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Zápisnica  

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ 
 

 

Miesto:    Žiar nad Hronom 

Dátum:    17.05.2014 

Prítomní:  pp. M. Majzlík, E. Murková, D. Beníček, M. Mazan, J. Argajová,  

Prizvaní: pp. A. Ristová,  J. Valušková, A. Hlôšková, M. Magdolénová Ristová 

Ospravedlnení: pp. A. Javorka, J. Uchaľ, F. Schlooser, M. Čamborová 

 

 

Program: 
1. Otvorenie 

2. Aktuálne informácie 

3. Kalendár ŠŠS pre školský rok 2014/2015 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

 

K bodu 1/ 
Na úvod predsedníctva privítal členov M. Majzlík. Zapisovaním poverili J. Valuškovú, za overovateľa D. 

Beníčka. Členov predsedníctva informoval o nosnom bode programu – Kalendár školských športových 

súťaží pre školský rok 2014/2015 – jeho aktuálne zmeny, ktoré navrhuje na rokovanie generálna 

sekretárka A. Ristová.  

 

K bodu 2/ 

M. Majzlík informoval o maily od L. Čambala, ktorý informoval o iniciatíve L. Čameka z Bratislavy 

o potrebe zvolať komisiu pre ŠŠS a zároveň požiadal SAŠŠ, aby pripravila návrh zloženia komisie. 

Predseda navrhol buď zloženie komisie len z členov predsedníctva, alebo zloženie z členov predsedníctva 

a po jednom zástupcovi z ObÚ (bývalé KŠÚ).   

Informoval o propagácii SAŠŠ prostredníctvom sociálnych sietí (hlavne facebook). V súčasnej dobe je to 

nevyhnutná forma marketingu. Požiadal členov predsedníctva, aby tieto informácie šírili a pomáhali 

efektívne dostávať informácie medzi mládež. 

 

K bodu 3/ 

A. Ristová informovala, že MŠVVaŠ SR čaká od SAŠŠ návrhy na: 

1/  kalendár ŠŠS pre šk. rok 2014/2015  

2/  kategorizáciu športov 

3/ sprehľadnenie informačného portálu o športe 

4/ novú komisiu pre školské športové súťaže – poradný orgán 

Na úvod aktuálne informovala o konaní M SR vo florbale, ktoré sa budú konať 9. – 10. júna 2014 

v Dunajskej Strede len v kategórii starších žiakov a žiačok. Vyvrátila tak mylné informácie, že M SR vo 

florbale sa v tomto šk. roku nebudú konať z dôvodu krátenia dotácií (generálny riaditeľ sekcie športu na 

MŠVVaŠ SR L. Čambal informoval, že financie budú s meškaním), túto situáciu preto rieši SAŠŠ 



 2 

v určitom provizóriu. Kategórie mladších žiakov a žiačok sa budú konať začiatkom nového šk. roka 

(navrhuje sa mesiac október). Súťažiť budú žiaci, ktorí si účasť vo finále vybojovali postupom 

z krajských kôl. Všetky informácie budú zverejňované na školskom portáli a na portáli SAŠŠ.    

 

Pripomienky k tvorbe nového Kalendára ŠŠS sú zhrnuté v prílohe zápisnice.  

 

K medzinárodným školským športovým súťažiam uviedla, že aj naďalej bude pokračovať systém 

kvalifikácií v súčasnej podobe, nakoľko sa tento osvedčil ako najúčinnejší. Je ale potrebné informácie 

o termínoch prihlášok ako aj celkovú propagáciu skvalitniť, hlavne smerom ku školám. Športy, v ktorých 

sa budú konať MŠM ISF sú v prílohe zápisnice. 

 

K športovým súťažiam, ktoré nie sú zaradené do základnej časti informovala o zaradení už tradične 

organizovaných súťaží a podporiť ich minimálne ich propagáciou, napr. silový päťboj a iné – uvedené 

v návrhu KŠŠS. V návrhu kalendára sú aj iné aktivity, ktoré úzko súvisia s činnosťou SAŠŠ. Sú to najmä 

výchovné a vzdelávacie projekty – uvedené  sú v návrhu kalendára, metodika, oceňovanie škôl a iné. 

