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Málokto dnes už vie, kam až  siahajú jeho začiatky. Máme na mysli rané obdobie  známeho SAŠŠ-kárskeho periodika v sú-
časnosti vychádzajúceho pod názvom TOKYO. 

Bolo to v rokoch 1992-1993 keď po vydarenej detskej olympiáde KALOKAGATIA sa začal formovať kalendár školských 
športových súťaží. Jeho jadrom - prirodzene - sa stali súťaže práve doznievajúceho v tom čase najvýznamnejšieho 
mládežníckeho podujatia. Významným prostriedkom komunikácie medzi centrom a regiónmi na Slovensku sa stal 
informačný spravodaj pod názvom ATLANTA. To preto, že práve v tomto americkom meste sa mali konať (aj sa konali) 
najbližšie letné olympijské hry. A názov bol vyjadrením nádeje, že niektorý zo školských športovcov sa tam aj  dostane.

No a potom prišiel s myšlienkou vtedajší predseda Slovenského olympijského výboru (v súčasnosti čestný predseda) 
Vladimír Černušák. Navrhol, aby sa názov periodika školského športu menil podľa miesta konania najbližších letných 
olympijských hier. A tak svetlo sveta uzreli postupne  Sydney, Atény, Peking, Londýn, Rio de Janeiro a v súčasnosti Tokyo.

A práve nad obsahom  posledne menovaného sa cez prázdniny zaoberala aj jeho redakčná rada. Jej členovia sa dohodli, že 
ustálené rubriky nie je potrebné zásadne meniť  (aj keď menšie úpravy neuškodia), no hlavnú pozornosť treba venovať  
najmä periodicite (ustálenosti termínov vydávania), aktuálnemu napĺňaniu obsahu jednotlivých rubrík a hlavne upevňovaniu 
spojenia SAŠŠ-kárskeho centra so slovenskými regiónmi. Aj k tomu smeruje kreovanie dopisovateľskej siete.

Vstupujeme do nového ročníka

Viac sa dočítate na str. 6-7.

GAZPROM "FOOTBALL FOR FRIENDSHIP"

V Petrohrade sa uskutočnilo zaujímavé
podujatie: 

Viac sa dočítate na str. 4-5.

Najúspešnejšou výpravou v zahraničí sa tentoraz
stali vyznavači "športu tretieho tisícročia"

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ORIENTAČNÍ BEŽCI A PLAVCI
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Máme za sebou ďalší ročník školských športových 
súťaží. Svojou výnimočnosťou síce neoslnil, ale v 
podstate mu nemožno ani nič vyčítať. Jednoducho - taký 
normálny, skôr pohodový. Potvrdzuje to aj skutočnosť, 
že všetky vyhlásené súťaže sa uskutočnili bez vážnejších 
problémov - od okresných kôl, cez krajské, až po celo-
štátne vyvrcholenie. Tie posledne menované mali - ako 
sme si už pomaly zvykli - štandardne solídnu organi-
začnú a spoločenskú úroveň. Za skvele zorganizovaný 
slovenský šampionát v kráľovnej športov v Nových 
Zámkoch, či v orientačnom behu (Piešťany) a nie-
koľkých ďalších by sa nemuseli hanbiť ani skutoční pro-
fesionáli. Škoda len, že okruh organizátorov sa už 
niekoľko rokov nerozširuje, a tak zorganizovanie týchto 
podujatí je na bedrách prakticky tých istých nadšencov 
školského športu.

Niekoľko slov si zaslúži aj športovo - technická úroveň 
celoštátnych finálových súbojov. Na jednej strane potešila 
bojovnosť i športové majstrovstvo školských športovcov, na 
strane druhej však niektoré turnaje (v kolektívnych športoch) 
znehodnocovala výkonnostná nevyrovnanosť. Dve či tri (so 
zažmúrenými očami aj štyri) nestačia ku konštatovaniu, že 
turnaj mal vysokú (či dobrú) úroveň. Skôr naopak! Aj preto sa 
hľadajú riešenia, aby ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ 
SLOVENSKA boli našim skutočným "Gerlachom" a nie 
akousi "MALOU HOROU" kdesi pri Solčanoch. O ter-
mínovej kolízii so zväzovými súťažami sa nebudeme 
zmieňovať. Na zasadnutí športovo-technickej komisie 
zaznelo, že k takej  situácii by v budúcnosti už nemalo dôjsť. 

