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Zápisnica  

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ) 

 

 

Miesto a dátum: Trenčín, 4.marca 2017 

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny (viď. príloha) 

 

Program:  1. Otvorenie 

   2. Úlohy P SAŠŠ pri plnení dlhodobého programu SAŠŠ 

   3. Program olympijskej výchovy na 2017 - 2020 

   4. Príprava Snemu SAŠŠ 

   5. Rôzne 

   6. Diskusia 

   7. Záver 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie predsedníctva otvoril a viedol predseda SAŠŠ Marian Majzlík. V úvode privítal 

prítomných a ospravedlnil jediného neprítomného člena predsedníctva Mareka Mazana. 

Následne informoval o aktuálnych úlohách, ktoré sa riešili v období od ostatného zasadnutia 

najvyššieho výkonného orgánu SAŠŠ  - komunikácia s MŠVV a Š SR, príprava Zimnej 

Kalokagatie a ďalšie. 

Za zapisovateľa bol schválený A. Javorka a za overovateľa zápisnice Ľ. Dratvová. 

 

K bodu 2: 

Materiál, bol členom predsedníctva predložený písomne  (tvorí prílohu 1) a uviedol ho jeho 

autor čestný predseda Anton Javorka. Zvýraznil, že náročné úlohy v podobe výziev, ktoré 

pred SAŠŠ v najbližšom období stoja, bezpodmienečne si vyžadujú zintenzívniť prácu 

predsedníctva. Jednou z podmienok je aj deľba práce pri plnení úloh, ktoré vyplývajú 

z dlhodobého zamerania organizácie. Načasovanie prerokovávania tejto problematiky nie je 

náhodné, ale  vychádza z faktu, že prakticky o mesiac sa bude konať snem a na ňom prebehnú 

aj voľby  najvyššieho výkonného orgánu. A to je príležitosť dôkladne si premyslieť návrhy 

kandidátov tak, aby  spomínané úlohy boli reálne naplnené. V tejto  súvislosti podčiarkol, že 

predseda krajskej rady a člen predsedníctva sú dve rôzne funkcie  (pritom veľmi náročné), 

takže skutočne si každý z navrhovaných kandidátov  musí premyslieť, či „ísť do toho“, alebo 

nasledovať príklad Bratislavského kraja a tieto  funkcie si „rozdeliť“. V závere A. Javorka 

upozornil, že sumár úloh, ktoré tvoria „globálnu náplň“ predsedníctva sa delí na dva dôležité 

piliere – programový a pilier vytvárania podmienok. Do prvého ponúka svoje služby sám 
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a druhý by mal byť doménou predsedu, čo vyplýva aj z jeho postavenia štatutára (popri jeho 

zastrešovania oboch pilierov).  

 

Diskusia k bodu 2: 

Prítomní vyjadrili súhlas s tým , že množstvo a náročnosť úloh, ktoré stoja pred SAŠŠ je 

možné zvládnuť len spoločným úsilím. Zároveň sa zjednotili na tom, že každý by si mal veci 

dôkladne premyslieť a potom svoje rozhodnutie tlmočiť prostredníctvom sekretariátu tak, aby  

celý proces vyvrcholil na aprílovom sneme SAŠŠ.  

Eva  Murková sa vyjadrila v tom zmysle, že už predtým avizovala svoj záujem pôsobiť 

v programovom pilieri a na tom sa nič nezmenilo. 

J. Pavlík upozornil, že je mimoriadne dôležité stanovené úlohy aj dôsledne realizovať.  

A.Ristová zdôraznila nutnosť zapájať do činnosti SAŠŠ aj ďalších ľudí z okresov a krajov. 

 

Uznesenie: 

2/1 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá svojim členom, aby po dôkladnom zvážení svojich možností 

oznámili  svoje rozhodnutie, kde by mali záujem v budúcom  období   pôsobiť (viesť 

konkrétny úsek alebo byť členom tímu). 

