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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“)  

 

 

 

 

 

 

 

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 SAŠŠ 

Podpredseda, 

členka P SAŠŠ 

Mgr. Eva Murková KR SAŠŠ Banská 

Bystrica  

čestný predseda, 

člen P SAŠŠ 

Dr. Anton Javorka KR SAŠŠ Trnava 

členka P SAŠŠ Mgr. Jarka Argajová KR SAŠŠ Bratislava 

členka P SAŠŠ Mgr. Ľudmila Dratvová KR SAŠŠ Košice 

člen P SAŠŠ Mgr. Marek Mazan KR SAŠŠ Nitra 

člen P SAŠŠ Mgr. Milan Kundľa KR SAŠŠ Prešov 

členka  P SAŠŠ Mgr. Miriam Olešáková KR SAŠŠ Trenčín 

člen P SAŠŠ Mgr. Mária Čamborová KR SAŠŠ Žilina 

člen P SAŠŠ PaedDr. Jozef Pavlík Poprad 

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 

http://www.sass.sk/
mailto:sass@sass.sk
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2. Prehľad vykonávaných činností, projektov a dosiahnutých športových výsledkov 

 

 

HLAVNÉ ÚLOHY stanovené v školskom roku 2015/2016: 

 

Predsedníctvo Slovenskej asociácie športu na školách na svojom júnovom zasadnutí v Žiari nad 

Hronom prerokovalo a schválilo návrh Programu školských športových súťaží základných a stredných 

škôl v SR pre školský rok 2015/2016. Tento bol následne predložený Ministerstvu školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a po definitívnom  schválení sa začal realizovať od 1. septembra 2015 do 30. 

júna 2016. 

  

Návrh „Programu“ dôsledne rešpektuje stratégiu slovenského školského športu, ku ktorej bolo treba 

zaradiť predovšetkým: 

1. cieľavedomé zvyšovanie počtu pravidelne športujúcich detí a mládeže, formovanie ich 

trvalého vzťahu k tejto činnosti v záujme zvyšovanie telesnej zdatnosti, posilňovania 

zdravia a formovania zdravého životného štýlu mladej generácie, 

 

2. skvalitňovanie a zefektívňovanie výberu talentov a ich postupné zaraďovanie do systému 

výkonnostného a vrcholového športu, 

 

3. účinné spájanie športu s kultúrou, výchovou a vzdelaním.  

 

Vytýčili sa prostriedky k dosiahnutiu týchto cieľov: 

 

- motivácia pedagogických zamestnancov k aktívnemu prístupu pri organizovaní školských 

športových súťaží spočívajúce predovšetkým v : 

a) morálnom oceňovaní 

b)   metodickej pomoci 

c)   organizovaní  aktivizujúcich ponúk (olympiáda školských pracovníkov): 

  

- efektívne financovanie školských športových súťaží, 

- všestranná informovanosť a propagácia smerom k verejnosti – odbornej i širokej,  

- spolupráca s partnermi – organizačnými, reklamnými a mediálnymi.  
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Vychádzajúc z dlhodobých cieľov a doteraz dosiahnutých výsledkov v oblasti školského športu za 

rozhodujúce sa v školskom roku 2015/2016 - v roku osláv 25. výročia založenia SAŠŠ – považovalo: 

  

1. Zostavenie a realizáciu Kalendára školských športových súťaží (organizačného poriadku) 

 

a) reagovať na nový Zákon o športe a pripraviť dlhodobú koncepciu rozvoja školského športu, 

najmä masového,  

b) pripraviť medzinárodnú olympiádu detí a mládeže KALOKAGATIA 2016 ako príspevok 

k Hrám olympiády v RIO DE JANEIRO,  

c) uskutočniť (obnoviť) tradičnú Olympiádu školských pracovníkov,  

d) kreovať  poradný orgán  pre organizovanie a riadenie ŠŠS – športovú technickú komisiu. 

  

2. Aktivity v medzinárodnej činnosti  

 

a) zabezpečiť účasť  slovenských školských športovcov na medzinárodných majstrovstvách ISF, 

b) začať s prípravou Medzinárodných školských majstrovstiev ISF v cezpoľnom behu (2018 - 

Slovenská republika), 

c) v rámci olympiády detí a mládeže Kalokagatia 2016 pokračovať v uskutočňovaní projektu 

medzinárodnej ligy V4, 

 

3. Zvýraznenie motivačných prvkov  

 

a) v súlade s novými požiadavkami novelizovať kritéria celoštátnej súťaže aktivity základných 

a stredných škôl SR „ŠKOLA ROKA“ 

b) k 25. výročiu založenia SAŠŠ  

- v zmysle „Zásad“ pripraviť nové návrhy na ocenenie aktívnych pedagogických a ďalších 

pracovníkov  

- uviesť do života nový projekt vo virtuálnej podobe pod názvom „Sieň slávy slovenských 

telocvikárov“   

- spracovať tiež druhý diel histórie SAŠŠ vo forme spomienok konkrétnych aktérov.  

 

4. Vzdelávanie a metodické aktivity pre učiteľov 

 

5. Spájanie športu s kultúrou, výchovou a vzdelaním (olympijská výchova, školská cena fair 

play, ...). 
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PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH v školskom roku 2015/2016 

 

 

V súlade s plánom hlavných úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 

„ministerstvo“) - Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež, predložila SAŠŠ návrh Kalendára ŠŠS 

pre šk. rok 2015/2016, ktorý začala realizovať od 1. septembra 2015 do 30. júna 2016. 

 

 

1. Zostavenie a realizácia Kalendára školských športových súťaží (organizačného poriadku) 

SAŠŠ zodpovedala aj v uplynulom školskom roku za: 

- výber organizátorov školských M SR, 

- miesto a termín konania školských M SR, 

- zverejňovanie propozícií a výsledkov jednotlivých súťaží  - informačný portál školského 

športu www.skolskysport.sk (aj stránke www. sass.sk) 

- koordináciu a riešenie vzniknutých problémov v súlade s dodržiavaním pravidiel. 

 

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 2016,  účelu č. 06 „Projekty vo všeobecnom záujme (bežné výdavky)“ boli SAŠŠ 

schválené podané projekty okrem projektov na súťaže V4.  