Slovensko je príliš malá krajina, aby sme si to mohli dovoliť.
Pri hodnotení vlaňajška sa nedá obísť kapitola, ktorú by 

sme mohli zaradiť pod kuratelu DISCIPLINÁRKY. Je 
potešiteľné, že počet negatívnych javov rapídne klesol. Ba 
na celoštátnej úrovni sme sa s nimi nestretli vôbec. Kde - tu 
sme zaregistrovali informáciu o nie "vhodnom správaní" z 
okresného či krajského kola, no to bolo všetko. Incident - ak 
tak možno takýto jav nazvať - sa vyriešil priamo na mieste 
alebo na úrovni, na ktorej sa udial. Očakávame, že tento 
trend sa minimálne udrží aj v budúcich rokoch a prispieť by 
k tomu mala aj novokreovaná disciplinárna komisia so 
svojim disciplinárnym poriadkom. V súčasnosti sa už zde-
finitívňuje súťažný KALENDÁR na budúci školský rok. 
Možno očakávať, že v ňom už budú zakomponované niek-
toré námety z dlhodobého PROGRAMU SAŠŠ zahrňu-
júceho olympijský cyklus 2017-2020, ktoré odzneli aj na 
zasadnutiach dvoch odborných komisií - celoštátnej 
komisie pre športové súťaže pri MŠVV a Š SR a športovo-
technickej komisie SAŠŠ. Nie všetko však možno usku-
točniť odrazu. Viaceré veci si vyžadujú viac času a najmä 
vytvorenie podmienok k ich reálnemu zabezpečeniu. 
Podrobnejšie sa týmito otázkami zaoberáme v ďalších 
príspevkoch.

Zasadnutia spomínaných komisií však riešili aj niektoré 
pripomienky z vlaňajška. A nie vždy dali zapravdu 
sťažovateľom. Týka sa to napríklad aj vekových kategórií. 
Nemôžu byť určené podľa toho, ako to zrovna niekomu 
momentálne vyhovuje. Súčasné znenie je jednoznačné a 
najmä spravodlivé zo všetkých uhlov pohľadu.

Napriek tomu, že zrod Slovenskej asociácie športu na 
školách je úzko prepojený s predsavzatím „zachrániť 
upadajúce školské športové súťaže“, drvivá väčšina zakla-
dajúcich členov sústredila svoje úsilie do formovania 
plnohodnotného  občianskeho združenia so všetkým čo k 
tomu patrí. Organizačnou štruktúrou začínajúc, cez presne 
naformulované pravidlá fungovania až po jasne definované 
ciele a zmysluplné zameranie činnosti.

O tom poslednom sme sa mohli presvedčiť aj pohľadom 
do pripraveného plánu činnosti na druhý polrok 2017. 
Dominujú v ňom síce dve zasadnutia najvyššieho výkon-
ného orgánu, no ponuka ďalších aktivít svojou pestrosťou a 
bohatosťou je skutočne pozoruhodná. 

Začnime významnými podujatiami medzi ktorými 
dominuje novinka v podobe celoštátnej konferencie o 
školskom športe. Svojim významom jej „sekunduje“ 
vyhodnotenie celoštátnej súťaže športovej aktivity škôl pod 
názvom ŠKOLA ROKA a Školské majstrovstvá SR v 

cezpoľnom behu a vybíjanej najmladších.
Najbohatšou oblasťou sa v najbližších mesiacoch 

ukazuje edičná a publikačná činnosť. Okrem TOKYA 
2020 je v pláne aj pravidelný PREHĽAD VÝSLEDKOV 
z vlaňajška, zborník vystúpení zo spomínanej celoštátnej 
konferencie, ale aj zbierka najkrajších spomienok osob-
ností slovenského športu a olympizmu. 

Novinkou v pláne SAŠŠ sú verejné diskusie. Tie v 
najbližších mesiacoch si vybrali zaujímavé témy - „SAŠŠ 
ako moderná organizácia európskeho typu“ a  „Školáci 
na Slovensku celý rok v pohybe“. 

Z ďalšej činnosti SAŠŠ pútajú znovu na seba pozornosť 
vzdelávacie aktivity, ale aj priebežné spracovanie druhej 
časti histórie SAŠŠ pod názvom TAK ŠLI ROKY a 
dopĺňanie SIENE SLÁVY SLOVENSKÝCH TELO-
CVIKÁROV.

V športovo-technickej časti treba spomenúť ešte jeden 
významný krok. Netýka sa priamo športových súťaží, ale 

aj dokumentu, ktorý s nimi úzko súvisí. Tí, ktorí hádali, 
že ide o DISCIPLINÁRNY PORIADOK, hádali 
správne. Mnohí ho očakávajú už niekoľko rokov, pretože 
viaceré situácie si jeho existenciu priam vyžadovali. 

Možno práve jeho absencia spôsobila, že niektorým 
„hviezdam“ sa „prepiekli“ aj také veci, ktoré za nor-
málnych okolností nemožno tolerovať.

