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Zápisnica  

zo XIV. SNEMU Slovenskej asociácie športu na školách 
 

 

 

Miesto a dátum: Žiar nad Hronom, 22. novembra 2014 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií. 

4. Schválenie rokovacieho poriadku a volebného  poriadku snemu. 

5. Správa mandátovej komisie. 

6. Správa o hospodárení SAŠŠ za roky 2013/2014. 

7. Správa revíznej komisie SAŠŠ za roky 2013/2014. 

8. Správa o činnosti SAŠŠ za obdobie 2010-2014 a vízia činnosti 

            2015 - 2018. 

9. Voľby predsedu (predstavenie kandidáta  na post  predsedu 

SAŠŠ) a členov revíznej komisie SAŠŠ. 

10. Diskusia.  

11. Uznesenie XIV. snemu SAŠŠ. 

12. Záver rokovania.  

 

 

Bod 1. 

Otvorenie 

Účastníkov XIV. snemu SAŠŠ privítal predsedajúci Dr. A. Javorka (schválený P SAŠŠ na 

návrh predsedu SAŠŠ).   

 

Bod 2. 

Schválenie návrhu programu 

Predsedajúci informoval o návrhu zmien v programe oproti zaslanému návrhu programu, tak 

ako sa uvádza v tejto zápisnici. Zmena programu bola  jednomyseľne schválená.  

 

Bod 3 

Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií 
 

Návrh na zloženie pracovného predsedníctva - M. Majzlík, A. Javorka, E. Murková, D. 

Beníček  - bol jednomyseľne schválený. 



2 

 

 

Návrh na zloženie mandátovej komisie - V. Černušák (Bratislava), V. Vaszily (Rimavská 

Sobota), R. Hajdúková  (Michalovce) - bol jednomyseľne schválený. 

 

Návrh na zloženie návrhovej komisie -  M. Mazan (Svätý Peter),  Jozef Pavlík (Poprad ) a J. 

Špániková (Považská Bystrica) - bol jednomyseľne schválený. 

 

Návrh na zloženie volebnej komisie - H. Gáfriková  (Žiar nad Hronom), M. Takáčová 

(Galanta), E. Šmidtová (Martin) - bol jednomyseľne schválený. 

 

 

Bod 4 

Schválenie návrhu Rokovacieho a Volebného  poriadku XIV. Snemu 

Návrh rokovacieho a volebného poriadku XIV. snemu SAŠŠ bol jednomyseľne schválený  

 

Materiál tvorí prílohu č.1,2  

 

Bod 5 

Správa mandátovej komisie 

Mandátová komisia vo svojej správe informovala o počte prítomných na XIV. sneme SAŠŠ 

podľa prezenčných listín - celkový počet prítomných 54  z toho delegátov s hlasom 

rozhodujúcim 52.  

Mandátová komisia skonštatovala, že XIV. snem je uznášaniaschopný.  

 

Bod 6 

Správa o hospodárení SAŠŠ 

Správu o hospodárení SAŠŠ predniesla ekonómka M. Ristová.  

Delegáti správu jednomyseľne schválili. 

 

Materiál tvorí prílohu č.3   

 

Bod 7 

Správa revíznej komisie SAŠŠ 

Správu revíznej komisie predniesla jej predsedníčka Eva Pavlíková. 

Delegáti správu jednomyseľne schválili. 

 

Správa revíznej komisie - príloha č.4  

 

Predsedajúci A. Javorka predniesol návrh na overovateľov zápisnice - D. Beníček ( P- SAŠŠ, 

Trenčín) a J. Uchaľ (P-SAŠŠ, Michalovce) ako aj návrh na  zapisovateľa A. Hlôšková (Se- 

SAŠŠ, Bratislava). Návrh  bol jednomyseľne schválený. 

 

Predsedajúci informoval delegátov, že zasadnutie XIV. snemu SAŠŠ a vystúpenie 

referujúcich bude nahrávané na diktafón. Nahrávanie XIV. snemu bolo jednomyseľne 

schválené. 

 

Správa o činnosti SAŠŠ za roky 2010 – 2014 a vízia činnosti 2015 - 2018. 

Správu o činnosti SAŠŠa víziu činnosti pre roky 2015 – 2018  predniesol predseda  M. 

Majzlík. 

 

Materiál tvorí prílohu č.5  
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Bod 9 

Návrh na dočasnú zmenu Stanov. 

Predseda SAŠŠ po odsúhlasení v Predsedníctve SAŠŠ dňa 21.11.2014  predložil návrh  

na presun kompetencií pri zmenách a doplnkoch STANOV SAŠŠ zo snemu SAŠŠ na 

Predsedníctvo SAŠŠ. 