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

rozdelené na podprogramy: 

026 01 Šport na školách a rekreačný šport vo výške 402 200 €,  

026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví vo výške 97 7000 €. 

 

Organizačná a spoločenská úroveň školských M SR si udržala aj naďalej svoj štandard.  

Aj keď v prístupe organizátorov sú stále rozdiely. Z pohľadu organizovania školských M SR môžeme 

pozitívne hodnotiť skutočnosť, že počet organizátorov,  ktorí sú ochotní  spolupracovať na príprave 

celoštátnych podujatí je stále pomerne dosť. 

Na úrovni organizovania nižších kôl súťaže (OK, RgK, KK) bolo situácia podobná ako v minulom 

roku. Prostriedky na ich zabezpečenie sú z Okresných úradov a v postavení OR SAŠŠ a KR SAŠŠ sú 

rozdiely. Na úroveň školských M SR významne vplýva aj spôsob financovania.   

Aj v roku 2016 boli finančné prostriedky schválené v jednom balíku, čo bolo veľmi pozitívne 

a pravidlá boli opäť oveľa pružnejšie. Finančné prostriedky sa tak mohli v rámci balíka presúvať (ak 

niektoré M SR vyšli drahšie a na iných sa šetrilo, rozpočet sa vyrovnal). Určená však bola opäť 

spoluúčasť 5%, čo sme riešili ako v minulom školskom roku stanovením symbolického štartovného 2 

€/ na športovca. Problémom výzvy naďalej zostáva, že prostriedky dotácie sa dotýkali len žiakov, nie 

doprovodu, čo nemožno považovať za správne. 

Položka cestovné na základe pretrvávajúcej platnosti schváleného usmernenia od 17.11.2014, kedy 

žiaci ZŠ, SŠ a VŠ majú dopravu vlakom ZDARMA, bola v niektorých prípadoch nižšia. Nie vždy je to 

http://www.skolskysport.sk/
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samozrejme možné a aj mnohé prípady, kedy vlakové spojenie je k dispozícii bolo potrebné riešiť 

dopravu individuálne (skoré vstávanie, nadmerne dlhé cestovanie, a iné). Situácia sa však vždy riešila 

ústretovým prístupom a riešili sa vzniknuté problematické cestovania zo vzdialenejších krajov. 

Všetky Školské M SR, ktoré boli naplánované sa uskutočnili.   

 

Vrcholným podujatím v  školskom roku 2015/2016 bola medzinárodná olympiáda detí a mládeže 

KALOKAGATIA 2016, nielen ako sumár niektorých Školských M SR, ale aj  ako príspevok k Hrám 

olympiády v RIO DE JANEIRO. Kalokagatia je pravidelne uskutočňovaná v Trnave od roku 1992, 

vždy v dvojročných intervaloch. V roku 2016 sa v Trnave zišli športovci zo všetkých krajov Slovenska 

a zo zahraničia súťažili v dňoch 22.-24.6.2016. V jej rámci vyvrcholilo aj Posolstvo slovenskej 

mládeže olympijskému RIU. 

 

Po šiestich rokoch sa podarilo uskutočniť opäť tradičnú Olympiádu školských pracovníkov (OŠP). 

Organizátori v Dunajskej Strede urobili všetko pre jej vysokú úroveň a otvorili novú etapu pre toto 

podujatie. Pozitívna reakcia prišla od mnohých učiteľov a účastníkov OŠP. 

V roku 2016 sa uskutočnili aj presunuté Školské dni športu 2015. Uskutočnili sa vďaka schválenému 

projektu z MŠVVaŠ SR, ale aj podpore Trnavského samosprávneho kraja či pomoc pri organizávaní 

atletického klubu Slávia Trnava.  

Účasť zapojených škôl a jednotlivcov do tejto športovej aktivity, ktorá svojimi nenáročnými, 

netradičnými disciplínami dokáže priviesť do pohybu tisíce detí, bola na úrovni predchádzajúcich 

ročníkov. Je i naďalej potrebné zvýšiť úroveň propagácie tejto pohybovej aktivity hlavne v okresoch 

a projekt dostať na úroveň masového projektu – šport pre všetkých, čo sa stále nedarí. 

 

NOVÝMI projektmi boli FUTSAL ZŠ chlapcov a VYBÍJANÁ najmladších žiakov - ktorá mala 

svoju premiéru – sa realizovali podľa plánu. Zapojenosť pri futsale stúpla a súťaž vo vybíjanej 

zaznamenala priam raketový štart. Tieto projekty budú pokračovať aj v ďalšom ročníku. 

 

Schválenie dotáciu na rok 2016 dovolilo začať aj s prípravou projekt ZIMNÁ KALOKAGATIA, 

ktorý sa uskutoční v marci roku 2017.  

 

V školskom roku 2015/2016 bol jedným z najdôležitejším projektom SAŠŠ JEDNOTA FUTBAL 

CUP. Pokračovala spolupráca s momentálne jediným partnerom SAŠŠ – Nadácia Jednota COOP 

Slovensko, ktorá tento projekt podporuje. V tejto súvislosti sa i naďalej pracovalo na propagácii 

projektu formou sociálnej siete Facebook, zasielania propagačných plagátikov k jednotlivým kolám 

súťaže i zvýšenie propagácie v médiu Rio de Janeiro a web stránke SAŠŠ. 

Individuálne sa riešil výber organizátorov nižších kôl (OK, RgK, KK) súťaže Jednota Futbal Cup 

(podobne ako v predchádzajúcich rokoch): 

- hľadali sa noví organizátori (nie všade sú rovnaké podmienky, čo sa odrazilo v niektorých 

krajoch), 

- kontrolovalo sa včasné zverejňovanie propozícií a výsledkov na školskom portáli 

(zverejňujú organizátori príslušných kôl), 

- finančné zabezpečenie okrem prostriedkov prostredníctvom výzvy bolo tiež z prostriedkov 

od partnera súťaže Nadácie Jednota COOP, 
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- pozitívnu rolu zohráva komunikácia sekretariátu SAŠŠ s predsedami KR SAŠŠ a OR 

SAŠŠ, ale v mnohých prípadoch aj priamo so školami. 

 

Zoznam školských športových súťaží tvorí prílohu č.1. 

