
Plán práce  

Slovenskej asociácie športu na školách do XIV. snemu. 

 
Októbrový XIII. snem Slovenskej asociácie športu na školách vysoko pozitívne zhodnotil kroky 

vedúce k zaradeniu tejto organizácie do pozície z obdobia pred rokom 2010. Ocenil prácu 

predstaviteľov SAŠŠ, ktorí sa o to najväčšou mierou pričinili, no zároveň vyjadril spokojnosť s 

prístupom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k riešeniu vzniknutej – pre SAŠŠ 

neakceptovateľnej – situácie. 

Návratom súťaží pod riadenie SAŠŠ sa však uskutočnil a len prvá etapa jej zaradenia na pôvodnú 

pozíciu v ktorej sa etablovala v predchádzajúcich dvoch desaťročiach. To najdôležitejšie SAŠŠ ešte 

len čaká – v obsahu organizácií, riadení, ale aj v personálnom a finančnom zabezpečení. K tomu je 

potrebné: 

 

A. V RIADENÍ A ORGANIZÁCII 

1. revitalizovať  organizačnú štruktúru, predovšetkým okresné a krajské rady SAŠŠ, zvýšiť 

výkonnostnú úroveň predsedníctva a sekretariátu, obnoviť prácu dobrovoľného aktívu, 

sústrediť sa tiež na rozšírenie najnižších článkov organizácie a riadenia – školské športové 

kluby 

2. dopracovať   resp. aktualizovať základné dokumenty v činnosti SAŠŠ – pracovný 

poriadok a vnútornú ekonomickú smernicu, pripraviť k volebnému snemu návrhy na zmeny 

v stanovách tak, aby pružne reagovali na situáciu v ktorej sa SAŠŠ v súčasnosti nachádza 

 

B. V ŠPORTOVO-TECHNICKEJ OBLASTI 

1. zabezpečiť dôslednú realizáciu „KALENDÁRA ŠKOLSKÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ V SR 

2013/2014“ 

2. pripravovať zmeny a doplnky pre školský rok 2014/2015 – v obsahu, riadení i hracích 

systémoch, pripraviť návrh dlhodobej koncepcie rozvoja školského športu na Slovensku 

3. pokračovať  v úspešnom spájaní športu s kultúrou, výchovou a vzdelávaním, opierať sa pritom o 

aktualizovaný PROGRAM OLYMPIJSKÉJ VÝCHOVY. 

 

C. V OBLASTI MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV  

1.  hlavný dôraz klásť na obnovu postavenia SAŠŠ v medzinárodnej organizácii  školského športu 

ISF tak, ako tomu bolo pred rokom 2010 – činnosť v orgánoch ISF, uchádzanie sa o zorganizovanie 

medzinárodných majstrovstiev a predovšetkým úspešná prezentácia slovenského školského športu 

2.  nadviazať na dosiahnuté výsledky v rozvoji spolupráce s organizáciami školského športu v 

krajinách V4, presadzovať najmä myšlienku MEDZINÁRODNEJ LIGY. 

 

 D. V OBLASTI  FINANČNÉHO  ZABEZPEČENIA 

1.   vyvinúť maximálne úsilie k zníženiu stupňa závislosti na štátnych dotáciách predovšetkým 

zintenzívnením činnosti SSS AGYNCY 

2.  hľadať ďalšie možnosti – aj prostredníctvom SSS Agency – získavanie partnerov pri realizácii 

najvýznamnejších projektov SAŠŠ 

 

E.  V OBLASTI  METODIKY  PROPAGÁCIE A MOTIVÁCIE 

- zamerať sa  predovšetkým na obnovenie už osvedčených projektov – RIO DE JANEIRO, WEB 

STRÁNKA SAŠŠ, ŠKOLA ROKA, VYUŽÍVANIE SYSTÉMU OCEŇOVANIA a ďalších, prispieť 

k úspešnému využívaniu a fungovania ŠKOLSKÉHO  PORTÁLU. 

 

 

 

 

 



Časový plán a obsahová náplň  zasadnutí predsedníctva SAŠŠ 
 

Február: 

1. kontrola plnenia úloh a uznesení 

2. aktuálne informácie  (v ich rámci informácia o práci sekretariátu  a informácia o plnení    

rozpočtu) 

3. aktualizácia pracovného poriadku SAŠŠ 

4. aktualizácia koncepcie rozvoja zimných športov v podmienkach SAŠŠ 

5. návrh na zriadenie pracovných komisii SAŠŠ 

6. rôzne 

 

Zimná kalokagatia – Spišská Nová Ves 
 

Apríl: 
1. kontrola plnenia úloh a uznesení 

2. aktuálne informácie 

3. návrh vnútornej ekonomickej smernice 

4. príprava návrhu Kalendára školských športových súťaží na školský rok 2014/2015 

5. dlhodobý zámer organizovania mládežníckych olympiád – Kalokagatia – olympiáda detí a 

mládeže, Gaudeamus igitur – olympiáda stredoškolákov SR  a Olympiáda školských pracovníkov 

SR 

6. rôzne   

 

Jún: 
1. kontrola plnenia úloh a uznesení 

2. aktuálne informácie 

3. príprava XIV. snemu SAŠŠ 

4. koncepcia rozvoja školského športu na Slovensku do roku 2018 

5. analýza hospodárenia a činnosť SSS Agency 

6. rôzne 

 

Kalokagatia 2014 – Trnava 
celošt. konferecia - „Odkaz Kalokagatie pre súčasnosť“ 

Školská cena fair play 

 

September: 
1. kontrola plnenia úloh a uznesení 

2. aktuálne informácie 

3. hodnotenie činnosti SAŠŠ v školskom roku 2013/2014 

4. obsahová príprava XVI. snemu SAŠŠ 

5. návrh aktualizácie stanov SAŠŠ 

6. rôzne 

 

November:  
1.  kontrola plnenia úloh a uznesení 

2.  aktuálne  informácie 

3.   kontrola pripravenosti XVI. snemu SAŠŠ 

4.   hodnotenie spolupráce s partnermi 

5.   rôzne 

 

 

 



XIV. Snem SAŠŠ 
1. Otvorenie 

2. voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií 

3. správa o činnosti a ďalších ústavách SAŠŠ 

4. správa o hospodárení 

5. správa revíznej komisie 

6. zmeny v stanovách 

7. diskusia 

8. uznesenia 

9. záver 

 

 

 

 

 

 

   