Program hodný tradície
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Slovenská asociácia športu na školách je členom medzi-
národnej organizácie školského športu ISF od roku 1991. 
Odvtedy sa pravidelne zúčastňujeme medzinárodných 
podujatí, sami sa podieľame na ich organizovaní, vysielame 
svojich zástupcov do orgánov ISF a zúčastňujeme sa aj ich 
rokovaní. Naposledy zasadal výkonný výbor ISF v júni a 
zúčastnil sa ho aj náš zástupca Roman Králik, člen tech-
nickej komisie ISF. A tu sú jeho odpovede na naše otázky.
Red.: Akú úroveň malo toto zasadnutie VV ISF?
R.K.: V obsahu v podstate splnilo úlohy, ktoré malo v pláne, 
no prezidenta ISF Petrunku však nepotešila účasť. 
Prítomných bolo len 7 volených členov a 6 náhradníkov.
Red.: Čo bolo predmetom rokovania,  ktoré by sa mohlo 
dotýkať aj SAŠŠ-ky?
Určite by to mohla byť otázka férového výberu organizá-
torov medzinárodných školských majtrovstiev ISF. Už dva 
či trikrát sme neuspeli, hoci naša ponuka bola nadšdandard-
ná (napríklad cezpoľný beh v Šamoríne - pozn. red.). 
Zaujímavy bol aj námet jednotného modelu hodnotenia 
týchto podujatí.

Red.: Hovorilo sa aj o najbližších šampionátoch?
R.K.: Áno, kalendár je v podstate schválený na tri roky 
dopredu. Nás bude zaujímať najmä to, že žiadna prihláška 
nebude akceptovaná do zaplatenia zálohy v určenom 
termíne. Ak potom krajina na "poslednú chvíľu" odstúpi, 
záloha sa jej nevráti a navyše, bude znevýhodnená na 
ďalších šampinátoch. 
Red.: Sú v programe aj nové ponuky?
R.K.: Áno, na návrh Chorvátska boli schválené letné tábory 
pre mládež, prijatý bol aj návrh Ruska o zaradení tancov do 
programu svetových šampionátov školákov a bola tiež 
kreovaná skupina športov ako "plážové hry". V programe 
ISF naďalej zostávajú Edukatívne hry v Grécku aj so svojou 
ročnou frekvenciou organizovania.
Red.: Vyskytujú sa aj v súťažiach ISF nejaké problémy?
R.K.: Myslím si, že problémy sa môžu vyskytnúť v každej 
súťaži - či je to súťaž národná alebo medzinárodná. 
Disciplinárna komisia ISF napríklad trestala v súťažiach 
volejbalu a futbalu. Víťazom za rok 2016 odobrala tituly a 
uložila sankcie. Nekompromisne!

Rušno aj v medzinárodnej diplomacii

NAŠI V ZAHRANIČÍNAŠI V ZAHRANIČÍ

Nielen športové výsledky
Od prvopočiatkov slovenskej účasti na medzinárodnej 

scéne sme zvykli hovoriť, že každý úspech našich školákov 
poteší, ale nie je to to najdôležitejšie. Oveľa dôležitejšie je 
propagovať Slovensko, jeho históriu, kultúru i spôsob 
života, hľadať medzi rovesníkmi z iných končín sveta 
priateľov (základ boja proti rasizmu a xenofóbii). A v tomto 
"predmete" si naši školáci - športovci mohli zapísať len tie 
najlepšie známky z hodnotovej stupnice. Poteší to i ohreje 
pri duši. 

Keď však z tohto zorného uhla pozeráme na reprezen-
táciu slovenského školského športu, tak trochu zamrzí naša 
neúčasť na tradičných Edukačných hrách s olympijským 
"nádychom" v Grécku. Účasť na tomto podujatí má 
minimálne takú vážnosť, akú majú športové súťaže ISF.

POVEDALI
Branislav Bartko - vedúci  výpravy futbalistov. „Počas 
šiestich hracích  dní sme odohrali 8 zápasov so skóre 16:17 
a získali sme 9 bodov. Najlepším strelcom turnaja sa stal  
11-gólový Jakub Novotný, tri góly pridal Filip Korček a po 
jednom góle strelili R.Takáč a R. Červeny.   Kopali sme dva 
pokutové kopy, ktoré sme premenili. Za celý turnaj nám 
rozhodcovia udelili len jednu žltú kartu. Nikto sa nám 
nezranil“.
Milan Kundľa - vedúci výpravy basketbalistiek „Organi-
zátori pripravili pre účastníkov MŠM aj viaceré sprievodné 
podujatia, medzi nimi aj tradičný VEČER NÁRODOV. 
Naše dievčatá sa na ňom ukázali v tom najlepšom svetle a 
svojim  rovesníkom (a súperkám) tak predstavili Sloven-
sko i rodné Košice. Okrem množstva propagačných mate-
riálov a slovenských výrobkov sa prezentovali aj slušne 
predvedeným spevom“. 
Mária Čamborová - vedúca výpravy orientačných bežcov. 

