Smernica k oceňovaniu
v Slovenskej asociácii športu na školách

Preambula
Náročnosť a spoločenský význam stanovených cieľov v podmienkach Slovenskej asociácie športu na
školách (ďalej len SAŠŠ) si vyžaduje vo väčšej miere využívať morálne oceňovanie jednotlivcov
a kolektívov. K diferencovaniu zásluhovosti je však potrebné určiť presné zásady, a preto sa touto
problematikou na svojom zasadnutí zaoberalo Predsedníctvo SAŠŠ, ktoré schválilo nasledovnú
smernicu.
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
Čestnými titulmi, vyznamenaniami, trofejami, uznaniami a oceneniami Slovenská asociácia športu na
školách (SAŠŠ) oceňuje mimoriadne a vynikajúce zásluhy osobností alebo iných subjektov v rozvoji
športu a olympizmu, výkony na významných medzinárodných podujatiach, úspešné rozvíjanie
a uplatňovanie olympijských ideí a princípov v športe, výchove, kultúre a inej spoločenskej činnosti.
Čestné tituly, vyznamenania, uznania alebo ocenenia možno udeliť aj in memoriam.

Článok 2.
Kategorizácia ocenení
1. Najvyššia kategória:
- Krištáľové srdce Ivana Branislava Zocha
2. Kategória:
- Zlatá medaila Ivana Branislava Zocha
- Strieborná medaila Ivana Branislava Zocha
- Bronzová medaila Ivana Branislava Zocha

3. Kategória:
- Čestné uznanie SAŠŠ
- Cena SAŠŠ
- Ďakovný list SAŠŠ
- Školská cena fair play

Článok 3.
Špecifikácia ocenení
 Najvyššie vyznamenania SAŠŠ
A/ Krištáľové srdce Ivana Branislava Zocha
sa udeľuje za mimoriadne významné celoživotné dielo v prospech rozvoja školského športu na
Slovensku.
Titul Čestný predseda sa udeľuje iba bývalým predsedom SAŠŠ, ktorý počas svojho pôsobenia v tejto
funkcii prispel k rozvoju a dobrému menu SAŠŠ doma i v zahraničí.
B/ Zlatú medailu Ivana Branislava Zocha
za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, v oblasti
starostlivosti o deti, mládež a šport a za prácu a výsledky celoštátneho i medzinárodného významu,
ktoré robia dobré meno slovenskému školskému športu, ale i celej Slovenskej republike.
C/ Striebornú medailu Ivana Branislava Zocha
za dlhoročnú prácu pedagógom a iným osobám, ktorí sa významným spôsobom podieľajú na rozvoji
školského športu z hľadiska výchovy a vzdelávania detí a mládeže.
D/ Bronzová medaila Ivana Branislava Zocha
za rozvoj školského športu na Slovensku, aktívnu prácu a prínos do tejto oblasti.

 Výročné vyznamenania SAŠŠ
Udeľujú sa len pri výročiach alebo významných podujatiach.
A/ Školská Cena Fair play
za celoživotné pôsobenie v duchu fair play, propagáciu myšlienok čestného športového boja alebo za
čin v duchu fair play
– udeľuje sa pri olympiáde detí a mládeže Kalokagatia
B/ Cena SAŠŠ
sa udeľuje za výnimočný čin roka v slovenskom školskom športe aktívnym organizátorom významných
podujatí na Slovensku alebo úspešným účastníkom medzinárodných podujatí (organizátorom, trénerom
vedúcim, rozhodcom, reprezentantom,.....) v športovej oblasti, ktorí prispeli k rozvoju a propagácii
Slovenskej republiky.
- udeľuje sa pri významnom výročnom podujatí (napr. 20 ročné výročie SAŠŠ).

