
Zápisnica  

zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ) 
 

 

Miesto a dátum:  Banská Bystrica – penzión Olympia, 7. septembra 2013  

 

Prítomní:  M. Majzlík, A. Javorka, E. Murková, J. Uchaľ, F. Schlosser, D. Beníček, P. 

   Dobrý, J. Daník 

 

Prizvaní:  A. Hlôšková, D. Iliťová, M. Čamborová, M. Mazan 

 

Ospravedlnení: J. Argajová, J.Valušková, A. Ristová, E.Pavlíková 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kalendár školských športových súťaží v SR 2013/2014 (ďalej len „Kalendár“) 

3. Príprava XIII. Snemu SAŠŠ 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1: 
V poradí štvrté zasadnutie P-SAŠŠ otvoril predseda SAŠŠ M. Majzlík. V úvode privítal 

prítomných a poďakoval im za prácu v šk.roku 2012/2013. V mene P-SAŠŠ poblahoželal J. 

Uchaľovi k jeho životnému jubileu a odovzdal slovo a vedenie zasadnutia čestnému predsedovi A. 

Javorkovi. Program bol schválený jednomyseľne.  

 

K bodu 2: 
Predložený písomný materiál (A. Ristová) uviedol A. Javorka. Konštatoval, že „Kalendár“ je 

takmer  identický s „Kalendárom“ spred dvoch či troch rokov. Vypadli z neho len súťaže v šachu, 

letnom biatlone a plávaní, no v ďalšom období nie je vylúčené, že sa opäť dostanú do „Kalendára“. 

Napríklad s plávaním sa uvažuje už na Kalokagatii 2014 – treba premyslieť jeho koncepciu. 

 

Úlohou SAŠŠ je zorganizovať celoštátne finále väčšiny vyhlásených súťaží (okrem futbalu, ktorý 

garantuje SFZ) a úzko spolupracovať pri organizovaní okresných a krajských kôl, ktorých garantom 

sú obvodné úrady. Špecifické zaradenie v Kalendári majú postupové súťaže vo florbale, malom 

futbale „Jednota COOP“ a streľbe vo vzduchovky.  

V závere svojho vystúpenia A. Javorka upozornil, že PROGRAM SAŠŠ neobsahuje len systém 

súťaží, ale znovu sa vracia k ďalším osvedčeným prvkom metodického, propagačného a 

motivačného charakteru – ŠKOLA ROKA, OLYMPIÁDA UČITEĽOV, vydávanie periodika RIO 

DE JANEIRO (v elektronickej podobe) a ďalšie. Zmienil sa aj o mládežníckych olympiádach – 

Kalokagatia a Gaudeamus Igitur – je pripravený nový projekt, ktorý rieši ich organizovanie v 

budúcnosti. 

 

V diskusii k tomuto bodu vystúpili: 

F. Schlosser (upozornil na nutnosť upresniť podmienky, za ktorých bude prebiehať organizovanie 

súťaží, vyslovil sa k spolupráci medzi obvodnými úradmi a krajskými radami SAŠŠ, kriticky sa 

vyjadril k finančným otázkam - 1 € na žiaka je nedostačujúce, funkčnosť KR SAŠŠ  je ohrozená),  

J. Uchaľ (upozornil, že SAŠŠ nemá právo zasahovať do „Kalendára“, ktorý zostavuje obvodný 

úrad), 

D. Iliťová  (vyjadrila sa k problematike financovania a odpovedala na vznesené pripomienky), 

 

M. Čamborová, D. Beníček a E. Murková. 



 

V závere tohto bodu vystúpil aj predseda SAŠŠ, ktorý upozornil, že zásadné zmeny sa nedajú robiť 

z večera do rána, treba ich riešiť postupne a komplexne. Týka sa to aj problematiky financovania 

resp. samofinancovania okresných a krajských rád SAŠŠ.  

Informoval tiež o agentúre SAŠŠ. Konštatoval, práca s obchodnou spoločnosťou je náročná a SAŠŠ 

s ňou nemá skúsenosti – bude potrebné sa touto že otázkou zaoberať hneď po októbrovom Sneme. 

Vo svojom vystúpení navrhol tiež zakladanie školských športových klubov (možno využiť aj 

skúsenosti z ČR) a odporučil prijatie memoranda pri organizovaní Kalokagatie a Gaudeamus Igitur. 