 

Informovala členov predsedníctva o iniciatíve J. Pavlíka, ktorý pripravil pripomienky k školským 

športovým súťažiam v písomnej podobe (list tvorí prílohu zápisnice). V krátkosti informovala o jeho 

obsahu, kde za jednu z najpodstatnejších pripomienok považuje skutočnosť, aby mali školské športové 

súťaže svoj súťažný poriadok – mal by byť stabilný a v prípade potreby by sa mohol na začiatku šk. roka 

dopĺňa. Za veľmi závažný problém považuje školský portál, kde je zverejnené veľké množstvo súťaží, 

ktoré nie sú súčasťou ŠŠS vyhlasovaných ministerstvom, čo spôsobuje, že je neprehľadný. Je potrebné ho 

vyčistiť a sprehľadniť aby slúžil svojmu účelu. Nemeniť súťaže počas školského roka. Upozornil na 

problém s účasťou na súťažiach. Iné počty sa uvádzajú na portáloch, iné počty sú skutočné. Organizátor 

sa nevie zariadiť napr. pri zabezpečení stravy. Tento problém je potrebné do budúcnosti vyriešiť. Možno 

pevne dané kritériá účasti v súťaži. Zdôraznil potrebu koordinačnej rady a jej inováciu. Potreba 

prerozdeliť súťaže do kategórii A,B,C, aby aj keď nie sú finančne podporované ministerstvom, môžu sa 

konať v čase vyučovania – morálna podpora. Navrhol zmeniť názov súťaže veľkého futbalu SŠ na malý 

futbal z dôvodu, že futbalové štadióny sú v rukách komerčných skupín a súťaže sa presúvajú na menšie 

ihriská. V súťaži atletiky SŠ navrhuje túto organizovať ako súťaž 6 členných družstiev a nie jednotlivcov 

nakoľko je vyššia motivácia učiteľov trénovať viac žiakov ako jednotlivcov.  Navrhuje posilniť 

okresných koordinátorov a posilniť ich kompetencie. Odporúča v prípade organizátorov  M SR, aby títo 

mali možnosť sa zúčastniť M SR bez ohľadu na to, či si účasť vybojovali postupom alebo nie. Riešením 

by bolo udelenie zelenej karty družstvu j školy organizujúce M SR. Ako poslednú pripomienku uviedol 

účasť na MŠŠM. Je potrebné vyriešiť situáciu kedy si účasť vybojujú určití žiaci a v konečnom dôsledku 

ich športový klub neuvoľní reprezentovať Slovensko. Znižuje sa tak kvalita sily družstva. Odporúča, aby 

školy mali s klubmi podpísané dohody o uvoľňovaní na významné športové súťaže. 

K MŠŠS uviedla A. Ristová, že vedúci výprav vo svojich správach kladne hodnotili účasť našich výprav 

a za vzornú reprezentáciu. Jediný problém, ktorý sa vyskytol bol počas MŠŠM vo volejbale kde došlo ku 

nedorozumeniu pri akreditácii a pri uvedení čísel na súpiskách, ktoré nesúhlasili so skutočnosťou. Tento 

problém vznikol vinou organizátora, ktorý nezaevidoval zmeny zaslané na sekretariát súťaže včas. 

Nakoniec sa celý problém vyriešil najmä vďaka J. Pavlíkovi, ktorý veľmi zodpovedne pristúpil k riešeniu 

problému. Sklamanie výpravy bolo z nepochopenia celej situácie technického delegáta zo Slovenska, 

ktoré sa nakoniec vyriešilo a organizátori sa za vzniknutú situáciu slovenskej výprave ospravedlnili. 

 

 

K bodu 4/ 

M. Majzlík sa vyjadril ku kvalifikačným turnajom, kde zdôraznil, že ich financovanie je viaczdrojové, čo 

si bude vyžadovať do budúcnosti častejšiu komunikáciu so školami a rodičmi. Vyjadril sa k tvorbe 

Kalendára ŠŠS a odporučil sa pri jeho príprave viac sústrediť na kvalitu ako na kvantitu. Sústreďovať sa 

na nosné aktivity. K súťažnému poriadku, ktorý navrhol J. Pavlík sa vyjadril kladne ale za základnú vec 

považuje potrebu zadefinovania školského športu. Odporúča, aby sa tým zaoberalo ministerstvo. V ďalšej 

diskusii členovia vyjadrovali svoje pripomienky ku návrhu Kalendára ŠŠS pre šk. rok 2014/2015 

a k ostatným témam odzneným na predsedníctve. 
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- potreba pravidiel ku prístupu na školský portál – docieliť, aby právo vstupovať do portálu mala len 

SAŠŠ, aby nedochádzalo ku nedorozumeniam, 

- k návrhom delegátov vedúcich výprav do zahraničia na  MŠŠŠ odznela pripomienka, aby títo boli na 

súťaže delegovaní v dostatočnom predstihu, aby si mohli zariadiť svoje pracovné povinnosti, 

- v diskusii sa zhodli členovia predsedníctva o potreba redukcie súťaží s cieľom zvyšovať ich kvalitu, 

