadoch bol zachovaný postupový charakter súťaží – od okresných cez krajské kolá 

až po celoštátne finále. 

Celkový počet športujúcich žiakov v týchto súťažiach sa priblížil k hranici 140 000. Počet 

zapojených základných škôl 19 802 / 100 153 žiakov, stredných škôl 6 586 / 37 363 žiakov. Pre 

doplnenie charakteristiky súťaží treba ešte dodať, že v KALENDÁRI sú súťaže kategórie „A“ a 

súťaže kategórie „B“. Rozdiel medzi oboma nie je v športovo-technickej rovine, ale v spôsobe 

financovania. Pri hodnotení vlaňajšieho ročníka treba pozitívne hodnotiť predovšetkým 

skutočnosť, že všetky plánované súťaže sa uskutočnili – a uskutočnili bez závažnejších problémov 

či iných rušivých momentov. Vysokú športovú a spoločensko-kultúrnu úroveň mali najmä školské 

majstrovstvá Slovenska. Organizátori v Nových Zámkoch (atletika, hádzaná), Trenčíne 

(badminton, florbal), Detve (hádzaná, volejbal), ale aj ďalších miest si v tomto smere zaslúžia 

absolutórium. K vrcholom vlaňajších školských športových súťaží treba zaradiť Zimnú 

Kalokagatiu (Štrbské Pleso) a trnavskú olympiádu stredoškolákov Gaudeamus Igitur. 

Prehľad dosiahnutých výsledkov tvorí prílohu 2. 
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Pozitívne možno hodnotiť aj etickú stránku týchto podujatí. Prehreškov proti morálke bolo oproti 

minulosti výrazne menej – aj to len v nižších súťažných kolách. Ak sa aj vyskytli, boli riešené 

promptne, prísne a spravodlivo. Napriek tomu potreba DISCIPLINÁRNEHO PORIADKU SAŠŠ 

je akútna. Predpokladá sa, že pracovná skupina ho predloží na schválenie prostredníctvu SAŠŠ 

ešte pred tohtoročným aprílovým snemom. 

 

 

Masovosť a výkonnosť 

Školské športové súťaže  pri získavaní detí pre pravidelné športovanie majú však svoje limity a je 

preto potrebné hľadať ďalšie formy masového rozvoja športu na Slovensku. SAŠŠ preto v roku 

2017 prišla s návrhom projektu pod názvom ROK ŠKOLÁKOV V POHYBE pod motivujúcim 

heslom VÍZIA – VYTRVALOSŤ – VÍŤAZSTVO, ktorý sa v súčasnosti práve rozbieha (príloha 

3). 

Rovnako je pripravená aj diskusia s cieľom zvýšiť úroveň športového majstrovstva žiakov. 

Paralelne s diskusiou sa pripravujú bilaterálne rokovania medzi SAŠŠ a národnými športovými 

zväzmi, ale aj rokovania odborných sekcií pre jednotlivé športy. Tu sa očakáva, že na „program 

dňa“ sa dostanú napríklad dlhodobé školské ligy, ktoré majú ambíciu významne rozšíriť 

výkonnostnú základňu najmä v kolektívnych športoch. Predpokladá sa, že s rozbiehaním tohto 

projektu sa súčasne budú riešiť aj otázky odmeňovania učiteľov za prácu vo svojom voľnom čase.  

Zásadnou rekonštrukciou by mali prejsť aj celoštátne finálové vyvrcholenia súťaží v jednotlivých 

športoch. Nie vždy sa totiž klasická osmička javí ako optimálna. Znovu treba v športovo-

technickej komisii otvoriť diskusiu, na tému či „ťahať“ všetky súťaže až do celoštátneho finále, či 

záverečný turnaj neabsolvovať so štyrmi kvalitnými družstvami (prvé dve zo semifinálových 

skupín), či nevyskúšať akési slovenské „SUPER BOWL“ a podobne. Veľmi aktuálnou otázkou je 

aj spojenie školských a zväzových  celoštátnych finálnych súbojov (najmä v individuálnych 

športoch) vedúce k finančnej, organizačnej i výkonnostnej optimalizácii, ale aj otázka návratu 

niektorých športov do Kalendára. Diskutuje sa napr. o plávaní, letnom biatlone  a ďalších. 