 

Výsledky školských športových súťaží sú zverejnené na informačnom portály školského športu a na 

stránke SAŠŠ. Spracované sú aj v tlačovej podobe do Prehľadu školských športových súťaží za školský 

rok 2015/2016 a tvoria prílohu 7. 

 

Štatistický výstup zapojenosti do školských športových súťaží tvorí prílohu 1/A. 

 

 

Poradný orgán  pre organizovanie a riadenie ŠŠS – športovo technická komisia (ŠTK) pracovala 

počas celého školského roku (zoznam ŠTK SAŠŠ tvorí prílohu 2. ). 

 

 

 

 

 

  

Aktivity v medzinárodnej činnosti  

 

Medzinárodné školské majstrovstvá ISF 

V školskom roku 2015/2016 vyslala Slovenská asociácia športu na školách ako člen Medzinárodnej 

organizácie školského športu (ISF) s podporou MŠVVaŠ SR na MŠM ISF športovcov  v bežeckom 

lyžovaní, hádzanej, bedmintone, volejbale, futsale, cezpoľnom behu a po prvýkrát aj basketbale 3x3.  

Z programu ISF Slovensko neobsadilo stolný tenis (Izrael) a Gymnaziádu (Turecko - plávanie, 

atletika) s finančných, ale hlavne z bezpečnostných dôvodov.  

 

Účasť na podujatiach si vybojovali prihlásené školy v kvalifikačných turnajoch a pretekoch. Táto 

forma výberu našich najlepších družstiev či jednotlivcov sa ukázala ako najlepšia,  a to nielen z 

pohľadu finančného, ale aj technického a organizačného zabezpečenia. Z výkonnostného hľadiska 

najlepší výkon dosiahol kolektív basketbalistiek SŠ sv.V. de Paul Levice, ktoré zvíťazili v Estónsku, 

no oceniť možno aj vystúpenia ďalších športovcov -  4. miesta hádzanárky Gym. P. Horova 

Michalovce, 6.miesto chlapci ŠG Trnava vo futsale.  Pekný výsledok uhrali aj bedmintonisti (3x 6. 

miesto) či bežeckí lyžiari (ŠG BB 5.miesto). Najúspešnejším jednotlivcov pre túto sezónu sa stal 

bezosporu Ján Kostúr, keď v silnej konkurencii 125 pretekárov dobehol do cieľa na 10. mieste, čím 

výrazne prispel aj k celkovému 10.miestu pre školské družstvo SŠ Kremnička Banská Bystrica. 

Milo prekvapili aj volejbalistky ŠG Nitra, keď v konkurencii 32 družstiev skončili na peknom 

11.mieste. Veľkým sklamaním bol však na druhej strane výsledok dosiahnutí hádzanármi OA Pov. 

Bystrica, ktorí skončili na poslednom mieste. Je to dôsledok nielen dlhodobého poklesu úrovne 

hádzanej na Slovensku, ale v tomto konkrétnom prípade aj dôsledok prístupu samotných hráčov. 
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V športoch atletika/Gymnaziáda a cezpoľnom behu SAŠŠ vyslala aj svojho technického delegáta ISF 

Romana Králika, hoci výzva z MŠVVaŠ SR neobsahovala dotáciu na ich vycestovanie.  Vo volejbale 

sme slovenského delegáta nevyslali (zo zdravotných dôvodov).  

  

Zo správ z podujatí od vedúcich jednotlivých výprav sme nezaznamenali problémy naopak veľmi 

vydarené bolo podujatie práve v basketbale 3x3. Vysoko ocenil technický delegát R. Králik aj 

podujatie v Maďarsku / cezpoľný beh.  Nepríjemná situácia sa vyskytla v hádzanej keď naši dvaja 

rozhodcovia nedopatrením neboli oficiálne delegovaní Slovenským zväzom hádzanej a tak neboli na 

zozname rozhodcov, hoci sme ich mená zasielali v zozname slovenskej výpravy. Mohli ostať na 

šampionáte, ale len v pozícii divákov a zúčastňovať sa rozhodcovských seminárov. 

 

Schválené finančné prostriedky nedovoľujú vyslať do zahraničia všetky výprav na jednotlivé 

podujatia, ktoré vyhlásila ISF. Napriek tomu rok 2016 sme vyslali najviac výprav za posledné obdobie 

a nevyslanie výpravy v stolnom tenise a výpravy na Gymnaziádu nebolo len už z vyčerpania 

finančných dotácií, ale hlavne z bezpečnostných dôvodov. Toto rozhodnutie sa nám po udalostiach, 

ktoré sa odohrali v Turecku práve v období organizovania gymnaziády potvrdilo ako správne.  

Naďalej sa dodržiava uznesenie predsedníctva SAŠŠ o nevysielaní výprav mimo EÚ aj v budúcnosti. 

Výpravy, ktoré sa zúčastňujú na súťažiach ISF sa museli podľa schváleného Organizačného poriadku 

podieľať – spoluúčasťou (forma poplatkov), aby sa všetky náklady podarilo pokryť a pokryť tak aj 5% 

spoluúčasť, ktorú nám predpisuje štát.  

Zvýšené náklady vznikajú každoročne (a tento rok nebol opäť výnimkou) tým, že nie je možné 

rezervovať (a zaplatiť) letenky ešte v roku predchádzajúcom (v tomto prípade v roku 2015).  A to je 

veľká škoda, nakoľko by bolo možné ušetriť (nie malé) finančné prostriedky.  

 

V poslednom roku sa podarilo zabezpečiť reprezentačné oblečenie (teplákové súpravy).  Veľkým 

prínosom sú aj reprezentačné dresy pre jednotlivé športy, ktorými disponujeme. Novinkou sú aj 

športové ruksaky, ktoré sa nám podarilo pre slovenské výpravy zabezpečiť a ktoré sa im zapožičiavajú 

spolu s reprezentačnými teplákovými súpravami a dresmi. Všetci účastníci obdržia pri odchode aj 

reprezentačné tričká, ktoré im ponechávame. 

 

Problémom naďalej zostáva nedostatočné propagačné vybavenie pre slovenské školské výpravy – 

zástavky, odznaky a iné drobnosti na výmenu medzi hráčmi či pri Večeri národov.  

