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Zápisnica  

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ) 
 

 

Miesto a dátum:  Trnava, 17. december 2016 

 

Prítomní: M. Majzlík, M. Mazan, E. Murková, J. Argajová, Ľ. Dratvová, M. Kundľa, 

Prizvaní: A. Ristová,  M. Magdolenová-Ristová, J. Valušková, M. Olešáková, M. Császár, 

Ospravedlnení: M. Čamborová, J. Pavlík, E. Pavlíková, A. Hlôšková,   

Neprítomní:  A. Javorka, 

 

   

Program: 

 
1. Otvorenie, schválenie programu  

2. Aktuálne informácie – priebeh programu SAŠŠ v šk. roku 2016/2017, členská základňa, ekonomické 

informácie (revízna kontrola, usmernenie k účtovníctvu a zmluvy pre KR SAŠŠ ...). 

3. Dokumenty SAŠŠ – schválenie Hospodárskej smernice, Smernice o elektronickom hlasovaní/ per 

rollam, disciplinárneho poriadku a rokovacieho poriadku. 

4. Rôzne. 

5. Diskusia 

6. Uznesenie – návrh a prijatie. 

7. Záver. 

 

 

K bodu 1 
Prítomných privítal a zasadnutie predsedníctva otvoril M. Majzlík, ktorý zároveň všetkým poďakoval za 

prácu a angažovanosť v roku 2016, nakoľko sa predsedníctvo zišlo na poslednom zasadnutí v roku 2016.  

Osobitne privítal pána M. Császára, ktorý bude ako právnik pomáhať SAŠŠ v legislatívnych 

záležitostiach. Navrhol, aby rokovanie predsedníctva začalo tretím bodom programu, ku ktorému by sa 

práve M. Császár vyjadril.  Navrhol za zapisovateľa J. Valuškovú a overovateľa J. Argajovú. 

Hlasovanie: Za – jednohlasne 

Uznesenie: 

1/1 Predsedníctvo schvaľuje za zapisovateľa J. Valuškovú a overovateľa J. Argajovú 

1/2 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje program rokovania  so zmenou v poradí bodov. 

 

K bodu 3  

Predseda požiadal M. Császára o vyjadrenie sa k materiálom predloženým na rokovanie predsedníctva. 

Ten prítomných informoval, že si ich preštudoval, popísal k nim pripomienky (materiály s pripomienkami 

boli k dispozícii členom predsedníctva). Uviedol, že bude potrebné niektoré materiály dopracovať 

a zosúladiť ich so zákonom o športe č. 440/2016 Z. z. v znení novelizácie prijatej Národnou radou SR 

v novembri 2016. Disciplinárny poriadok bude potrebné dopracovať, aby nedochádzalo ku konfliktu 

záujmov. A. Ristová informovala, že  od členov predsedníctva k dokumentom neprišli žiadne 

pripomienky. Upozornila, že je potrebné, aby sa priebežne dopracovali Stanovy SAŠŠ v zmysle zákona 

o športe na rokovanie najbližšieho snemu, ktorý sa bude konať v apríli 2017. K hospodárskej smernici sa 
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vyjadrili A. Ristová a M. Ristová, že dokument vychádza z viacerých zákonov, ktorá sú uvedené 

v materiály.  

Odporučili, aby sa predsedníctvo vyjadrilo k bodu 15, ktorý pojednáva o výške disponovania 

s financiami, aj na návrh predsedu SAŠŠ M. Majzlíka.  Upozornil aj na potrebu druhého štatutára 

organizácie z dôvodu rôznych nepredvídateľných situácií . 

M. Császár uviedol, že návrhy prednesené M. Majzlíkom  sa môžu pripraviť priebežne na doplnenie. 

J. Argajová  dala návrhy na doplnenie do rokovacieho poriadku v Čl. 3 bod 6 a Čl. 4 bod 1. 

 

Po ukončení diskusie k tomuto bodu dal M. Majzlík hlasovať za prijatie hospodárskej smernice, 

rokovacieho a volebného poriadku so zmenami navrhnutými právnikom a členmi predsedníctva. 

Hlasovanie: Za – jednohlasne 

 

Uznesenie: 

3/1 Predsedníctvo berie na vedomie informácie o predkladaných materiáloch k schvaľovaniu. 