Prednesením návrhu bol poverený predseda SAŠŠ (M. Majzlík). 

 

Návrh tvorí príloha č. 6 

 

Predsedajúci A. Javorka vyzval delegátov, aby hlasovali za prenesenie kompetencií v rámci 

urýchlenia a spružnenia revitalizácie organizácie  a zmeny Stanov SAŠŠ na najbližšie roky  

2015 – 2016.  

 

Návrh na dočasnú zmenu  stanov na obdobie dvoch rokov a to zrušenie z článku V. s pod 

názvom Snem SAŠŠ, z odstavca 6. Snem schvaľuje, písmeno b) zmeny stanov SAŠŠ  

a doplnenie v článku VII. Predsedníctvo SAŠŠ, odstavca 7. Predsedníctvo SAŠŠ písmeno c) 

zmeny stanov SAŠŠ bolo schválené.  

 

Záver: Zmeny budú predložené na pripomienkovanie všetkým členom OR SAŠŠ 

prostredníctvom  KR SAŠŠ a následne schválené na P-SAŠŠ a  zaregistrované na MV SR 

a rozposlané na všetky OR SAŠŠ a zverejnené na web stránke SAŠŠ. 

 

Hlasovanie prebehlo nasledovne: 

Za dočasnú zmenu hlasovalo: 48  

Proti: 3 

Zdržali sa: 1 

 

 

Bod 9 

Voľby predsedu a členov revíznej komisie (predstavovanie kandidáta na post predsedu 

SAŠŠ)  

Na post predsedu kandidoval jeden kandidát : Marian Majzlík  

 

Na post členov revíznej komisie boli 5 kandidáti: 

Jozefína Odehnalová (Trnava), Miriam Olešáková (Trenčín), Eva Hlucháňová (Banská 

Bystrica), Sylvia Kompanová (Tvrdošín), Eva Pavlíková (Košice) 

 

 

Predseda volebnej komisie H. Gáfriková  po prebehnutí tajnej voľby a sčítaní hlasov 

oznámila  výsledky volieb XIV. Snemu SAŠŠ. 

 

Volebná komisia konštatovala  počet oprávnených voličov s hlasom rozhodujúcim  52 

 

Hlasovacie lístky na post predsedu boli platné v počte 46 

 

Zdržali sa hlasovania 5  

 

Neplatný lístok  1  

 

Predsedom  SAŠŠ bol zvolený  – Marián Majzlík – 46 hlasov. 
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Voľby členov revíznej komisie SAŠŠ (predstavenie kandidátov na post členov revíznej 

komisie) 

 

Hlasovacie lístky do revíznej komisie boli platné v počte 51  , 1 hlas bol neplatný. 

 

Revízna komisia: 

25  hlasov -  J. Odehnalová 

44   M. Olešáková 

25  E. Pavlíková 

 

Do revíznej komisie boli zvolené :M. Olešáková /Trenčín/, E. Pavlíková /Košice/ J. 

Odehnalová / Trnava/ 

 

 

Bod 10. 

Diskusia 

 

Prihlásení do diskusie písomne: 

 

J. Pavlík /Poprad/ –  navrhol v spolupráci s MŠVVaŠ SR požiadať o dokument určujúci 

spoluprácu so SAŠŠ, ďalej navrhol pre organizátorov M-SR možnosť pridelenia zelenej karty 

– organizátorovi /škola/ možnosť prihlásiť do súťaže domáce družstvo. 

 

D. Štancel /BA III./ – ako pedagóg so 40 ročnou praxou navrhol apelovať na MŠVVaŠ SR o 3 

hodiny TV na ZŠ. 

 

R. Kutaj /BA V./ - upozornil na problémy v odlišnostiach ohľadom financovania jednotlivých 

školských kôl od okresných až po M-SR, nízke dotácie na jednotlivé OK financované cez 

Obvodné úrady, neprihliada sa na rozhodcov a organizátorov s finančným pokrytím. 

Upozornil na  potrebu pripravenia kalendára ŠŠS už v júni pred koncom školského roku. 

Navrhuje sfunkčniť TV pre zdravotne oslabených a regeneračnú TV.  

 

E. Hlucháňová /Banská Bystrica/ - požiadala predsedajúcich o zverejnenie všetkých 

dokumentov  predložených na XIV. Sneme SAŠŠ  vopred  na webovej stránke SAŠŠ.  

  

A. Javorka /Trnava/ - kritizoval nevhodné správanie futbalovej reprezentácie do 21 rokov – aj 

tento prípad ukazuje na nevyhnutnosť spájať šport s výchovou.   