„Mám radosť z výkonov chlapcov a dievčat našej 
reprezentácie v orientačnom behu. V Palerme rozhodne 
nesklamali, veď sme získali viacero pódiových umiestnení 
a ani výkony ďalších neboli sklamaním. Dostať sa do prvej 
desiatky v mimoriadne silnej konkurencii  nie je maličkosť. 
V každom prípade podporujeme zaradenie tohto športu do 
kalendára SAŠŠ!“
Jozef Pavlík - vedúci výpravy plavcov. „V súťaži 
školských tímov nám chýbali dve najlepšie družstvá  (dali 
prednosť  plaveckému mítingu   v Grazi) a tie ďalšie sa 
výkonnostne nepribližujú konkurencii, ktorá sa zišla v 
Budapešti. V budúcnosti  treba zvážiť, či túto kategóriu 
vôbec obsadíme. Národné výbery v medzinárodnej 
konkurencii však obstáť  môžu, čo potvrdili aj tentoraz.  
Prihováram sa však, aby sa o ich nominácií nerozhodovalo 
v domácej kvalifikácií. Nespĺňa to očakávania.“
Julián Krull - vedúci výpravy atlétov. „Mladí atléti a 
atlétky získali vo Francúzsku ďalšiu skúcenosť k skva-
litneniu tréningového procesu a šancu postúpiť vyššie vo 
svojej výkonnosti. 
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Najúspešnejší orientační bežci a plavci
Na bohatý program domácich školských športových súťaží každoročne nadväzuje účasť našich 

reprezentácií na podujatiach v zahraničí, predovšetkým na medzinárodných školských majstrovstvách ISF. 
Nebolo tomu inak ani v predchádzajúcom školskom roku, kedy sme s nádejami odprevádzali päť výprav. 
Najúspešnejšou z nich boli tentoraz orientační bežci, no v počte získaných "kovov" sa im veľmi vážne 
konkurovali  aj plavci.

Kvalifikácie sú optimálnym spôsobom
Účasti na medzinárodných majstrovstvách ISF už 

niekoľko rokov predchádzali u nás kvalifikačné turnaje a 
preteky. Z jednoduchého dôvodu - školské športové súťaže 
na Slovensku sú vyhlasované v iných vekových kategóriach 
než tie, ktoré vyhlasuje medzinárodná organizácia škol-
ského športu. Tento spôsob vybojovania si účasti na 
"svetových školských šampionátoch" sa ukázal ako opti-
málny a nie je dôvod ho ani v budúcnosti meniť. Jedno však 
treba zdôrazniť, že víťazstvo v kvalifikácii ešte nezabez-
pečuje automaticky aj účasť na medzinárodnom podujatí. O 
nej rozhodne predsedníctvo SAŠŠ až po komplexnom 
zhodnotení situácie - nielen z pohľadu financií a  
bezpečnostnej situácie, ale aj z pohľadu výkonnosti 
družstva či jednotlivca, tradície a ďalších aspektov. Ale o 
tom účastníci kvalifikácie vedia dopredu! Sťažnosti na túto 
tému adresované až na najvyššie miesta sa nám preto zdajú 
byť nie v súlade so zásadami čistej hry. Najmä vtedy nie, ak 
sa použijú "nedovolené hmaty". Máme na mysli zamlčanie 
informácie, o ktorých účastníci kvalifikácie vedia dopredu, 
ale aj zavádzanie. Napríklad o tom, že kvalifikácia bola 
nomináciou na MAJSTROVSTVÁ EURÓPY (???).

Bilancia vcelku úspečná
V školskom roku 2016/2017 slovenský školský šport v 

zahraničí reprezentovali basketbalitky (Chorvátsko), 
futbalisti (Česká republika), orientační bežci (Taliansko), 
atletické družstvá v populárnom J. Humbert cupe (Fran-
cúzsko) a plavci (Maďarsko). Najúspešnejšou výpravou - 
ako spomíname v titulku - sa tentoraz stali vyznavači 
"športu tretieho tisícročia" (orientačný beh), ktorí si 
priniesli na Slovensko jedno "zlato", jedno "striebro" a 
trikrát "bronz". Jediné prvenstvo získal Jakub Chupek. Úspešná bola aj výprava plavcov v Budapešti.  Druž-

stvám sa síce príliš nedarilo, no v súťažiach jednotlivcov 
nám to "sypalo". Laura Benková získala dve strieborné 
medaily a jednu bronzovú, Dávid Gajdoš sa postavil 
jedenkrát na druhý najvyšší stupienok a jedenkrát na tretí..