3/2 Predsedníctvo schvaľuje hospodársku smernicu, rokovací poriadok a volebný poriadok z navrhnutými 

pripomienkami. 

3/3 Predsedníctvo ukladá jeho členom  konzultovať znenie stanov s právnikom a dopracovať ich 

k najbližšiemu snemu. 

T: do apríla 2017 

Z: P-  SAŠŠ 

 

K bodu 2 

A Ristová informovala o priebehu a prípravách ŠŠS v šk. roku 2016/2017: 

- JEDNOTA FUTBAL CUP – Nadácia JEDNOTA COOP ukončila dlhoročnú spoluprácu 

s odôvodnením, že ich aktivity budú do budúcnosti zamerané na iné projekty. Za spoluprácu 

a dlhoročnú podporu školského športu bol zástupcom nadácie zaslaný list s poďakovaním. Projekt 

bude pokračovať ďalej, nebude ale niesť názov JEDNOTY. V súčasnosti boli zabezpečené ceny 

a lopty pre organizátorov všetkých krajských kôl súťaže. V novom roku bude vedenie SAŠŠ 

rokovať s potenciálnymi  partnermi s využitím možnosti uzatvorenia Zmluvy o sponzorstve 

v športe. 

- Zimná Kalokagatia sa začala pripravovať, OV začal pracovať, riešia sa organizačné záležitosti 

(ubytovanie, stravovanie, športoviská ...). Z dotácie na rok 2016 sa uhrádzajú uvedené položky. 

Súťaže budú spolufinancované partnermi / zainteresovanými zväzmi. Vzhľadom k možnostiam 

(organizačným i finančným) bude účasť limitovaná (uvedené aj v propozíciách). Spolu so 

športovou časťou súťaže bola vyhlásená aj jej kultúrna časť. Do  súťaže sa môžu školy prihlásiť 

do 28.2.2017 na školskom portáli, kde sú už zverejnené jednotlivé športy. Najbližšie zasadnutie 

OV je naplánované 9.1.2017 na Štrbskom Plese.  

- Začala sa príprava olympiády mládeže  GAUDEAMUS IGITUR, ktorá sa bude konať v Trnave 

v dňoch 11. – 12. mája 2017. 

- Školské dni športu ostávajú otvorené, celoštátne kolo je naplánované na koniec marca 2017. 

- V Kalendári ŠŠS sú nedoriešení organizátori Školských M SR v basketbale ZŠ D a vybíjaná ZŠ. 

Basketbal dievčat ZŠ je v rokovaní  so SŠ gymnáziom v Košiciach. Z dôvodu nedostatočnej 

kapacity ubytovania odriekol organizáciu vo vybíjanej R. Sojka (Lučenec). A. Ristová požiadala 

prítomných členov P SAŠŠ, aby preverili možnosti organizácie v kraji.  

- Od nového roka začnú kvalifikácie v jednotlivých športoch o postup na MŠM ISF. 

Kvalifikácia v basketbale dievčat sa bude konať dňa 27.1.2016 v Ružomberku. Chlapčenskú 

kategóriu nebudeme vysielať na súťaž. Kvalifikácia v bedmintone bude riešená v rámci M SR, 

Atletika (J.Humbert cup) bude mať kvalifikáciu 16.5.2017 v Trnave. Plávanie prebehne do 

20.2.2017 v Trenčíne. Kvalifikácia vo futbale je v riešení. Ľ. Dratvová zistí, či bude môcť byť 

v Košiciach na ŠG. Konala sa už kvalifikácia na OB, na MŠM ISF nebudeme však obsadzovať 

všetky kategórie. 

- Vyšla ROČENKA výsledkov za školský rok 2015/2016, ktorá bola všetkým členom P SAŠŠ 

a MŠVVaŠ SR zaslaná elektronicky. Materiál sa bude ešte dopĺňať o výsledky zo zahraničia 

a olympiády školských pracovníkov. 
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- Žiadosť o organizáciu MŠM ISF v atletike „J.Humbert cup“, ktorú sme podávali nebola 

úspešná. Organizácia bola pridelená Chorvátsku, naopak schválená bola nominácia nového 

technického delegáta vo futsale. Zastúpenie bude mať Slovensko v podobe Rastislava 

Behančina. 