Každý účastník síce dostane tričko, ktoré mu zostáva, ale na výmenu či obdarovanie svojich 

rovesníkov z iných krajín už nemá žiaden ďalší suvenír.  

 

Pozitívne možno hodnotiť aj spoluprácu s príslušnými národnými športovými zväzmi pri zapožičaní 

reprezentačných dresov (napr. SAZ).   

 

Aj napriek problémom, s ktorými každoročne zápasíme a ktoré aj každoročne riešime  - patrí naše 

poďakovanie všetkým účastníkom, ktorí reprezentovali MŠVVaŠ SR, SAŠŠ, ale hlavne Slovensko a 

slovenský školský šport na medzinárodnom poli veľmi dôstojne a v rámci dodržiavania pravidiel fair 

play. Je to dôsledok seriórnej prípravy s vedúcimi výprav i samotnými športovcami.  V maximálnej 

možnej miere sa zabezpečovala požadovaná úroveň slovenskej reprezentácie. Komunikovalo sa s 

postupujúcimi školami, dôsledný výber najvhodnejších kandidátov na vedúcich výprav pre 
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komunikáciu s ISF. Aj v tomto roku sa nám potvrdilo, že ak je vedúci výpravy vybraný správne, tvorí 

súčasť tímu, vie organizačne zvládnuť predložené úlohy, pobyt v zahraničí je bez problémov. 

 

Všetci účastníci obdržali ďakovné certifikáty za úspešné a vzorné reprezentovanie Slovenska na 

medzinárodnom poli.  

SŠ sv.V.de Paul Levice pri príležitosti 25.výročí SAŠŠ obdržala trofej SAŠŠ za výnimočné výsledky a 

prezentáciu Slovenska v zahraničí.  

Poznámka: 

Kompletné vyhodnotenie medzinárodnej činnosti aj s výsledkami slovenských výprav tvorí samostatný 

materiál (príloha 3.), ktorý je k dispozícii na: www.sass.sk. 

 

 

SAŠŠ požiadala Medzinárodnú organizáciu školského športu (ISF) o pridelenie organizovania 

svetového šampionátu v cezpoľnom behu na rok 2018. Vypracovaní projekt niesol známky 

špičkového podujatia, nakoľko možnosti, ktoré poskytuje areál v Čilistove spĺňa všetky parametre 

olympijského rangu. S podporou MŠVVaŠ v SR, SAZ, TTSK i mesta Šamorím sa nám nepodarilo 

získať organizáciu tohto podujatia, s odôvodnením, že podujatie v cezpoľnom behu v roku 2018 sa 

uskutoční spolu so svetovým podujatím vysokoškolákov.  

 

Slovenská asociácia športu na školách sa snaží byť neustále aktívna v medzinárodnej činnosti. Ku 

koncu roka 2016 podala kandidatúru Slovenska na organizáciu šampionátu v atletike „J. Humbert 

cup“. Verdikt však ani tu nebol pozitívny. 

 

Ďalšia žiadosť smerovala zo Slovenska do športovo technickej komisie ISF. Významnú úlohu by 

naše zastúpenie zohralo v technickej komisii FUTSALU. Pôsobenie v štruktúrach ISF by sa tak 

rozšírilo  na štyroch slovenských technických delegátov. Koncom roka 2016 prišla pozitívny správa a 

do štruktúr TC ISF sa zaradil slovenský zástupca Rastislav Behančin.  

 

 

Prvé rokovanie európskych krajín z ISF 

Svoje prvé zasadnutie malo európske združenie ISF. Uskutočnilo sa v dňoch 15.-17. januára 2016 v 

cyperskom PROTARSE. Slovenskú asociáciu športu na školách na tomto podujatí reprezentovali 

čestný predseda Anton Javorka a člen Technickej komisie ISF Roman Králik.  

Účastníci zasadnutia mali možnosť vyjadriť sa k vízii pôsobenia ISF do roku 2030, ale aj k viacerým 

technickým otázkam. Napríklad k tomu, či nezjednodušiť účasť reprezentačných kolektívov. V 

súčasnosti platí podmienka, že národnú reprezentáciu môže krajina vyslať až po obsadení kategórie v 

školských družstvách.  

Európa si začína pretláčať aj súťaž len európskych družstiev. Ako pilotný projekt bol futbal. V roku 

2017 je naplánovaní bedminton v Nice / Francúzsko. 

 

 

Medzinárodné školské súťaže V 4                           

Slovenská   asociácia   športu   na   školách   spolu s o.z. Kalokagatia na Slovensku usporiadala v 

rámci olympiády detí a mládeže KALOKAGATIA 2016 ďalšie podujatie V 4 vo florbale. Zúčastnili sa 

http://www.sass.sk/
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ho slovenské víťazné družstvá z M SR vo florbale – ZŠ Medvedzie Tvrdošín (dievčatá)  a ZŠ T.J. 

Moussona  Michalovce (chlapci). 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýraznenie motivačných prvkov 

 

„Súťaž športovej a olympijskej aktivity základných a stredných škôl“ – ŠKOLA ROKA 

Súťaživosť je vlastná nielen deťom, ale aj dospelým – jednotlivcom či kolektívom. Tento fakt zohral 

rozhodujúcu úlohu pri hľadaní motivácie k napĺňaniu hlavných úloh a cieľov SAŠŠ, ktorá zaradila do 

programu „ŠKOLU ROKA“. Jej kritéria vychádzali z meniacich sa priorít SAŠŠ a postupne sa 

vyprofilovali do troch hodnotených  pilierov:  účastníckeho,  výkonnostného,  výchovného. 

 

Vyhodnotenie školského roka 2015/2016 prebehlo 11. októbra 2016 vo Svätom Petri.  

Zúčastnili sa ho nielen predstavitelia obce – starosta Jozef Jobággy, ale aj vynikajúci  slovenskí  

športovci –  olympijský víťaz v boxe  Janko Zachara, mladá atletická nádej Miška Pešková.   

Predseda SAŠŠ Marián Majzlík otvoril vyhodnotenie a zastúpil aj čestného predsedu SAŠŠ Anton 

Javorka, ktorý sa nemohol podujatia zúčastniť, ale jeho myšlienka ŠKOLY ROKA dovŕšila práve 18 

rokov.   