V kolektívnych športoch sme nenadviazali na viaceré 
doslova prenikavé úspechy našich školských kolektívov z 
minulosti. Už umiestnenie v prvej desiatke dnes hodnotíme 
slovom "bombastické", no vačšinou sa tam v posledných 
rokoch nejako nemôžeme dostať. A tak 13. miesto basket-
balistiek a 15. miesto futbalistov (v oboch prípadoch žiakov 
ŠG Košice) je celkom slušné. V prvom prípade štartovalo 
28 krajín a v druhom 24.

Atletika síce nie je kolektívnym športom no známy J. 
Humbert cup je predovšetkým súťažou družstiev. A v nej si 
veľmi dobre počínali chlapci zo ŠG Nitra. Svojím štvrtým 
miestom milo prekvapili.
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Slovenská asociácia športu na školách je členom medzi-
národnej organizácie školského športu ISF od roku 1991. 
Odvtedy sa pravidelne zúčastňujeme medzinárodných 
podujatí, sami sa podieľame na ich organizovaní, vysielame 
svojich zástupcov do orgánov ISF a zúčastňujeme sa aj ich 
rokovaní. Naposledy zasadal výkonný výbor ISF v júni a 
zúčastnil sa ho aj náš zástupca Roman Králik, člen tech-
nickej komisie ISF. A tu sú jeho odpovede na naše otázky.
Red.: Akú úroveň malo toto zasadnutie VV ISF?
R.K.: V obsahu v podstate splnilo úlohy, ktoré malo v pláne, 
no prezidenta ISF Petrunku však nepotešila účasť. 
Prítomných bolo len 7 volených členov a 6 náhradníkov.
Red.: Čo bolo predmetom rokovania,  ktoré by sa mohlo 
dotýkať aj SAŠŠ-ky?
Určite by to mohla byť otázka férového výberu organizá-
torov medzinárodných školských majtrovstiev ISF. Už dva 
či trikrát sme neuspeli, hoci naša ponuka bola nadšdandard-
ná (napríklad cezpoľný beh v Šamoríne - pozn. red.). 
Zaujímavy bol aj námet jednotného modelu hodnotenia 
týchto podujatí.

Red.: Hovorilo sa aj o najbližších šampionátoch?
R.K.: Áno, kalendár je v podstate schválený na tri roky 
dopredu. Nás bude zaujímať najmä to, že žiadna prihláška 
nebude akceptovaná do zaplatenia zálohy v určenom 
termíne. Ak potom krajina na "poslednú chvíľu" odstúpi, 
záloha sa jej nevráti a navyše, bude znevýhodnená na 
ďalších šampinátoch. 
Red.: Sú v programe aj nové ponuky?
R.K.: Áno, na návrh Chorvátska boli schválené letné tábory 
pre mládež, prijatý bol aj návrh Ruska o zaradení tancov do 
programu svetových šampionátov školákov a bola tiež 
kreovaná skupina športov ako "plážové hry". V programe 
ISF naďalej zostávajú Edukatívne hry v Grécku aj so svojou 
ročnou frekvenciou organizovania.
Red.: Vyskytujú sa aj v súťažiach ISF nejaké problémy?
R.K.: Myslím si, že problémy sa môžu vyskytnúť v každej 
súťaži - či je to súťaž národná alebo medzinárodná. 
Disciplinárna komisia ISF napríklad trestala v súťažiach 
volejbalu a futbalu. Víťazom za rok 2016 odobrala tituly a 
uložila sankcie. Nekompromisne!

Rušno aj v medzinárodnej diplomacii
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Nielen športové výsledky
Od prvopočiatkov slovenskej účasti na medzinárodnej 

scéne sme zvykli hovoriť, že každý úspech našich školákov 
poteší, ale nie je to to najdôležitejšie. Oveľa dôležitejšie je 
propagovať Slovensko, jeho históriu, kultúru i spôsob 
života, hľadať medzi rovesníkmi z iných končín sveta 
priateľov (základ boja proti rasizmu a xenofóbii). A v tomto 
"predmete" si naši školáci - športovci mohli zapísať len tie 
najlepšie známky z hodnotovej stupnice. Poteší to i ohreje 
pri duši. 

Keď však z tohto zorného uhla pozeráme na reprezen-
táciu slovenského školského športu, tak trochu zamrzí naša 
neúčasť na tradičných Edukačných hrách s olympijským 
"nádychom" v Grécku. Účasť na tomto podujatí má 
minimálne takú vážnosť, akú majú športové súťaže ISF.