- V oblasti vzdelávania bude potrebné sa sústreďovať v prvom rade na kreditové vzdelávanie 

učiteľov. Akreditačnou komisiou bol schválený ďalší VP kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov 

„Netradičná športová hra florbal v predmete TŠV“. Vzdelávanie vieme zabezpečiť aj v spolupráci 

s inými subjektmi (takúto spoluprácu sme zaznamenali pri vzdelávaní gymnastiky so Slovenskou 

gymnastickou federáciou a RP MPC v Trnave). 

- Zasadala KR SAŠŠ v Košiciach, kde sa zúčastnila na rokovaní aj generálna sekretárka. 

Skonštatovala, že vidieť pozitívne zmeny v prístupe k práci so školským športom. Učitelia v kraji 

majú záujem pracovať na rozvoji školského športu.   

 

  

K ekonomickým informáciám uviedla M. Ristová, že boli pripravené zmluvy o súčinnosti medzi 

SAŠŠ a jednotlivými KR SAŠŠ. Bude potrebné do konca marca 2017 urobiť účtovné uzávierky.  Pri 

ich spracovaní  bude pre KR SAŠŠ k dispozícii sekretariát.  

V súvislosti s členskou základňou odznela informácia, že je potrebné, aby tie KR SAŠŠ, ktoré ešte 

neuhradili členské za rok 2016, urobili tak čo najskôr. Členské za rok 2017 je potrebné uhradiť do 

konca januára 2017 (KR SAŠŠ a OR SAŠŠ). Členské sa  uhrádza na účet vedený vo FIO banke, ktorý 

je uvedený v smernici o členskom. Pri platbe treba uviesť do poznámky, za ktorý kraj resp. okres bolo 

členské platené. 

 

Uznesenie: 

2/1 Predsedníctvo  berie na vedomie 

a)  informácie, o ktorých informovala A. Ristová, 

b) ekonomické informácie prednesené M. Ristovou. 

2/2 Predsedníctvo vyzýva KR SAŠŠ k úhrade členských príspevkov. 

 

K bodu 4 

M. Majzlík informoval o priebehu volebnej kampane a volieb na funkciu prezidenta SOV. Konštatoval, 

že jeho kampaň zameraná na problematiku mládežníckeho športu bola prijatá pozitívne v rámci celého 

Slovenska. Od nového prezidenta SOV dostal ponuku na spoluprácu, práve pre oblasť mládeže. Podarilo 

sa mu svojou kampaň zviditeľniť aj SAŠŠ. Autorizoval článok do časopisu „Vychovávateľ“.  

 

V súvislosti s novým zákonom o športe a s ním súvisiacim financovaním informoval, že nastala situácia, 

keď je stále  nevyriešená otázka financovania niektorých športových organizácii (týka sa aj SAŠŠ 

a SAUŠ). Vedenie SAŠŠ podniká kroky a rokuje s partnermi, aby sa tento stav riešil. Bol zaslaný list na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ministrovi školstva) a tiež na vedenie ISF, aby zaslali 

podporné stanovisko k školským športovým súťažiam.   

 

Uznesenie: 

4/1 Predsedníctvo berie na vedomie informácie: 

a)  M. Majzlíka k volebnej kampani a voľbách na prezidenta SOV 

b) M. Majzlíka o situácii ohľadom financovania na rok 2017 

 

K bodu 5 

M. Kundľa informoval, že sa organizátorom športovej súťaže v Prešove podarilo vybaviť dotáciu, ktorá 

bola určená pre organizátorov zastupujúcich SAŠŠ. 

J. Argajová sa informovala v akom štádiu je vydanie zborníka zo vzdelávaní.   

 

Uznesenie: 

5/1 Predsedníctvo berie na vedomie diskusné príspevky členov predsedníctva SAŠŠ. 
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K bodu 6 
Členovia predsedníctva jednohlasne schválili návrh prednesených uznesení.  

 

K bodu 7 

Po vyčerpaní programu M. Majzlík rokovanie predsedníctva ukončil,  prítomným poďakoval za účasť 

a pozval ich na neformálne spoločné sviatočné  posedenie ku blížiacemu sa koncu roka 2016. 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Marian MAJZLÍK 

        predseda SAŠŠ  

 

 

 

Zapísala: Jana Valušková......................................................... 

 

Overil: Jaroslava Argajová..................................................... 

 

       

 

Bratislava, 21.12. 2016 