Okrem členov Predsedníctva SAŠŠ a poslancov obce Svätý Peter moderátorka privítala aj ďalších 

vzácnych hostí medzi ktorými boli: za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Adriana 

Mičkovicová zo sekcie športu a mládeže, Pavel Bílik zo Slovenského paralympijského výboru, 

generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický, Mária Psotová z Nitrianskeho samosprávneho kraja, 

Milan Galaba vedúci odboru školstva Okresného úradu v Nitre a ďalší zástupcovia z okolitých škôl a 

predstaviteľov samospráv v SR.  

Starostlivo pripravený program zostavený z vystúpení žiakov ZŠ s MŠ vo Svätom Petre, vypĺňal 

prestávky medzi vyhodnotením jednotlivých kategórií.  

 

Výsledky Školy roka tvoria prílohu 4. a sú zverejnené na www.sass.sk 

  

Pre nadchádzajúci školský rok 2016/2017  boli kritériá aktualizované hlavne čo sa týka účastníckej 

časti projektu. Zverejnené sú na stránke www.sass.sk/skola roka.  

 

Spolu s vyhodnotením najaktívnejších škôl boli ocenení aj najlepší ŠKOLSKÍ ŠPORTOVCI . 

 

 

25. výročie SAŠŠ 

Pred takmer štvrťstoročím bola z iniciatívy početnej skupiny učiteľov telesnej  výchovy dňa 3. júla 

1991 založená doteraz najvýznamnejšia organizácia školského športu u nás – Slovenská asociácia 

športu na školách. Táto sa svojou mnohostrannou činnosťou v prospech detí a mládeže v pomerne 

http://www.sass.sk/
http://www.sass.sk/skola
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krátkom čase stala významnou súčasťou  nášho telovýchovného a športového hnutia. Školský šport  na  

Slovensku doviedla na úroveň, aká tu nikdy predtým nebola.  Dvadsiate piate výročie jej vzniku  je 

preto vhodnou príležitosťou zhodnotiť  dosiahnuté výsledky, ale predovšetkým  naznačiť  smer, 

ktorým sa Slovenská asociácia športu na školách v budúcnosti bude uberať.  

Oslavy prebehli v spojení s mimoriadnym SNEMOM SAŠŠ – 25.6.2016 v Trnave. 

Na základe povinností vyplývajúcich z nového Zákona o športe, musela aj SAŠŠ pristúpiť 

k aktualizácii stanov, k čomu bolo potrebné zvolať mimoriadny snem SAŠŠ. 

V programe osláv 25. výročia SAŠŠ bolo hlavne oceňovanie tých, ktorí svoj život spojili so športom, 

so školským športom a so Slovenskou asociáciou športu na školách.  

 

Popri tomto významnom sviatku SAŠŠ spustila svoj NOVÝ PROJEKT – SIEŇ SLÁVY 

SLOVENSKÝCH TELOCVIKÁROV.  

„Slovensko je síce malá krajina, no narodilo sa tu, žilo a tvorilo neuveriteľné množstvo významných 

osobností – z oblasti   spoločenského života, vedy, kultúry, umenia, pedagogiky a športu.  Osobnosti 

často nedocenené, a to aj napriek tomu, že spoločenský prínos v nejednom prípade prekonal hranice 

času, v ktorom  žili a pracovali. Familiárne  (a skromne) ich nazývame TELOCVIKÁRI, hoci ich 

vplyv na okolie má podstatne širšie rozmery“.   

V Slovenskej  asociácii športu na školách sme už vzdali poctu jednému z nich tým, že jeho menom sú 

označené ocenenia ktoré sú pravidelne udeľované  najaktívnejším učiteľom TV a ďalším osobnostiam 

už od roku 1994. Ide o Ivana  Branislava Zocha.   

S myšlienkou  zosumarizovať mená týchto ľudí  a zaradiť ich do  pomyselnej – presnejšie povedané  

do virtuálnej – SIENE SLÁVY  ŠKOLSKÉHO ŠPORTU NA SLOVENSKU  (SIENE SLÁVY  

SLOVENSKÝCH  TELOCVIKÁROV), prišiel čestný predseda Anton Javorka a odštartoval ho 

24.6.2016 v predvečer osláv 25.výročia SAŠŠ.  Zatiaľ sa tento projekt nebude týkať žijúcich 

osobností. 

Skompletizovávajú sa ešte stále fakty z histórie SAŠŠ, doplniť ich treba najmä osobnými 

spomienkami konkrétnych ľudí. Vyzdvihnúť pritom zásluhy jednotlivcov a kolektívov, spravodlivo ich 

zoradiť do mozaiky života a činnosti SAŠŠ. 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávanie a metodické aktivity 

 

Medzi hlavné úlohy SAŠŠ z dlhodobého hľadiska patrí vzdelávanie učiteľov TŠV.  Od roku 2009, 

kedy Predsedníctvo SAŠŠ prijalo uznesenie, aktívne pracovať na vzdelávacích programoch 

v podmienkach SAŠŠ sme zrealizovali pomerne široký výber formálnych a neformálnych 

vzdelávacích aktivít. Snažili sme sa zachovať stratégiu vzdelávania, ktorá bola rozdelená na dva 

piliere: 

1. Akreditované vzdelávanie: 

 odborníkov v športe podľa Jednotného vzdelávacie systému v športe, 

 kontinuálne vzdelávanie učiteľov. 

2. Neakreditované vzdelávanie so zameraním na: 
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 nové druhy športov, 

 práca s mládežou vo voľnom čase, 

 zdravý životný štýl. 

 

Od roku 2012 (6. júna) má SAŠŠ od MŠVVaŠ SR pridelené akreditácie na vzdelávanie  

rozhodcov I. kvalifikačného stupňa v gymnastike pre všetkých, následne v basketbale, florbale a 

volejbale. Poslednú akreditáciu sme získali koncom roku 2013 pre rozhodcov I. – III. kvalifikačného 

stupňa vo futsale.  

 

Od roku 2016 (1. januára) sa vzdelávanie v oblasti športu riadi zákonom č. 440/2015 Z. z. 

o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoŠ“). Pre SAŠŠ to znamená, že po 

ukončení platnosti akreditovaných vzdelávacích programov (Tab. 2) bude SAŠŠ pri plánovaní 

vzdelávania odborníkov v športe spolupracovať s Národnými športovými zväzmi (§ 85 ZoŠ). 