 

 

Účasť na medzinárodných podujatiach 

Na bohatý program domácich školských športových súťaží aj v uplynulom roku nadväzovala 

účasť slovenských školákov v zahraničí, predovšetkým v medzinárodných školských športových 

súťažiach ISF. V roku 2017 za týchto podujatí zúčastnili školskí reprezentanti v basketbale  

(Chorvátsko), futbale (Česká republika), orientačného behu (Taliansko), atletike  J. Humbert cup  

(Francúzsko) a plávaní (Maďarsko). 

Treba v tejto súvislosti dodať, že – podobne aj v predchádzajúcich rokoch – SAŠŠ nevyslala 

športovcov na všetky súťaže ISF. Nominácia v posledných rokoch sa odvíja predovšetkým od 

finančných možností, ale aj od situácie v usporiadateľskej krajine (vzdialenosť, bezpečnosť a 

pod.). 
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Účasti na medzinárodných školských majstrovstvách ISF už niekoľko rokov predchádzajú u nás 

kvalifikačné preteky a turnaje. Dôvodom je nesúlad vo vyhlasovaných vekových kategóriách 

medzi domácimi súťažami a súťažami ISF. Tento spôsob sa ukázal ako optimálny a je predpoklad, 

že sa bude uplatňovať aj v budúcnosti. 

Pri hodnotení športovej úspešnosti našich tímov možno konštatovať, že dosiahnuté výsledky sú 

minimálne porovnateľné s predchádzajúcimi. Najúspešnejšou výpravou boli tentoraz orientační 

bežci so ziskom šiestich medailí („zlato“ získal Jakub Chupek a národný výber dievčat v kategórii 

W1). Vynikajúce bolo aj 5. miesto Gymnázia Pezinok (školské družstvo chlapcov) a národného 

výberu chlapcov. Gymnázium sv. Uršule Bratislava si v kategórii dievčat vybojovali 6.miesto. 

Medzi školskými družstvami bolo aj ZŠ Kupeckého Pezinok, ktorá v silnej konkurencii obsadila 

konečné 7.miesto. Štyri medaily získali aj plavci (všetko v individuálnych disciplínach), no v 

kategórii družstiev na vynikajúce úspechy z minulosti nenadviazali. V ostatných športoch si dobre 

počínali atléti za ŠG Nitra, ktorí obsadili cenné 4. miesto, basketbalistky skončili na trinástom  

mieste a futbalisti na pätnástom. V oboch prípadoch išlo školských športovcov zo ŠG Košice 

(kompletné výsledky v prílohe 4). 

Medzinárodné školské súťaže ISF majú svoju špecifiku v tom, že v nich nejde len o šport, ale 

veľmi dôležité je aj propagácia Slovenska, jeho histórie, kultúry i spôsobu života ale aj 

nadväzovanie priateľstva medzi rovesníkmi z rôznych končín sveta, ktoré tvorí základ boja proti 

rasizmu a xenofóbii. A v tejto oblasti naši školský športovci splnili očakávania. Je to aj zásluhou 

zodpovednej komunikácii vedenia SAŠŠ s nominovanými  školami. 

  

Z ďalších momentov v medzinárodnej oblasti treba oceniť oživenie vzťahov s českou 

ASOCIÁCIOU SKOLNÝCH SPORTOVNÝCH KLUBU (k 100. výročiu založenia 

Československa) i nadviazanie úspešných kontaktov s predstaviteľmi školského športu Ruskej 

federácie, kde za veľmi úspešné treba považovať účinkovanie  delegácie MŠVVa Š SR a SAŠŠ na 

GAZPROM FOOTBALL FOR FRINDSHIP v Petrohrade.  

Naopak, určitá stagnácia stále pretrváva v realizácii nádejného projektu medzinárodnej ligy V4. 

Riešenie tejto otázky veľmi úzko súvisí aj s posilňovaním medzinárodného charakteru všetkých 

štyroch olympiád v „gestorstve“ SAŠŠ.   Koncepčne sa treba zaoberať aj prípravou kandidátov 

SAŠŠ na členstvo v riadiacich štruktúrach ISF. 

 

 

Výchova a vzdelávanie k športu a prostredníctvom športu 

V tejto oblasti už niekoľko rokov Slovenská asociácia športu na školách patrí k najvýznamnejším 

subjektom nielen na Slovensku, ale aj z hľadiska medzinárodného.  

 

V prvom bloku – výchova a vzdelávanie k športu – ide o trvalé pôsobenie tak, aby si deti a mládež 

(ale aj dospelí) postupne uvedomovali, že je to cesta k zdraviu a harmonickému rozvoju, cesta k 

telesnej  zdatnosti a psychickej odolnosti, k plnohodnotnému životu.  

