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Zápisnica  

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ) 
 

 

Miesto a dátum:  Trenčín, 30.júna 2018 

 

Prítomní: A. Javorka,  E. Murková,  Ľ. Dratvová, M. Olešáková, J. Argajová, M. 

Čamborová,  

Prizvaní: A. Ristová,    

Ospravedlnení: M. Majzlík, M. Mazan, M. Császár ,  J. Pavlík, M. Kundľa , E. Pavlíková 

 

 Program: 
1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Hlavné úlohy SAŠŠ po aprílovom sneme. 

4. Plán práce Predsedníctva SAŠŠ na II. polrok 2018. 

5. Kalendár školských športových súťaží 2018/2019. 

6. Rôzne: 

-  Vyhodnotenie Kalokagatie 2018 

- Postup SAŠŠ v Európskom týždni športu 2018  

7. Diskusia. 

8. Záver. 

 

 

K bodu 1 
Zasadnutie otvoril čestný predseda SAŠŠ A. Javorka. V úvode ospravedlnil neprítomnosť predsedu 

SAŠŠ z rokovania. Po privítaní prítomných, pokračoval procedurálnymi otázkami – schválením návrhu 

programu rokovania (podľa pozvánky), návrhom na zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Pripomienky 

k návrhom neboli žiadne.  

Uznesenie 

1/1-P-SAŠŠ schvaľuje návrh programu rokovania, zapisovateľa (A. Ristová),  a overovateľa zápisnice 

(Ľ. Dratvová). 

 

K bodu 2 

Informácia o plnení uznesení ostatného zasadnutia P-SAŠŠ bola členom P-SAŠŠ zaslaná písomne (A. 

Ristová). Otázky ani pripomienky k materiálu neboli žiadne. Bolo konštatované, že všetky uznesenia boli 

splnené. 

Uznesenie 

2/1- P- SAŠŠ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení od svojho ostatného  zasadnutia. 

 

K bodu 3 

Čestný predseda SAŠŠ predložil k rokovaniu Hlavné úlohy SAŠŠ (materiál zaslaní písomne). Plán 

hlavných úloh vychádza zo záverov snemu a obsahuje niekoľko rozhodujúcich bodov pre napredovanie 

činnosti organizácie ako organizácie moderného, európskeho typu. K materiálu sa vyjadrilo viacero 

členov P SAŠŠ. Materiál tvorí prílohu. K téme sa vyjadrili viacerí členovia SAŠŠ v diskusii. Poukázali 
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hlavne na vznikajúce problémy v krajoch, na duplicitu súťaží ponukami z iných inštitúcií, na preplnenosť 

ponúk smerujúcich do škôl. 

 

Uznesenie: 

3/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informáciu vyplývajúcu z materiálu Hlavné úlohy na obdobie 

2018 – 2022 a ukladá jeho preštudovanie.        

 

3/2 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá členom P SAŠŠ podať písomne problémy, ktoré sa vyskytujú v krajoch.  

Zodpovedný: v texte 

Termín: do 31.7.2018 

 

 

K bodu 4 

Vychádzajúc z uznesenie aprílového snemu a následne schváleného dlhodobého PROGRAMU SAŠŠ pod 

názvom „SMERUJEME K MODERNEJ ORGANIZÁCII EURÓPSKEHO TYPU“ bol predložený Plán 

práce Predsedníctva SAŠŠ na II. polrok 2018. 

Materiál bol zaslaný písomne a prítomní sa mohli k nemu vyjadrovať. Návrh na posun konferencie na 

obdobie január – február bol podporený a tak systém bude nasmerovaný k dvojročným intervalom. 

Plán práce podporili všetci členovia P SAŠŠ.  

 

Uznesenie: 

4/1 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje predložený Plán práce Predsedníctva SAŠŠ na II. polrok 2018. 

 

 

K bodu 5 

Kalendár školských športových súťaží 2018/2019 bol zaslaní písomne, uviedla ho A. Ristová. 

Je potrebné obsadiť voľné miesta organizátorov M SR, ktoré ešte ostali voľné. Pri medzinárodných 

súťažiach ISF podať návrhy na vedúcich výprav na rok 2019. 

 

Uznesenie: 

5/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informáciu o Kalendár školských športových súťaží 

2018/2019. Pripomienky a návrhy zaslať písomne. 