 Čestné uznania SAŠŠ
A/ Čestné uznanie
sa udeľuje pretekárom, rozhodcom, trénerom a funkcionárom a ďalším aktivistom školského športu
a olympizmu za dlhodobú prácu.
B/ Ďakovný list SAŠŠ
sa udeľuje organizátorom úspešných podujatí ako poďakovanie za ich prácu a prínos k zvýrazneniu
mena SAŠŠ na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

Článok 4
Komisia pre oceňovanie
P SAŠŠ menuje a odvoláva Komisiu pre oceňovanie ako svoj poradný orgán v tejto oblasti.
Určí jej predsedu, ktorý bude komisiu prezentovať navonok. Návrhy Komisie pre oceňovanie o udelení
ocenenia schvaľuje P SAŠŠ na základe predloženia písomných rozhodnutí komisie (príloha 2.).

Článok 5
Navrhovanie, schvaľovanie a udeľovanie
Právo schvaľovať a udeľovať čestné tituly, vyznamenania, uznania a ocenenia má Predsedníctvo
SAŠŠ.
Návrhy na udelenie môžu podávať členovia SAŠŠ, prostredníctvom svojich okresných a krajských rád,
predsedníctvo SAŠŠ a komisie SAŠŠ.
Návrhy sa predkladajú komisii SAŠŠ pre vyznamenania na osobitnom formulári (tvorí prílohu).
Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí obsahovať:
a/ osobné údaje navrhovaného
b/ druh navrhovaného vyznamenania
c/ osobné údaje navrhovateľa
d/ podrobné odôvodnenie návrhu
e/ dátum a podpis navrhovateľa.
Komisia zabezpečí schvaľovacie konanie, organizačnú a administratívnu prípravu.
Čestné tituly, vyznamenania, uznania a ocenenia sa udeľujú na:
a) sneme SAŠŠ,
b) zasadaní P SAŠŠ,
c) pri významných podujatiach alebo pri inej vhodnej príležitosti alebo udalosti.
Čestné tituly, vyznamenania, uznania a ocenenia odovzdáva predseda SAŠŠ alebo Predsedníctvom
SAŠŠ poverené osoby.

Ročne možno udeliť najviac:
 1 Krištálové srdce I.B.Zocha
 4 Zlaté medaily I.B.Zocha
 8 Strieborné medaily I.B.Zocha
 8 Bronzových medailí I.B.Zocha
 40 Čestných uznaní SAŠŠ (za každý kraj 5)
 1 Cena SAŠŠ
 10 Ďakovných listov SAŠŠ
Časová etapa udeľovania ocenení:
 Krištálové srdce I.B.Zocha – po 20 rokch aktívnej činnosti
 Zlaté medaily I.B.Zocha – po 12 rokoch aktívnej činnosti
 Strieborné medaily I.B.Zocha – po 8 rokoch aktívnej činnosti
 Bronzových medailí I.B.Zocha – po 4 rokoch aktívnej činnosti
O výnimke môže rozhodnúť výlučne P SAŠŠ.
Článok 6
Záverečné ustanovenie
Túto Smernicu k oceňovaniu v Slovenskej asociácii športu na školách schválilo Predsedníctvo SAŠŠ na
svojom zasadnutí dňa 17. novembra 2011 v Banskej Bystrici.
Táto smernica nadobúda schválením svoju účinnosť a nahrádza doteraz platné Zásady oceňovania v Slovenskej asociácii
športu na školách, ako aj podmienky pre udelenie Školskej ceny fair play.
Výklad tejto smernice prislúcha P SAŠŠ.

Príloha k Smernici o oceňovaní SAŠŠ 1.

Formulár
návrhu na udelenie Čestného titulu, vyznamenania, trofeje, uznania, ocenenia
SAŠŠ

Navrhovateľ:

Navrhované vyznamenanie:

Údaje o osobe navrhovanej na udelenie vyznamenania
Priezvisko, meno, titul:
Dátum a miesto narodenia:
Národnosť:
Štátna príslušnosť:
Adresa bydliska:
Zamestnanie:
Udelenie vyznamenania pri príležitosti:

Charakteristika návrhu:
1. Odôvodnenie návrhu
2. Stručný životopis osoby navrhovanej na udelenie vyznamenania (priložiť ako prílohu)

V ................................. dňa............................

………………………...
podpis navrhovateľa

Príloha k Smernici o oceňovaní SAŠŠ 2.

Rozhodnutie komisie SAŠŠ pre vyznamenania:

V ................................. dňa............................

………………………..........
podpis predsedu komisie