Druhý blok tohto pôsobenia je formovanie osobnosti v duchu fair play, vyúsťujúce  do 

pozitívnych ľudských hodnôt a úcte k nim, ceste k čestnosti, solidarite, spolupatričnosti.  



6 

 

 
 

Aj v školskom roku pomáhali tieto ciele napĺňať  viaceré  zmysluplné projekty – Moja najkrajšia 

spomienka, Veľký olympijský kvíz, Školská cena fair play a niektoré ďalšie. Osobitné miesto v 

tomto komplexe však patrí aj  v zahraničí známym olympiádam, z ktorých sa vlani úspešne 

uskutočnila olympiáda stredoškolákov – Gaudeamus Igitur. V novom školskom roku sa začalo aj s 

prípravou detskej olympiády KALOKAGATIA 2018 s osobitým dôrazom na intenzívnejšie 

prepojenie športových súťaží s olympijskou myšlienkou.  Súčasne boli do života uvedené ďalšie 

projekty, ktoré výrazne rozširujú diapazón  ponúk v tejto oblasti – anketa   Môj najobľúbenejší   

športovec, Môj príbeh, Zelená karta fair play a Kolektív fair play. 

Vo všetkých spomínaných projektoch sa kladie dôraz najmä na nepretržitosť výchovného 

pôsobenia, jednotu slov a činov či využívanie pozitívneho príkladu osobností  slovenského športu 

a olympizmu.  

 

 

II. PREDPOKLADY ÚSPEŠNÉHO NAPĹŇANIA CIEĽOV 

 

1. V nadväznosti na nové stanovy SAŠŠ  - schválené snemom 10. júna 2017 – bola zvýšená 

pozornosť venovaná  formovaniu  členskej základne. K 31. januáru 2018 bolo evidovaných 50 

žiadosti klubov s počtom členov 442 o členstvo v SAŠŠ.  Najpriaznivejšia situácia v tomto smere 

je v Banskobystrickom a Trnavskom samosprávnom kraji.  Je to najmä zásluhou cieľavedomého  

pôsobenia oboch krajských klubov.  Na druhej strane za očakávaním výrazne zaostávajú v 

Prešovskom a Nitrianskom samosprávnom kraji. Celkove možno konštatovať, že tempo 

formovania členskej základne   nezodpovedá možnostiam, ale ani nárokom, ktoré pred SAŠŠ v 

najbližšom obdobím stoja.  Očakáva sa, že zvýšením organizátorskej práce funkcionárov   v 

okresoch a krajoch SR sa situácia  zmení ešte do aprílového snemu SAŠŠ.  

 

2. S rozvojom a kvalitou členskej základne úzko súvisí vzdelávanie, ktoré aj vlani bolo 

jednou z priorít najvýznamnejšej organizácií školského športu na Slovensku. Pokračovalo sa v 

organizovaní formálneho i neformálneho vzdelávania. Za úspech možno považovať, že SAŠŠ 

získala akreditácie na vzdelávacie  programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov TSV v roku 

2016: „Netradičné športová hry frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová 

výchova“  a  „Športová hra florbal v predmete telesná a športová výchova“ (2016), v  roku 2017:  

"Netradičné OUTDOOROVÉ AKTIVITY v predmete telesná a športová výchova a vo 

voľnočasových aktivitách." (2017) 

 

 V roku 2017 sa vzdelávaní zúčastnilo166 pedagógov zo všetkých krajov SR.  

 

V neformálnom vzdelávaní sa na dvoch pripravených seminároch („Gymnastika pre všetkých - 

rozhodca“)  zúčastnilo 51 účastníkov. Aj v budúcich rokoch sa ráta s organizovaním vzdelávacích 

aktivít z prepojením na potreby organizácie. 
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3. V centre pozornosti predsedníctva SAŠŠ boli aj v minulosti dobre rozbehnuté motivačné 

projekty – pravidelné oceňovanie v zmysle schválených zásad, celoštátna súťaž aktivity 

základných a stredných škôl ŠKOLA ROKA (celoštátne vyhodnotenie na vysokej úrovni sa 

uskutočnilo v Nových Zámkoch – ZŠ Nábrežná),  Školská cena fair play a v neposlednom rade aj 

OLYMPIÁDA  ŠKOLSKÝCH  PRACOVNÍKOV. 