POVEDALI
Branislav Bartko - vedúci  výpravy futbalistov. „Počas 
šiestich hracích  dní sme odohrali 8 zápasov so skóre 16:17 
a získali sme 9 bodov. Najlepším strelcom turnaja sa stal  
11-gólový Jakub Novotný, tri góly pridal Filip Korček a po 
jednom góle strelili R.Takáč a R. Červeny.   Kopali sme dva 
pokutové kopy, ktoré sme premenili. Za celý turnaj nám 
rozhodcovia udelili len jednu žltú kartu. Nikto sa nám 
nezranil“.
Milan Kundľa - vedúci výpravy basketbalistiek „Organi-
zátori pripravili pre účastníkov MŠM aj viaceré sprievodné 
podujatia, medzi nimi aj tradičný VEČER NÁRODOV. 
Naše dievčatá sa na ňom ukázali v tom najlepšom svetle a 
svojim  rovesníkom (a súperkám) tak predstavili Sloven-
sko i rodné Košice. Okrem množstva propagačných mate-
riálov a slovenských výrobkov sa prezentovali aj slušne 
predvedeným spevom“. 
Mária Čamborová - vedúca výpravy orientačných bežcov. 

„Mám radosť z výkonov chlapcov a dievčat našej 
reprezentácie v orientačnom behu. V Palerme rozhodne 
nesklamali, veď sme získali viacero pódiových umiestnení 
a ani výkony ďalších neboli sklamaním. Dostať sa do prvej 
desiatky v mimoriadne silnej konkurencii  nie je maličkosť. 
V každom prípade podporujeme zaradenie tohto športu do 
kalendára SAŠŠ!“
Jozef Pavlík - vedúci výpravy plavcov. „V súťaži 
školských tímov nám chýbali dve najlepšie družstvá  (dali 
prednosť  plaveckému mítingu   v Grazi) a tie ďalšie sa 
výkonnostne nepribližujú konkurencii, ktorá sa zišla v 
Budapešti. V budúcnosti  treba zvážiť, či túto kategóriu 
vôbec obsadíme. Národné výbery v medzinárodnej 
konkurencii však obstáť  môžu, čo potvrdili aj tentoraz.  
Prihováram sa však, aby sa o ich nominácií nerozhodovalo 
v domácej kvalifikácií. Nespĺňa to očakávania.“
Julián Krull - vedúci výpravy atlétov. „Mladí atléti a 
atlétky získali vo Francúzsku ďalšiu skúcenosť k skva-
litneniu tréningového procesu a šancu postúpiť vyššie vo 
svojej výkonnosti. 
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Nebolo tomu inak ani v predchádzajúcom školskom roku, kedy sme s nádejami odprevádzali päť výprav. 
Najúspešnejšou z nich boli tentoraz orientační bežci, no v počte získaných "kovov" sa im veľmi vážne 
konkurovali  aj plavci.

Kvalifikácie sú optimálnym spôsobom
Účasti na medzinárodných majstrovstvách ISF už 

niekoľko rokov predchádzali u nás kvalifikačné turnaje a 
preteky. Z jednoduchého dôvodu - školské športové súťaže 
na Slovensku sú vyhlasované v iných vekových kategóriach 
než tie, ktoré vyhlasuje medzinárodná organizácia škol-
ského športu. Tento spôsob vybojovania si účasti na 
"svetových školských šampionátoch" sa ukázal ako opti-
málny a nie je dôvod ho ani v budúcnosti meniť. Jedno však 
treba zdôrazniť, že víťazstvo v kvalifikácii ešte nezabez-
pečuje automaticky aj účasť na medzinárodnom podujatí. O 
nej rozhodne predsedníctvo SAŠŠ až po komplexnom 
zhodnotení situácie - nielen z pohľadu financií a  
bezpečnostnej situácie, ale aj z pohľadu výkonnosti 
družstva či jednotlivca, tradície a ďalších aspektov. Ale o 
tom účastníci kvalifikácie vedia dopredu! Sťažnosti na túto 
tému adresované až na najvyššie miesta sa nám preto zdajú 
byť nie v súlade so zásadami čistej hry. Najmä vtedy nie, ak 
sa použijú "nedovolené hmaty". Máme na mysli zamlčanie 
informácie, o ktorých účastníci kvalifikácie vedia dopredu, 
ale aj zavádzanie. Napríklad o tom, že kvalifikácia bola 
nomináciou na MAJSTROVSTVÁ EURÓPY (???).