Zodpovedný: P SAŠŠ a predsedovia KK SAŠŠ 

Termín: do 31.7.2018 

 

5/2 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá členom P SAŠŠ zaoberať sa návrhmi na vedúcich výprav v roku 2019.. 

Zodpovedný: v texte 

Termín: do najbližšieho zasadnutia P SAŠŠ 

 

 

K bodu 6 

Vyhodnotenie Kalokagatie 2018 

A. Javorka ako predseda organizačného výboru sa veľmi pozitívne vyjadril o hodnotení olympiády, 

ktorá skončila len pred pár dňami. Vysoko pozitívne hodnotili podujatie aj prítomní hostia, ale aj prítomní 

členovia P SAŠŠ.  

A. Ristová sa vyjadrila k práci vedúcich výprav, ktorá bola na vysokej úrovni. Podarilo sa vytvoriť 

profesionálny tím ľudí, ktorí boli nápomocní vo všetkých oblastiach pôsobenia. K pozitívnemu 

hodnoteniu sa pripojil aj predseda OV A. Javorka. Doplnil informáciu, aby vedúci výprav pripravili 

správu z podujatia, so svojimi postrehmi a návrhmi. 

Postup SAŠŠ v Európskom týždni športu 2018 (ETŠ)  

Plánovaná Konferencia sa presúva – informácia v bode 4. V týždni ETŠ sa pripravuje medzištátne 

stretnutie vo florbale Slovensko vs. Česko (Nemšová, 27.9.2018). Toto stretnutie bude venované aj 
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100.výročiu spoločnej republiky. Plánované je aj vzdelávanie pre pedagógov. Materiály sa pripravujú, 

informácie budú pripravené do najbližšieho rokovania P SAŠŠ.  

 

 

Uznesenie: 

6/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie v bode 6.  

 

6/2 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá generálnemu sekretárovi zaslať ďakovný list vedúcich výprav 

Kalokagatie 2018 a požiadať o správu z podujatia.  

Zodpovedný: generálny sekretár SAŠŠ 

Termín: do 31.8.2018 

 

6/3 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá generálnemu sekretárovi pripraviť podujatia v rámci ETŠ a informovať 

P SAŠŠ na najbližšom zasadnutí.  

Zodpovedný: generálny sekretár SAŠŠ 

Termín: do 31.9.2018 

 

 

K bodu 7 

• M. Čamborová – upozornila na problémy v CVČ Čadca, kde riaditeľ zariadenia nepodporuje, aby 

CVČ organizovalo sa školské športové súťaže.  

 • A. Javorka – bude potrebné riešiť poverenia priamo z MŠVVaŠ SR organizátorom, prípadne to 

zakotviť v inom materiály.  

Čestný predseda upozornil na zvýšenie propagácie organizácie, zvýšiť návštevnosť web stránky, dať 

informáciám väčšiu údernosť. Ďalej pripomenul, aby sa zaslali hlásenia za projekt V-V-V.  

 • Ľ. Dratvová – upozornila, že telocvikári nakoľko sú zaneprázdnený a často sa nachádzajú mimo 

školy a nestíhajú všetko sledovať a ani sa im nedostávajú všetky informácie. Je potrebné hľadať spôsob 

ako priamo zasielať informácie k nim. 

• A. Ristová – požiadala, aby v krajoch viac napĺňali údaje do školského portálu a neprenášali túto 

činnosť na sekretariát SAŠŠ.  

 

Uznesenie: 

7/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie, ktoré odzneli v bode 7.  

 

7/2 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá predsedovi SAŠŠ riešiť problémy, ktoré vznikajú v krajoch, navštíviť 

potrebné inštitúcie a pomôcť im. 

Zodpovedný: v texte 

Termín: priebežne 

 

K bodu 8 

Po vyčerpaní programu A. Javorka rokovanie predsedníctva ukončil,  prítomným poďakoval za účasť.  

 

 

........................................................ 

 

PaedDr. Marian M a j z l í k, PhD.  

        predseda SAŠŠ  
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Zapísala: Andrea Ristová   ......................................................... 

 

 

Overila: Ľudmila Dratvová   .........................................................    

  

 

 

 

 

 

Bratislava, 12.07. 2018 