         Zodp.: v texte 

         Termín: 30. marca 2017 

 

K bodu 3: 

Materiál predložil písomne (tvorí prílohu 2) A. Javorka. V úvode konštatoval, že v podstate 

ide o konkretizáciu dlhodobého programu SAŠŠ (bol už schválený v predsedníctve) s určením 

termínov. Novinkou v návrhu je „zelená karta“  fair play a anketa o najobľúbenejšieho 

športovca SR medzi školákmi. 

 

Uznesenie: 

3/1  Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie konkretizáciu Programu olympijskej výchovy. 

3/2 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá A. Javorkovi realizovať Program olympijskej výchovy podľa 

termínov a každoročne predkladať na rokovanie predsedníctva SAŠŠ jedno priebežné plnenie.  

 

K bodu 4: 

Príprave snemu SAŠŠ informovala generálny sekretár Andrea Ristová. Snem sa uskutoční 

v Trnave 8.apríla 2017. Kľúč delegátov bol schválený na júnovom sneme (4 delegáti za kraj). 

V ďalšej časti predložila A. Ristová návrh programu snemu SAŠŠ. Osobitne upozornila na 

potrebu schválenia Výročnej správy za rok 2016, ako aj na schválenie členskej základne. 

Z diskusie vyplynulo, že je potrebné, aby jednotlivé KR SAŠŠ prerokovali a schválili 4 

delegátov snemu a 2 náhradníkov. Ako aj návrhy kandidátov do predsedníctva SAŠŠ. 

Z obsahovej stránky programu treba pozornosť venovať spracovaniu  Správe o činnosti 

a hospodárení (M. Majzlík), ale hlavne dopracovaniu Stanov SAŠŠ v zmysle pripomienok 

hlavného kontrolóra športu SR.  

 

V diskusii bolo dohodnuté, že Snem SAŠŠ bude viesť J. Argajová.  
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Uznesenie: 

4/1  Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informáciu o príprave snemu SAŠŠ.  

4/2 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje Výročnú správu za rok 2016. 

 

4/3 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá predsedom KR SAŠŠ zvolať zasadnutia a schváliť: 

- 4 delegátov snemu a 2 náhradníkov 

- kandidátov do predsedníctva SAŠŠ 

- kandidátov do revíznej komisie (musia spĺňať kritéria) 

- zaslať zápisnicu z rokovania 

Zodp.: v texte 

       Termín: 23. marca 2017 

 

 

4/4 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá predsedovi pripraviť Správu o činnosti a hospodárení. 

 

4/5 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá sekretariátu organizačne zabezpečiť prípravu snemu SAŠŠ.  

 

 

K bodu 5. 

V bode rôzne vystúpili A. Ristová a A. Javorka.  

- Informácia o priebehu ŠŠS 

- Zimná Kalokagatia – 14.-15.marca 2017, Štrbské Pleso 

- Olympiáda školských pracovníkov – návrh organizovať ju v dvojročných intervaloch 

a jej financovanie.  

- Účasť slovenských výprav na MŠM ISF 

- Informácia o uskutočnenom audite (15.-16.2.2017) a príprave revíznej kontroly SAŠŠ 

(17.-18.3.2017) 

- Sieň slávy (nové návrhy treba zaslať do 20.4.2017 

- Spracovanie histórie – pokračovanie 

- Kultúrno-umelecké súťaže Gaudeamus Igitur 

- Celoštátna konferencia o školskom športe 

 

K bodu 7. 

M. Majzlík poďakoval prítomným za vecné  rokovanie predsedníctva SAŠŠ a následne ho 

ukončil. 

 

 

PaedDr. Marian MAJZLÍK 

        predseda SAŠŠ  

 

Zapísala: Dr. Anton Javorka............................................................... 

 

Overil: Mgr. Ľudmila Dratvová............................................................ 

Bratislava, 9.3.2017 