 

 
Tab. 2 Akreditované vzdelávacie programy SAŠŠ 

 

Pri vzdelávaní odborníkov v športe podľa Jednotného vzdelávacieho systému v športe sme vyškolili 

rozhodcov I. kvalifikačného stupňa s odbornosťou pre basketbal, volejbal, florbal, futsal a gymnastiku 

pre všetkých.  Akreditácie, ktoré sme na vzdelávanie získali postupne končia.  

 

Už v začiatkoch sme plánovali poskytovať učiteľom TŠV programy kontinuálneho vzdelávania, ktoré 

upravuje zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších 

predpisov a vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Aby sme mohli podať žiadosť o akreditáciu 

vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania, museli sme najprv doplniť do Stanov SAŠŠ 

poskytovanie vzdelávania pre učiteľov. Následne pracovníci sekretariátu a vzdelávacia komisia 

pripravili aktualizačné vzdelávacie programy: 

1. Netradičné športové hry frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 

(8 kreditov). 

2. Športová hra florbal v  predmete telesná a športová výchova (8 kreditov). 

 

Na uvedené programy sme získali akreditáciu a  plánujeme postupne zrealizovať vzdelávanie na 

západe, v strede a na východe Slovenska.  

Prvé akreditované vzdelávanie  „Netradičné športové hry frisbee, ringo, indiaca, jadžent 

v predmete telesná a športová výchova“ sa organizovalo v dňoch 20. – 22. januára 2017 v Banskej 

AVZ Názov odbornej 

spôsobilosti 

Kval. 

St. 

Šport Športové 

odvetvie 

Číslo vydanej akreditácie Dátum 

vydania 

Platnosť 

akreditácie 

SAŠŠ rozhodca I. basketbal   MŠVVaŠ SR 2012-

3490/25280:4-10 

6.6.2012 6.6.2017 

SAŠŠ rozhodca I. florbal   MŠVVaŠ SR 2012-

3490/25280:4-10 

6.6.2012 6.6.2017 

SAŠŠ rozhodca I. futbal futsal 2013-1287/61403:11-10 10.12.2013 10.12.2018 

SAŠŠ rozhodca I. gymnastika gymnastika pre 

všetkých 

MŠVVaŠ SR 2011-

744/14536:3-10 

26.4.2011 26.4.2016 
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Bystrici. Pozvánka a prihláška na vzdelávanie je k dispozícii na stiahnutie na: www.sass.sk a na: 

www.skolskysport.sk v sekcii „AKTUALITY“. Ďalšie sú naplánované na 17. – 19. marca 2017 

v Trnave a 22. – 24. apríla 2017 v Spišskej Novej Vsi. 

Vzdelávací program „Športová hra florbal v  predmete telesná a športová výchova“ 

v súčasnosti pripravujeme organizačne. O termínoch a miestach vás budeme včas informovať na: 

www.sass.sk, na stránkach časopisu školského športu „TOKIO 2020“ a prostredníctvom našich 

krajských a okresných spolupracovníkov. Informácie o vzdelávaní budeme aktualizovať aj na 

webových stránkach školského športu v časti „AKTUALITY“. 

Aktivity v oblasti vzdelávania rozširujeme aj na základe podnetov od učiteľov, ale aj odborníkov 

v športe ako sú napr. rozhodcovia, tréneri a pod. Z takéhoto podnetu, ktorý sme dostali bol 

zrealizovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania „Gymnastické športy na hodinách 

telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní“.   Aktualizačný VP sme realizovali v spolupráci s RP MPC 

v Trnave a Slovenskou gymnastickou federáciou v dňoch 7.- 8. a 13. -14. decembra 2016 na SOŠ 

obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava. Vzdelávania sa zúčastnilo 19 učiteľov primárneho 

vzdelávania. J takto môže vyzerať spolupráca ak si viaceré subjekty majú čo povedať. A bola naozaj 

vydarená a reakcie boli vysoko pozitívne. 

 

Z  neakreditovaných vzdelávacích aktivít z cyklu „ŠKOLA HROU“ sme pripravili semináre na tému: 

 

1. Netradičné športové hry (korfbal, interkros, brännball,). Organizovali sme ho v Trnave 

a v Prešove v mesiaci október 2016. Vyškolených bolo 59 učiteľov TŠV a pracovníkov 

s mládežou. 

2. OUTDOOR AKTIVITY vo vyučovacom procese TŠV - blokovou formou (v pláne je zrealizovať 

6 blokov). 1. blok sa organizoval 3. novembra 2016 v Banskej Bystrici. Ďalšie bloky sú 

naplánované na rok 2017.  

3. Seminár vo vybíjanej. Výklad pravidiel  športovej hry vo vybíjanej po ich spresnení z podnetov 

získaných počas  viacerých seminárov pre učiteľov TŠV a organizátorov súťaží vo vybíjanej 

v rokoch 2014 až 2015 mal svoje pokračovanie a organizoval sa dňa 25. novembra 2016 

v Trenčíne v spolupráci s KR SAŠŠ v Trenčíne a KCVČ v Trenčíne. Zúčastnilo sa ho 38 

učiteľov a pracovníkov s mládežou najmä z Trenčianskeho kraja. Veľká vďaka patrí lektorovi 

a predsedovi komisie vybíjanej Radoslavovi Urbančokovi, ktorý venuje čas a energiu naplno 

práve vybíjanej. 

4. Rozhodca 3x3 basketbalu.  Seminár, ktorý bol naplánovaný na 11. november  2016 v Banskej 

Bystrici sa pre nedostatočný počet záujemcov nekonal. 

 

Informácie o uskutočnených aktivitách a pripravovaných vzdelávacích aktivitách pravidelne 

aktualizujeme na www.sass.sk a tvoria prílohu 5.).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sass.sk/
http://www.skolskysport.sk/
http://www.sass.sk/
http://www.sass.sk/
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Spájanie športu s kultúrou alebo aj olympijská výchova  v podmienkach SAŠŠ 

 

Program olympijskej výchovy na roky 2013 – 2016, ktorý v tomto roku končí,  zahŕňa v sebe celý rad  

projektov, takže s výberom  nie je problém a nebol ani v tomto roku. Materiál Olympijskej výchovy 

v podmienkach SAŠŠ, bol zverejňovaný a „visí“ na webovej stránke SAŠŠ. Olympijská výchova je 

súčasťou Kalendára ŠŠS.  

