
Hodnotenie činnosti metodickej komisie SZOŠ za rok 2014 
 

V roku 2014 metodická komisia pracovala v nasledovnom zložení: 

predseda: P. Májová 
zástupca trénerov mládeže: I. Patráš    
zástupcovia RT OB, OC, LOB: M. Kazík,  J. Wallner, J. Nemec 
zástupca mapovej komisie:  P. Borčin  
zástupca komisie rozhodcov: M. Václavík 
člen pre koordináciu a tvorbu metodických materiálov: J. Petrinec 
člen:  D. Polónyiová, M. Mazúr 

Komisia bola ustanovená počas konferencie SZOŠ v roku 2013  a už v danom roku začala predbežne 

fungovať. Na prvej schôdzi  5. 4. 2014 boli potvrdení členovia komisie a schválený plán práce so 

zodpovednosťou za jednotlivé oblasti. V priebehu roka sa uskutočnili počas pretekov ďalšie 

zasadnutia komisie a v medziobdobí pracovali členovia komisie samostatne, spracovali  materiály  

v rámci svojich kompetencii.  Operatívne sa on line konzultovali  úlohy. 

 

Uskutočnené aktivity členov komisie  a plnenie úloh 

Po ustanovení komisia schválila plán činnosti na rok 2014 (s úlohami aj dlhodobejšieho charakteru) 

včítane zodpovednosti za plnenie konkrétnych úloh.  Medzi kľúčové aktivity a výsledky od 

konferencie SZOŠ môžeme zaradiť: 

• Podiel na obsahovom zabezpečení  seminára trénerov  spojeného s testovaním mládeže 

v decembri  2013 v Banskej Bystrici. 

• Aktualizácia príslušných častí webovej stránky SZOŠ, doplnenie podstránok. 

• Revízia existujúcich metodických materiálov (k dispozícii na sekretariáte SZOŠ a v osobných 

knižniciach). Vytvorený zoznam je na sekretariáte  SZOŠ  – tieto materiály budú digitalizované 

a zverejnené na stránkach SZOŠ. 

• Aktualizácia a spracovanie materiálu k udeľovaniu licencii rozhodcov, evidencii a platnosti 

rozhodcovských tried R. Spracovanie obsahu školení  jednotlivých rozhodcovských tried. 

V spolupráci s komisiou rozhodcov bola urobená revízia existujúcich udelených 

rozhodcovských tried v SZOŠ. 

• Aktualizácia a spracovanie materiálu k udeľovaniu trénerských tried. Profily trénerov 

jednotlivých tried, obsah školenia trénerov.  Bola urobená revízia trénerských tried v SZOŠ. 

• Posúdenie podmienok pre  odbornosť kartografia – po konzultácii s mapovou komisiou 

nebola definovaná  kategorizácia. 



• Spracovanie návrhu školiteľov jednotlivých odborností v rámci obsahovej náplne školení 

SZOŠ.  

• Podanie žiadosti o akreditáciu vzdelávania pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorá 

bola schválená. Pre vzdelávanie učiteľov komisia pripravuje študijné materiály. Úlohou zväzu 

bude spopularizovať túto možnosť a hlavne získať učiteľov pre účasť. 

 
V priebehu roka 2014 sa tak podarilo naplniť časť plánovaných úloh komisie, mnoho práce však ešte 
ostáva vykonať - napr. realizácia školení učiteľov a zväzových funkcionárov, k čomu sú už vytvorené 
rozhodujúce predpoklady, plánovaná digitalizácia existujúcich materiálov a mnohé ďalšie.  
 
 
Spracovala: Paulína Májová 
 