Tieto motivačné prvky sú síce v širokej učiteľskej  obci vysoko uznávané, no napriek tomu si 

vyžadujú neustálu aktualizáciu. Novinkou v tomto bloku je aj SIEŇ SLÁVY  SLOVENSKÝCH   

TELOCVIKÁROV. Po jej slávnostnom uvedení do života v roku 2016 však záujem o jej  

dopĺňanie mierne stagnuje. Riešením sa ukazuje aj ponuka ZMOS, ktoré vďaka správe kroník a 

archívov má predsa len bližšie k vyhľadávaniu telocvikárskych osobností minulosti. 

Motivujúcim činiteľom sa ukázalo aj spracovanie I. dielu histórie Slovenskej asociácie športu na 

školách - k 20. výročiu jej založenia. Pokračovaním mala byť zbierka spomienok pamätníkov na 

úspešnú cestu populárnej SAŠŠ-ky. Myšlienka zrejme hnutie neoslovila, a preto bude potrebné 

vytvoriť inú koncepciu.  Tak, aby k 30.výročiu mohlo byť dielo dokončené.  

 

4. Osobitnou kapitolou v bloku vytvárania podmienok pre napĺňanie strategických cieľov 

SAŠŠ je riadenie. Rozhodujúcu úlohu  medzi snemami zohralo predovšetkým predsedníctvo 

spolu so sekretariátom SAŠŠ. Pozitívne možno hodnotiť najmä úspešné zvládnutie požiadaviek, 

ktoré pred organizáciami postavil nový Zákon o športe – nové stanovy, formovanie členskej 

základne, zloženie a spôsob práce orgánov a ďalšie. Bola spracovaná metodika práce 

prostredníctva ako výkonného orgánu spolu s manuálom „pavúka“ – aj keď sa ešte nestihol 

uplatniť v plnom rozsahu.  

 

Popri osvedčených formách  práce sa postupne začínajú uplatňovať ďalšie – verejná diskusia, 

práca so štatistikou, celoštátna konferencia, využívanie metódy pozitívneho príkladu. Naopak 

náročným potrebám nezodpovedá súčasný stav v oblasti marketingu. S tým úzko súvisí 

nedostatočná mediálna propagácia, najmä v centrálnych médiách. Pozornosť však bude potrebné 

venovať aj zvyšovaniu účinnosti vlastným médiám (Tokio 2020, web stránka/ www.sass.sk, FB 

profil). 

 

Predsedníctvo od ostatného snemu zasadalo spolu 4 krát. Okrem spomínanej aplikácii Zákona o 

športe dominovala predovšetkým tvorba koncepcii (VÍZIA – VYTRVALOSŤ-  VÍŤAZSTVO), a 

nových projektov (Sieň slávy), organizovanie súťaží a iných podujatí, ale aj príprava tých, ktoré 

sú naplánované na rok 2018. 

 

Pomerne úspešne sa rozvíja PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ – pravidelne vydávaný SPRAVODAJ, 

periodikum TOKIO 2020 (popri aktuálnych informáciách je dôraz kladený na metodiku a 

využívanie metódy pozitívneho príkladu), ale aj ZBORNÍK z vystúpení na celoštátnej 

konferencie.  

Treba však spomenúť aj dva rozpracované materiály, a to II. diel histórie SAŠŠ a súbor 

spomienok (MOJA NAJKRAJŠIA SPOMIENKA) osobností slovenského športu a olympizmu.  

http://www.sass.sk/
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3. FINANCOVANIE 

 

Financovanie Školských M SR bolo realizované prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR 

cez podanú výzvu.  

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie v 

oblasti športu „v rámci výzvy č. 2016-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti 

športu v roku 2017,  účelu č. 06 „Projekty vo všeobecnom záujme (bežné výdavky)“ boli SAŠŠ 

schválené podané projekty.  

Čerpanie schválenej finančnej dotácie z programu 026 Národný program rozvoja športu v SR bolo 

rozdelené na podprogram: 

02601 Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport  350.000 € 

02603 Národné športové projekty       30.000 € 

Špecifikácia dotácie je v zmluve MŠVVaŠ SR a SAŠŠ pod č. 0249/2017 zo dňa 7.4.2017 (podprogram 

02601)  a 0993/2017 zo dňa 11.12.2017 (podprogram 02603). 

 

V oblasti školského športu už dlhodobo náročné uspieť na komerčnom poli. SAŠŠ v tomto období 

nemá ani jedného partnera na podporu financovania jednotlivých projektov. 