 

Prihlásení do diskusie - ústne: 

 

M. Húšťavová  – upozornila na časté kolidovanie termínov ohľadom monitorov a školských 

športových súťaží, navrhuje strategickejšie miesta uskutočnenia jednotlivých  M-SR, 

prihliadať na možnosť čo najlepšej a najjednoduchšej dopravy do miesta uskutočnenia  M-SR.  

 

J. Uchaľ  - vychádzajúc z dlhoročnej praxe učiteľa telesnej výchovy a športovej prípravy na 

ZŠ a SŠ navrhol zavedenie 3 až 5 hodín povinnej telesnej a športovej výchovy na  1. 

a 2.stupni ZŠ týždenne, vzhľadom k tomu, že deti neovládajú základné lokomočné pohyby, sú 

málo zdatné a k pohybovým aktivitám ich musíme doslova nútiť. 
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Bod 11. 

 

Uznesenie XIV. Snemu SAŠŠ 

Predseda  návrhovej komisie J. Špániková predniesla nasledovné uznesenia: 

 

Snem schvaľuje:  

- návrh programu XIV. snemu SAŠŠ 

- návrh rokovacieho a volebného poriadku XIV. snemu SAŠŠ 

- návrh na zloženie pracovných komisií XIV. snemu SAŠŠ 

- správu predsedu o činnosti SAŠŠ za obdobie 2010-2014 a víziu činnosti SAŠŠ pre 

roky 2015-2018. 

- správu o hospodárení SAŠŠ za roky 2013/2014. 

- revíznu správu za roky 2013/2014. 

- schvaľuje dočasný prenos kompetencií pri tvorbe stanov zo snemu SAŠŠ na 

Predsedníctvo SAŠŠ - maximálne do novembra 2016.  

- akceptáciu návrhou Krajských rád SAŠŠ na členov Predsedníctva SAŠŠ nasledovne: 

BA – J. Argajová, TT – A. Javorka, TN – D. Beníček, NR – M. Mazan, ZA – M. 

Čamborová, BB – E. Murková, KE – J. Uchaľ, PO – F. Schlosser.   

 

Snem volí: 

- za predsedu SAŠŠ M. Majzlíka  

- revíznu komisiu v zložení : Miriam Olešáková, Eva Pavlíková, Jozefína Odehnalová 

 

Snem ukladá:  
Predsedníctvu  SAŠŠ a sekretariátu SAŠŠ zapracovať námety z diskusie do činnosti 

SAŠŠ, rokovať s MŠ VVaŠ SR pri tvorbe zásadných dokumentov týkajúcich sa 

školských športových súťaží a vytvárať tlak na schválenie školskej TV na I. a II. 

stupni základných škôl - ISCED 1 a ISCED 2 v rámci Štátneho vzdelávacieho 

programu v rozsahu 3 až 5 vyučovacích hodín týždenne. 

                                   Zod. P-SAŠŠ, Se-SAŠŠ                                Termín: november 2016   

        Kontrola: Snem SAŠŠ 

 

- Predsedníctvu SAŠŠ zásadné dokumenty nasledujúcich snemov SAŠŠ včas 

a prehľadným spôsobom sprístupniť k nahliadnutiu delegátom. 

                                  Zod. P-SAŠŠ                                                           Termín: priebežne 

                                                                                                            Kontrola: Snem SAŠŠ 

 

- ŠTK SAŠŠ  pri schvaľovaní termínov ŠSS brať do úvahy termíny vyplývajúce 

z pedagogicko-organizačných pokynov.   

                                        Zod. ŠTK SAŠŠ                                                       Termín: priebežne     

                                                                                                                         Kontrola: P SAŠŠ 

 

 

 

 

Hlasovanie o uznesení: 

ZA – 52 

PROTI – 0 

ZDRŽAL – 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Bod 12 

Záver rokovania  

Predsedajúci A. Javorka  poďakoval účastníkom XIV. snemu za aktivitu a účasť, poprial 

všetkým veľa zdravia a síl do ďalšej práce.   

 

 

 

 

 

Predseda SAŠŠ: 

Marián Majzlík....................................................................... 

 

Predseda návrhovej komisie 

Jana Špániková ..................................................................... 

 

 

Zapisovateľ:   

Alena Hlôšková..................................................................... 

 

Overovatelia:   

Daniel Beníček ..................................................................... 

 

Jozef Uchaľ     ...................................................................... 

 

 

 

 

 

Zapísané dňa: 25.11.2014, Bratislava 