 

Medzi obľúbené ponuky, ktoré pokračovali aj v školskom roku 2015/2016 patrí Veľký olympijsky 

kvíz – SAŠŠ ju organizuje korešpondenčnou formou. Tradične je zameraný na objasňovanie 

základných pojmov a symbolov olympizmu, spoznávanie histórie olympijského hnutia – 

medzinárodného a slovenského, približovanie života a práce významných osobností svetového 

a slovenského olympizmu, predstavovanie vynikajúcich svetových športovcov, ale aj osobnosti 

slovenského športu a olympizmu.  Zostavený je z piatich základných kôl. Po každom kole bolo 

vyžrebovaných 20 výhercov, ktorí získali vecné ceny za úspešné vylúštenie otázok. Ceny do súťaže 

zabezpečovala SAŠŠ od svojich partnerov.  

 

Olympijské festivaly Slovenska - SAŠŠ patrí medzi spoluvyhlasovateľov tohto projektu Slovenského 

olympijského výboru. Aktívne sme sa na jeho príprave a realizácii podieľali aj v uplynulom škol. roku. 

V budúcnosti je potrebné zvýšiť podiel SAŠŠ na organizovaní festivalov, apeľovať na okresné 

a krajské rady SAŠŠ k aktívnej zapojenosti, hlavne posúvaním informácií do škôl.  Vzájomná 

spolupráca (SAŠŠ a SOV) je pre rozvoj olympizmu na školách  veľmi dôležitá ako olympizmus sám. 

SAŠŠ ako člen SOV by chcel byť aj naďalej  aktívnym partnerom. 

 

Školská cena fair play 

Jedným z pilierov, na ktorých stojí slovenská KALOKAGATIA, je skutočnosť, že od samotného 

začiatku bola chápaná nie ako jednorázové podujatie či „šampionát šampionátov“ , ale ako proces 

permanentného presadzovania zásad ČISTEJ HRY. A to nielen na športovisku, ale aj v každodennom 

živote. Správnosť tohto smerovania potvrdzujú držitelia i tohtoročnej ŠKOLSKEJ CENY FAIR 

PLAY, ktorú udelil v rámci (ako to už tradične býva) olympiády detí a mládeže KALOKAGATIA 

2016, viceprimátor mesta Trnava na radnici mesta Trnava, pedagógom a jednému žiakovi z celého 

Slovenska. 

 

„ Moja najkrajšia spomienka“ – aj v tomto školskom roku sa  s touto otázkou bolo možno obrátiť na 

ktorúkoľvek osobnosť slovenského športu a olympizmu – listom, osobným stretnutím, ale aj besedou v 

školskom športovom kolektíve. Odpovede sú sumarizované a sú tiež súčasťou hodnotenia aj v projekte 

ŠKOLA ROKA a  postupne zverejňované na stránke SAŠŠ.  Hodnota odpovede vzrastie získaním 

suveníru, ktorý sa viaže sa na najkrajšiu spomienku opýtaného reprezentanta  (bývalého i súčasného), 

trénera, športového lekára, novinára a pod. Súčasťou tohto projektu sú aj odpovede športových 

osobností, ktoré v uplynulých rokoch prešla školskými športovými súťažami SAŠŠ - „Zo školských 

lavíc do reprezentácie“ . 

 

„Výzva“, s ktorou sa  SAŠŠ spolu so Slovenským  olympijským výborom obrátila na všetky materské, 

základné a stredné školy na Slovensku. S presvedčením, že nebude jedinej školy, ktorá by zostala 

bokom a ktorá by svoj (i symbolický)  pozdrav nezaslala organizátorom a účastníkom Hier XXXI. 
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olympiády v RIO de Janeiro. Za celý kraj priniesli - formou stuhy – vedúci výprav na trnavskú 

Kalokagatiu, a odovzdali na slávnostnom otvorení. Stuhy pôjdu do rúk prezidenta SOV – Františka 

Chmelára.  

 

 

 

 

 

 

PREDSEDNÍCTVO SAŠŠ a jeho činnosť 

 

V školskom roku 2015/2016 sa predsedníctvo SAŠŠ zišlo na rokovaní celkom päťkrát (do 3.9.2016), 

zaoberalo sa aktuálnymi otázkami, otázkami vyplývajúcimi z nového Zákona o športe, prijalo 

uznesenia. Zápisnice sú k dispozícii na www.sass.sk/zápisnice. 

Do konca roku 2016 zasadalo P SAŠŠ ešte dvakrát (október a december). 

 

Na základe nových okolností a povinností vyplývajúcich z nového Zákona o športe, musela 

organizácia pristúpiť k aktualizácii stanov, k čomu bolo potrebné zvolať mimoriadny snem SAŠŠ 

(25.6.2016. Trnava).  

Hlavným bodom programu pracovnej časti, bolo schválenie STANOV SAŠŠ. Schvaľovala sa aj 

Výročná správa SAŠŠ, prijatie nových členov P SAŠŠ (M. Kundľa vystriedal F. Schlossera/za PO kraj 

a Ľudmila Dratvová zasa J. Uchaľa/ za KE kraj a nového člena J. Pavlíka) a kľúč delegátov pre 

najbližší snem.  

Zápis z mimoriadneho snemu a jeho uznesenia je k dispozícii na www.sass.sk/zápisnice. Všetky 

materiály na www.sass.sk/snemy 

 

Nové stanovy boli následné zaslané k registrácii na MV SR ako aj na vedomie MŠVVaŠ SR, spolu s 

doplňujúcou žiadosťou, aby sa SAŠŠ stala NÁRODNOU ŠPORTOVOU ORGANIZÁCIOU. 

 

Stanovy SAŠŠ však bude potrebné opäť aktualizovať na Sneme SAŠŠ v roku 2017, nakoľko prišla 

novelizácia zákona 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

354/2016 Z.z. s dôvodovou správou schválenou 29.11.2016 (celé znenie na www.sass.sk/O SAŠŠ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sass.sk/zápisnice
http://www.sass.sk/zápisnice
http://www.sass.sk/snemy
http://www.sass.sk/O%20SAŠŠ
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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 2016,  účelu č. 06 „Projekty vo všeobecnom záujme (bežné výdavky)“ boli SAŠŠ 

schválené podané projekty okrem projektov na súťaže V4.  