Bilancia vcelku úspečná
V školskom roku 2016/2017 slovenský školský šport v 

zahraničí reprezentovali basketbalitky (Chorvátsko), 
futbalisti (Česká republika), orientační bežci (Taliansko), 
atletické družstvá v populárnom J. Humbert cupe (Fran-
cúzsko) a plavci (Maďarsko). Najúspešnejšou výpravou - 
ako spomíname v titulku - sa tentoraz stali vyznavači 
"športu tretieho tisícročia" (orientačný beh), ktorí si 
priniesli na Slovensko jedno "zlato", jedno "striebro" a 
trikrát "bronz". Jediné prvenstvo získal Jakub Chupek. Úspešná bola aj výprava plavcov v Budapešti.  Druž-

stvám sa síce príliš nedarilo, no v súťažiach jednotlivcov 
nám to "sypalo". Laura Benková získala dve strieborné 
medaily a jednu bronzovú, Dávid Gajdoš sa postavil 
jedenkrát na druhý najvyšší stupienok a jedenkrát na tretí..

V kolektívnych športoch sme nenadviazali na viaceré 
doslova prenikavé úspechy našich školských kolektívov z 
minulosti. Už umiestnenie v prvej desiatke dnes hodnotíme 
slovom "bombastické", no vačšinou sa tam v posledných 
rokoch nejako nemôžeme dostať. A tak 13. miesto basket-
balistiek a 15. miesto futbalistov (v oboch prípadoch žiakov 
ŠG Košice) je celkom slušné. V prvom prípade štartovalo 
28 krajín a v druhom 24.

Atletika síce nie je kolektívnym športom no známy J. 
Humbert cup je predovšetkým súťažou družstiev. A v nej si 
veľmi dobre počínali chlapci zo ŠG Nitra. Svojím štvrtým 
miestom milo prekvapili.
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Red.: O aké podujatie v tomto prípade išlo?
A.R.: "FOOTBALL FOR FRIENDSHIP 2017" a 
MEDZINÁRODNÉ DETSKÉ FÓRUM sa konalo 
patronátom GAZPROM-u, oficiálneho partnera FIFA a 
Svetového pohára FIFA 2018. Medzi kľúčové hodnoty 
podporované a propagované účastníkmi projektu patrí jeho 
9. hodnôt - priateľstvo, rovnosť, spravodlivosť, zdravie, 
mier, oddanosť, víťazstvo, tradícia a česť.
Red.: Ako to všetko prebiehalo?
A.R.: Podujatie napísalo už svoju piatu históriu a tentoraz sa 
konalo v novom formáte. Zástupcovia štyroch svetadielov 
(okrem Austrálie) boli zaradení v ôsmych medzinárodných 
tímoch priateľstva, V Petrohrade sa prvýkrát uskutočnil aj 
súlad mladých futbalistov a mladých novinárov, ktorých 
spájali náramky priateľstva (oficiálny symbol).
Red.: Akú úlohu tu plnili mladí novinári?
A.R.: Vytvorili MEDZINÁRODNÉ DETSKÉ FÓRUM a 
pokryli programové podujatia vo svojich krajinách prí-
pravou správ a materiálov pre popredné športové média. 
Deti sa tiež zúčastňovali na príprave materiálov pre 
televízny kanál, medzinárodné detské noviny, oficiálne 

rozhlasové stanice a sociálne siete - všetko v štyroch 
jazykoch.
Red.: Ktoré udalosti boli z vášho pohľadu najatrak-
tívnejšie?
A.R.: Návšteva významných osobností (napr. tréner ruskej 
reprezentácie STANISLAV CHERCHESOV), no najmä 
finále Pohára konfederácie FIFA na novom Petrohradskom 
štadióne Chile - Nemecko. Pre všetkých to bol neopako-
vateľný zážitok.
Red.: Záverečná otázka sa bude týkať účasti...
V Petrohrade sa zúčastnili delegácie z (rekordných) 64 
krajín. Okrem toho bolo pozvaných viac ako 1000 hostí. 
Medzi účastníkmi dominovali mladí športovci a mladí 
novinári, futbalové hviezdy, olympionici, paralympionici, 
futbalové legendy, vrcholový manažment FIFA a samozrej-
me domáca elita.
Slovensko zastupovali Adriana Miškovicová (MŠVVaŠ 
SR), Andrea Ristová (SAŠŠ), Norbert Blaško (ZŠ K. 
Mahra Trnava - futbalista), Aisha Saskia Elizaber Gore 
(ZŠ Nábrežná Nové Zámky - mladá novinárka) a Roman 
Chrappa za média (TV 213).

Medzinárodné podujatie pod týmto názvom sa uskutočnilo na prelome júna a júla v ruskom Petrohrade. 
Zúčastnila sa ho aj delegácia MŠVVaŠ SR a SAŠŠ, v ktorej bola aj Andrea Ristová, generálny sekretár SAŠŠ. 
Našini otázkami sme ju preto vôbec nezaskočili.