 

Prvýkrát sme v SAŠŠ museli uskutočniť aj AUDIT SAŠŠ (od 7.7.2016), ktorý nám predpisuje nový 

Zákon o športe. Od tohto dátumu vykonávame audit každoročne.  

 

Finančné prostriedky sú využívané čo najviac efektívne v zmysle Smernice o hospodárení a uznesení P 

SAŠŠ.  

 

Správa o hospodárení za rok 2017 (príloha 5), v ktorej je uvedení aj prehľad nákladov organizácie.    

 

Ročná uzávierka  za rok 2017 + súvaha tvorí prílohu  6. 

 

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

 

Ročná účtovná závierka: 

Výnosy:     419.251 € 

Náklady:    412.848 € 

Hospodársky výsledok:      6.403 € 

 

Výnosy: 

Verejné:    380.000 € 

Osobitné:         38.376 € 

Členské:                 129 € 

Príspevky 2%:                      287 €  

Tržby z predaja služieb:            460 € 

Tržby z predaja majetku:        3.700 € 
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Náklady:  

Spotreba materiálu:     22.725 € 

Opravy a udržiavanie:          501 € 

Cestovné:      18.075 € 

Ostatné služby:   281.050 €  

Mzdové náklady:     58.314 € 

Zákonné soc.poistenie a zdravotné:   22.493 € 

Ostatné sociálne poistenie:         796 € 

Zákonné sociálne náklady:      2.191 € 

Osobitné náklady:          439 €   

Iné ostatné náklady:                    1.564 €  

Odpisy DHNM a DHM      4.700 € 

 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov. 

Majetok organizácie tvoria dlhodobý hmotný majetok a peňažné prostriedky v pokladni a na   bežnom 

účte organizácie, pohľadávky a neobežný majetok uvedený v súvahe k 31. 12. 2017.  

  

 

Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu 

prevyšujúce v súčte sumu 5 000 € a účel ich použitia. 

 

Demi šport s.r.o., Juraja Slottu 47, 91701 Trnava, IČO: 36531154  

- ceny, materiál športový 

 

Santal – reklamná agentúra, Javorová 35, 92101 Piešťany, IČO: 34217240  

-propagačný mat., návrh plagátov, tvorba   bulletinov, tlač... 

 

Športová hala Mladosť, Trnavská 39, 83104 Bratislava, IČO:  35723025 

 - nájom 

 

Paxtour Slovakia, s.r.o., Trnavská cesta 39, 83101 Bratislava, IČO: 45309345    

- doprava, letenky..... 
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4. ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV  

 

V roku 2017 na základe volieb na Sneme SAŠŠ  bolo zvolené 11 členné P SAŠŠ. Novým členom sa 

stal Mgr. Martin Csaszár. Doplnil pôvodné zloženie. 

Volila sa aj nová členka revíznej komisie Mgr. Božena Baliová namiesto uvoľnenej členke Miriam 

Olešákovej.  

 

SAŠŠ ako jedna z národných organizácií na Slovensku má svojho kontrolóra (Mgr. Eva Pavlíková). 

Získaním osvedčenie o odbornej spôsobilosti, v zmysle § 11 ods. 3 zákona 440/2015 Z.z. o športe, 

môže vykonávať funkciu kontrolóra. Schválenie bude predložené Snemu SAŠŠ.  

 

 

5. ZMENY VYKONANÉ V ZÁKLADNOM DOKUMENTE A INÝCH PREDPISOCH 

 

V roku 2017 nenastala žiadna úprava v základnom dokumente a iných predpisoch SAŠŠ. 

 

 

 

 

Výročnú správu schválilo P SAŠŠ – 17.marca 2018 a predkladá ju SNEMu SAŠŠ k rokovaniu 21.apríla 

2018.  

Výročná správa bola predložená a overená auditorom dňa 1.3.2018, tvorí prílohu č. 7.  

 

PRÍLOHY 

1. Zoznam školských športových súťaží za školský rok 2016/2017 

2. Prehľad dosiahnutých výsledkov  - Spravodaj výsledkov školských športových súťaží za školský 

rok 2016/2017(ročenka) 

3. Projekt „Rok školákov v pohybe“ 

4.  Vyhodnotenie medzinárodnej činnosti za rok 2017 

5. Správa o hospodárení za rok 2017 

6. Ročná uzávierka  za rok 2017 

7. Vyjadrenie auditora k ročnej uzávierke, hospodárskej smernici a k samotnej výročnej správe za 

rok 2017 