 

 

Uznesenie: 

1/2  - Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje: 

-  Program SAŠŠ na školský rok 2013/2014 vrátane „Kalendára“ bez pripomienok. 

 

2/2 – Predsedníctvo SAŠŠ ukladá: 

-  predsedom KR SAŠŠ nahlásiť záujem zorganizovať niektoré z celoštátnych finále (školské 

M SR) 

         Termín: 12.sept.2013 

         Zodp.: v texte 

 

 

K bodu 3: 
K príprave XIII. Snemu SAŠŠ informoval M. Majzlík, ktorý navrhol definitívny termín  a miesto 

jeho konania (Banská Bystrica, 5. októbra 2013) s programom tak, ako bol schválený na 

predchádzajúcom rokovaní predsedníctva. A. Javorka odporučil uskutočniť niektoré zmeny v 

stanovách, ktorými sa bude reagovať na súčasnú situáciu – finančnú, ale hlavne organizačnú. 

Odporučil súčasne, aby na sneme pracovala len jedna pracovná komisia (spoločná mandátova,  

návrhová prípadne i volebná). V diskusii odzneli návrhy na pozvanie hostí – MŠVVaŠ SR, SOV, 

športové zväzy. 

 

Uznesenie: 

1/3 – Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje: 

- miesto a termín konania XIII. Snemu SAŠŠ – Banská Bystrica, 5. októbra 2013. 

 

2/3 – Predsedníctvo SAŠŠ ukladá: 

 a)  sekretariátu SAŠŠ organizačne zabezpečiť prípravu Snemu SAŠŠ  

          Termín – 4. október 2013 

  

 b) predsedom KR SAŠŠ nahlásiť návrhy prípadných zmien stanov SAŠŠ. 

          Termín – 20. sept. 2013 

 

c) predsedovi SAŠŠ zabezpečiť spolu s ďalšími členmi predsedníctva, predsedíčkou revíznej 

komisie a sekretariátom obsahovú prípravu snemu najmä „Správu o činnosti a ďalších 

úlohách“, „Správu o hospodárení“ a „Správu revíznej komisie“. 

          Termín: v texte 

          Zodp.: v texte 

 

 

 

 

 

K bodu 4:   



 

 Zasadnutia Celoštátnej komisie pre školské športové súťaže dňa 10. septembra 2013 sa na 

MŠVV a Š SR zúčastnia M. Majzlík, A. Javorka a A. Ristová 

 Z porád na MŠVVa Š SR, ale aj z ďalších rokovaní je potrebné zasielať členom 

predsedníctva (prípadne širšiemu aktívu) informácie. Návrh predniesol D.Beníček – úloha trvalá. 

 V termíne od 24. septembra do 5.decembra sa v Brazílii uskutoční svetová Gymnaziáda. 

Predsedníctvo SAŠŠ deleguje na toto podujatie člena TK ISF Roman Králika. Celkové náklady 

budú predstavovať cca 1000 €. 

 O zmenách v sekretariáte informoval predseda SAŠŠ – do dôchodku odchádza D. Iliťová 

(na jej miesto treba už od októbra pripravovať náhradu) a na pozíciu generálneho sekretára navrhol 

Andreu Ristovú. Predsedníctvo návrh jednomyseľne schválilo (D. Beníček v tejto súvislosti 

upozornil, na „záľudnosti“ dvoch pracovísk). Zmeny sa budú týkať aj systému práce sekretariátu a  

jeho úzke prepojenie na predsedníctvo. Tomu musia zodpovedať aj náplne práce (budú sa 

upravovať do 30.9. zodp. M. Majzlík) . 

 Školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu sa uskutočnia v Lip. Mikuláši – návrh 

propozícií spracujú organizátori (zodp. J. Daník).  

 V diskusii odznela požiadavka zverejniť informácie o súťažiach, ktorých garantom bude 

SAŠŠ (zodp. A. Ristová). 

 Najbližšie zasadnutie P SAŠŠ sa uskutoční 4. októbra 2013 v Banskej Bystrici.  

 

 

 K bodu 5:   

 

Zasadnutie P SAŠŠ ukončil A. Javorka, poďakovaním za aktivitu a želaním úspešného športového 

roku 2013/2014. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Alena Hlôšková 

 

Overil: Marian Majzlík 

 

 

 

      