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

rozdelené na podprogram: 

026 01 Šport na školách a rekreačný šport vo výške 402 200 €,  

026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví vo výške 97 7000 €. 

 

Špecifikácia dotácie je v zmluve MŠVVaŠ SR a SAŠŠ pod č. 0065/2016 zo dňa 15.1.2016. 

 

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

období má jedného partnera Nadáciu Jednota COOP. Podľa schválenej zmluvy bolo poskytnutých 

20 000 € na projekt JEDNOTA FUTBAL CUP, ktoré sú účelovo viazané presne podľa rozpočtu, ktorý 

tvorí prílohu zmluvy zaevidovanú na SAŠŠ pod č.826/15 zo dňa 16.11.2015. 

 

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

nový Zákon o športe. 

Záver nezávislej audítorky bol: „účtovná uzávierka poskytuje vo všetkých súvislostiach pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie Slovenskej asociácie športu na školách k 31.12.2015 a výsledky jej 

hospodárenia a finančné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom 

o účtovníctve.“  

Poznámka: Celú správu nájdete na www.sass.sk/zápisnice 

 

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

a uznesení P SAŠŠ.  

 

 

Správa o hospodárení za rok 2016 tvorí prílohu 6., v ktorej je uvedení aj prehľad nákladov 

organizácie.     

 

Ročná uzávierka  za rok 2016 + súvaha – príloha č. 7 

 

 

http://www.sass.sk/zápisnice
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4. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

 

 

Ročná účtovná závierka: 

Výnosy:     552.562 € 

Náklady:    525.354 € 

Hospodársky výsledok:    27.208 € 

 

Výnosy: 

Verejné:    499.900 € 

Vlastné:        23.340 € 

Osobitné:         24.643 € 

Iné ostatné:                31 € 

Členské:                   78 € 

Príspevky 2%:               266 €  

Tržby z predaja služieb:            600 € 

Tržby z predaja majetku:        3.700 € 

Úroky:                       4 €  

 

Náklady:  

Spotreba materiálu:    60.106 € 

Opravy a udržiavanie:       2.192 € 

Cestovné:      14.126 € 

Ostatné služby:   342.614 €  

Mzdové náklady:     65.262 € 

Zákonné soc.poistenie:    21.496 € 

Reprezentačné:                  39 € 

Ostatné dane a poplatky:            398 € 

Iné a osobité náklady:    10.218 € 

Odpisy dlhodob. maj.:               392 € 

Poskytnuté prísp. FO:               424 € 

Dary:        5.000 € 

Zákonné a ostatné soc.poist.:     3.087 € 

 

 

  

5. Zoznam fyzických a právnických osob, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu 

prevyšujúce v súčte sumu 5 000 € a účel ich použitia 

 

Demi šport s.r.o., Trnava    - ceny, materiál športový 

Santal – reklamná agentúra, Piešťany -propagačný mat., návrh plagátov, tvorba   

bulletinov, tlač... 

Športová hala Mladosť, Bratislava  - nájom 

Spektrum group, s.r.o., Trnava   - ubytovanie a strava 

Paxtour Slovakia, s.r.o., Bratislava  - doprava, letenky..... 

Miroslav Blšťák – Šport bus, Trnava  - doprava  
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6. 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. 2016 

(súvaha je súčasťou ročnej závierky, ktorá tvorí prílohu č. 7). 

 

 

 

7. Zmeny vykonané v základnom dokumente a iných predpisoch organizácie 

 

 

V roku 2016 nastala zmena v základnom dokumente organizácie STANOVÁCH SAŠŠ.  

Zmeny odsúhlasiť Snem SAŠŠ na svojom zasadnutí 26.júna 2016 v Trnave. Následne boli 

Stanovy zaregistrované na MV SR, kde bolo zmena  vzatá na vedomie dňa 8.7.2016 a 

zaregistrovaná pod číslom spisu : VVS/1-900/90-4201-10. 

Stanovy boli zaslané aj na MŠVVaŠ SR hlavnej kontrolórke podľa nového zákona o športe.  

Schválené boli v roku 2016 nové Smernice, ktoré sú zverejnené na www.sass.sk/smernice 

 

S M E R N I C A k formovaniu členskej základne Slovenskej asociácie športu na školách  

 

SMERNICA o spôsobe uhrádzania členského príspevku Slovenskej asociácie športu na školách 

 

SMERNICA o prijatí uznesení "per rollam" Slovenskej asociácie športu na školách 

 

HOSPODÁRSKA SMERNICA Slovenskej asociácie športu na školách 

 

 

8.  Zmeny v zložení orgánov organizcie 

 

 

V roku 2016 nastali zmeny v Predsedníctve SAŠŠ ako bolo uvedené v bode 6. 

 

 

Milan  Kundľa (vystriedal F. Schlossera /  PO kraj)  

 

Ľudmila Dratvová (vystriedala  J. Uchaľa / za KE kraj)  

 

Miriam Olešáková (vystriedala D. Beníčka / kraj TN) 

 

J. Pavlík  

 

 

 

 

http://www.sass.sk/smernice
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Prílohy: 

 

1. Zoznam školských športových súťaží za školský rok 2015/2016 

1/A Spravodaj výsledkov školských športových súťaží za školský rok 2015/2016(ročenka) 

1/B Štatistický výstup zapojenosti do školských športových súťaží v školskom roku2015/2016 

2.  Športovo-technická komisia – zoznam členov 

3. Vyhodnotenie medzinárodnej činnosti za rok 2016 

4.  Výsledky celoštátnej súťaže aktivity škôl ŠKOLY ROKA za školský rok 2015/2016 

5.  Tabuľka o uskutočnených vzdelávacích aktivitách  

6. Správa o hospodárení za rok 2016 

7. Ročná uzávierka  za rok 2016 

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

rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročnú správu schválilo P SAŠŠ - 8. 4. 2017 a predkladá SNEMu SAŠŠ.  

 

Výročná správa bola predložená a overená auditorom dňa……………………….tvorí prílohu č. 8.  


