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Zápisnica  

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ 
 

 

Miesto:    Žiar nad Hronom 

Dátum:    06.06.2015 

Prítomní:  pp. M. Majzlík, D. Beníček, M. Mazan, A. Javorka, F. Schlooser, J. Uchaľ, J. 

Argajová 

Prizvaní: pp. A. Ristová,  J. Valušková, M. Magdolénová - Ristová, R. Králik   

Ospravedlnení: pp. E. Murková, M. Čamborová,  

   

 

Program: 
1. Otvorenie  

2. Informácie  

3. Kalendár ŠŠS v SR na školský rok 2015/2016 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Uznesenie 

7. Záver 

 

 

K bodu 1. 
Zasadnutie predsedníctva otvoril predseda SAŠS M. Majzlík, ktorý prítomných privítal a zároveň 

oboznámil z programom rokovania. Ten bol následne schválený. 

 

K bodu 2. 

M. Majzlík potom pokračoval informáciami. Najskôr informoval o príprave nových stanov. Ich prvá 

verzia už bola spracovaná a v najbližšom období bude predložená k diskusii. Čaká sa, či pripravovaný  

Zákon o športe, neprinesie do tohto procesu nové momenty.  

 

V ďalšej časti potom M. Majzlík informoval o príprave návrhu nového Zákona o športe. Konštatoval, 

že v zverejnenom návrhu nie sú dostatočne ukotvené kompetencie SAŠŠ a problémy sa ukazujú aj 

v súvislosti s organizovaním a financovaním školských športových súťaží. Prispeli k tomu aj niektoré 

nepodložené tvrdenia „odborníkov“, o ktorých informovala J. Valušková. Niektoré kroky zo strany 

SAŠŠ boli už v tomto smere podniknuté, no veľa sa očakáva najmä od stretnutia  s P. Sepešim, ktoré sa 

uskutoční 8.6. 2015 v Bratislave.  

 

K bodu 3. 

Návrh Kalendára ŠŠS pre šk. rok 2015/2016 uviedla A. Ristová. Základ tvoria športy ako 

v predchádzajúcom školskom roku, na základe schválenia MŠVVaŠ SR. Sú už dohodnutí organizátori pre 

M SR (chýbajú ešte organizátori M SR SŠ v basketbale a stolnom tenise) a predbežné termínové 

rozdelenie. Na rokovanie komisie k ŠŠS pri MŠVVaŠ SR je pripravená tabuľka súťaží a k nej aj 

metodika. Súčasťou kalendára sú aj medzinárodné školské súťaže ISF, v ktorých by sa malo vycestovať 
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v roku 2016, na základe schválenej dotácie. Upozornila dôraz klásť na poznámku č. 2 vo všeobecných 

ustanoveniach a dodržiavať ju všetkými účastníkmi súťaží ako aj organizátormi ŠŠS od najnižších kôl 

a nutnosť jej definitívneho uzákonenia. Zaoberala sa počtom hráčok na ihrisku pri súťažiach v malom 

futbale, kde odporúča aby podobne ako v chlapčenskej kategórii bol na ihrisku počet hráčok (4+1). Je to 

z dôvodu bezpečnosti. Podobne z dôvodu bezpečnosti odporúča, aby sa vo vybíjanej upravila veková 

kategória od 1.9. nakoľko pri súčasne platnom dátume (1.1.) spadá do kategórie veľa žiačok siedmych 

ročníkov. Odráža sa to v sile úderov, v dôsledku čoho je veľké riziko vzniku úrazov.   A. Ristová vyzvala 

členov predsedníctva ak majú návrhy na doplnenie do KŠŠS, aby jej tieto čím skôr zaslali. Do konca júna 

bude kompletný kalendár zaslaný MŠVVaŠ SR.  

 

V diskusii vystúpili všetci prítomní. V ich príspevkoch dominovali nasledovné témy:  

- Požiadavka aktivizovať činnosť ŠTK. 

- Hľadanie možností zaradiť plávanie medzi základné športy kalendára. 

- Odporúčanie koncentrovať pozornosť na školské M SR (okresné a krajské kolá ponechať 

v kompetencii OÚ). 

- Zosúladenie hlavných úloh s konkrétnymi formami. 

- Konkrétne pripomienky športovo-technického charakteru (kategórie, disciplíny, počty hráčov, 

a iné). 

- Zvýšenie aktivity medzinárodnej činnosti. 

 

 

K bodu 4. 

- o možnostiach spolupráce a prípadnej finančnej podpory s veľvyslancom Ruskej federácie informoval 

M. Majzlík 

- A. Javorka upozornil na schválenú koncepciu osláv 25. výročia založenia SAŠŠ. Zdôraznil hlavne 

nutnosť dôslednej prípravy rozhodujúcich podujatí (Sieň slávy, spracovanie histórie, konferencia, 

slávnostné zhromaždenie....) 

 

 

K bodu 5. - UZNESENIE 

 

Predsedníctvo SAŠŠ 

a) berie na vedomie: 

 Informácie o stave tvorby nových stanov SAŠŠ a príprave Zákona o športe prednesené M. 

Majzlíkom. 

 

b) schvaľuje: 

 Návrh Kalendára ŠŠS s pripomienkami. 

 

c) deleguje: 

 M. Majzlíka a A. Javorku na rokovanie s P. Sepešim, vedúcim pracovnej skupiny pre 

tvorbu návrhu zákona o športe. 

 

d) ukladá 

 dopracovať Kalendár ŠŠS v zmysle pripomienok a doručiť ho na MŠ VVaŠ SR (súčasťou 

uznesenia je aj obnovenie činnosti ŠTK). 

Z: A. Ristová, A. Javorka 

T: 19.06.2015 

 

 spracovať metodiku na zriadenie virtuálnej Siene slávy a druhého dielu Histórie SAŠŠ. 

 

Z: A. Javorka 

T: 30.06.2015 
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 predsedom krajských rád SAŠŠ zaslať návrhy na vedúcich delegácií a družstiev na MŠM 

ISF v roku 2016 a prekonzultovať záujem o obsadenie chýbajúcich organizátorov M SR 

v školskom roku 2015/2016.   

Z: predsedovia KR SAŠŠ 

T: 19.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Marian MAJZLÍK 

predseda SAŠŠ  

 

 

 

 

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

 

Overila: Jaroslava Argajová...................................................       

 

 

Bratislava, 09.06.2015 