- súhlasili so:  

a) zaradením futsalu ZŠ do Kalendára ŠŠS, 

b) atletiku SŠ organizovať ako súťaž družstiev, 

c) organizovať orientačný beh a streľbu, ale je potrebné zohľadňovať finančné možnosti 

d) redukovať futbalové súťaže 

- členovia predsedníctva podporili návrhy prednesenené J. Pavlíkom, 

- vyjadrili sa k financovaniu súťaží na úrovni M SR – nie sú ochotní za súčasných podmienok nastavenia 

dotácie organizovať súťaže v ďalšom školskom roku. Žiadajú, aby vedenie v tejto veci rokovalo 

s ministerstvom o zvýšení dotácie z 20,00 €/osobohodina na vyššiu čiastku, ktorá bude garantovať 

zodpovedné finančné ohodnotenie rozhodcov pri súťažiach, preplatenie cestovných nákladov, ako aj 

iných položiek, 

- vyjadrili podporu súčasnému modelu kvalifikácií o postup na MŠŠM ako aj finančnú spoluúčasť na 

zabezpečení výprav z viacerých zdrojov,  

- účasť na MŠŠS musí byť záväzná - 90% žiakov z kvalifikácie musí škola uvoľniť, 

- informovali o pripravovaných zmenách v CVČ, ktoré by mali prejsť pod verejnú správu, nevedia, aký to 

bude mať dopad na zabezpečovanie súťaží, 

- dotkli sa otázky financovania súťaží na úrovni OK a KK, potrebné riešiť otázku záloh (refundácia je pre 

mnohých organizátorov neúnosná), 

- odznela požiadavka na zabránenie diskriminácie športov v krajoch (rozhodnutia o vyradení zo 

športových súťaží v niektorých športoch na úrovni okresov a krajov), požiadavka, aby boli garantované 

v smernici (športy zaradené do KŠŠS musia byť záväzné) o ich vyradení môže rozhodnúť len 

koordinačná komisia (riešenie je v nepreplácaní cestovného na OK a KK, z finančných zdrojov 

zabezpečiť organizačné zabezpečenie), 

- súhlasili s ročníkmi narodenia 1.1. RRRR, 

- pripomienky boli k termínu organizovania súťaží  M SR pre SŠ počas Gaudeamus Igitur, ktorý však je 

opodstatnený z dôvodu maturít. 

- problém s konaním súťaží, kde sú v obvode len 2 školy, môžu sa spojiť viaceré obvody a zorganizovať 

súťaž spoločne? A. Ristová vysvetlila, že táto možnosť je, pričom každý obvod zverejní súťaž vo svojom 

obvode (propozície, výsledky.....), 

- ku vzdelávaniu odznela požiadavka na zmenu stanov, 

- dohliadnuť na to, aby sa KK konali v dostatočnom predstihu pred M SR – dochádza k problémom 

v zabezpečení ubytovania a stravovania, 

- odporučili zloženie koordinačnej rady z členov predsedníctva SAŠŠ (9) a zo zástupcov 8 ObÚ a zvolať 

ŠTK ako poradný orgán. 

  

 

Uznesenie: 

Predsedníctvo SAŠŠ, berie na vedomie: 

1. Aktuálne informácie prednesené M. Majzlíkom  

2. Návrh Kalendára ŠŠS prednesený A Ristovou  

3. Návrhy na optimalizáciu ŠŠS zaslané predsedníctvu J. Pavlíkom  

4. Diskusné príspevky prednesené členmi predsedníctva 

 

Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje: 

1. Návrh Kalendára ŠŠS 

2. Návrh na zloženie komisie pre ŠŠŠ 
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Predsedníctvo SAŠŠ ukladá: 

 

1. Predsedovi a generálnej sekretárke SAŠŠ zaslať návrh Kalendára ŠŠS ministerstvu s aktuálnymi 

pripomienkami a zaslanie návrhu na zloženie komisie pre ŠŠS. 

2. Predsedom krajských rád SAŠŠ k septembrovému predsedníctvu dodať návrhy na delegátov MŠM 

ISF pre rok 2015. 

3. Predsedovi a vedeniu SAŠŠ rokovať s ministerstvom o: 

a) zadefinovaní v športovom systéme a vedách o športe termín „Školský šport“ , 

b) o vydaní „Súťažného poriadku k školským športovým súťažiam“, 

c) o riešení financovania ŠŠS a zvýšiť dotáciu z 20,00 €/ žiak. 

4. Predsedovia KR SAŠŠ dať návrhy z krajov na organizovanie M SR v súťažiach, kde ešte nie je 

vybraný organizátor. 

 

 

 

PaedDr. Marian MAJZLÍK 

predseda SAŠŠ   

  

 

 

Zapísala: Jana Valušková 

 

Overil: Daniel Beníček 

 

 

 

Bratislava, 27.5.2014 

 

 