 Z Nových Zámkov do Bratislavy sme vyrážali okolo pol šiestej 
ráno, dosť skoro a aj tak sme sa tesne pred Bratislavou dostali do 
zápchy. Prišli sme do Bratislavy a zoznámili sa. Išla som s pani 
Andreou Ristovou, Adrianou Mičkovicovou ako aj s Norbertom 
Blaškom, ktorý išiel ako futbalista. Dostali sme uniformu a batohy 
Slovensko. Na kufre sme si dali stuhy a mohli vyraziť! Kufre sme 
naložili do auta a išli sme na letisko do Viedne. Cesta bola živá, 
rozprávali sme sa o všetkom možnom. Okolo desiatej sa otvoril 
check-in, tak sme išli odovzdať svoje kufre. Išli sme sa trošku 
poprechádzať a potom sme šli cez batožinovú kontrolu. Ked sme 
nasadli na lietadlo, bola som na smrť vydesená, kedže som 5 rokov 
neletela lietadlom. Na občerstvenie sme dostali sendvič a pitie. Z 
Moskvy sme museli ísť zasa na iné lietadlo a leteli sme do 
Petrohradu. Prileteli sme dosť neskoro, asi okolo trištvrte na 
jedenásť. Išli sme si po kufre, ked zrazu sme ich nevedeli nájsť. 
Tak sme sa vybrali na informácie, kde bolo ešte 20 ľudí, lebo aj im 
sa stratili kufre. Nakoniec vysvitlo, že ostali v Moskve. Tak sme sa 
išli zvítať s tými, čo nás brali do hotela a čudovali sa, kde máme 
kufre. Povedali, že to je u nich zvyčajné a vybrali sme sa do hotela. 
Prvý deň sme sa predstavili skupine. Naša skupina bola „Biela“. 
Boli s nami deti z Ruska, Egypta, Dánska, Austrálie, Talianska a 
Iranu. Norbimu som všetko prekladala, kedže nie je najlepší v 

angličtine. Naši tímoví velitelia boli Alexander a Arina a kamaráti 
v tíme sa volali Seif, Jonas, Oscar, Seif, Robin, Jan, Abderrazak, 
Ibrahim, Niccolo, Alessia, Alireza, Amir, Zahar, Arina, Anatoly. 
Prvá noc: Zoznamovala som sa s dievčatami z izby a tiež chalani 
hrali na chodbe futbal. Moja kamarátka Säde z Estónska 
vymyslela, že bude hrať futbal s jej mobilom a celý displej bol 
popraskaný. Pravidelne sme si chodili kupovať veci do automatov 
a jašili sa s ostatnými na chodbe. Druhý deň sme boli na štadióne a 
robili interview mladých futbalistov a tiež sme každý deň robili 
nové články do novín „Football for friendship“. Zatiaľ chalani 
mali tréningy a zápasy medzi sebou. Druhú noc sme boli ešte do 
tretej hore a zoznámila som sa s Emelene Zaretsky, ktorá 
pochádzala z Veľkej Británie. Skákali sme po posteliach a spievali 
„ Ružový huňatý jednorožec“ v anglickej verzii. Ráno o siedmej 
nám dorazili do hotela kufre a tak sme si mohli dať čisté oblečenie. 
Mali sme raňajky a potom sme išli na štadión. Mali sme 
olympijské hry a aj my žurnalisti sme sa učili hrať futbal. Neskôr 
sme mali v skupinách rôzne aktivity. Na štvrtý deň sme boli ráno 
na raňajkách a došiel k nám Alexander, či chceme ísť autobusom s  
nimi, alebo či chceme ísť s našou skupinou. Vybrali sme si druhú 
možnosť. Išli sme s našou skupinou a rozhodli sme sa ísť metrom. 
Boli s nami aj chlapci a ich tréner z Česka. Videli sme mnoho 
pamiatok a aj takzvanú „Zimnú pláž“. Po obede sme išli so 

skupinou pozrieť daľšie pamiatky a chalani zatiaľ hrali futbal, ked 
sme čakali na ostatných pri autobusoch. Ked sme išli v meste, pred 
nami aj za nami boli policajti a na autobusoch sme mali logo nášho 
projektu, každý na nás pozeral, tak som im z okna s kamarátkou 
kývala.:-) V sobotu mali chlapci hrali futbal a nakoniec bolo veľké 
finále, v ktorom Fialový tím vyhral Oranžovým. Víťazi dostali 
medaily a pohár. Večer sme sa rozprávali s chlapcami z Česka a aj s 
Arinou, mojou kamarátkou z Ruska. Tiež sme úplne všetci zo 
všetkých izieb hrali po celom hoteli, dokonca aj na recepcii „Zem 
je láva!“ V nedeľu sme mali cvičenie pre žurnalistov a večer sme 
išli na celosvetové finále FIFA 2017. V ňom hralo Nemecko s 
Chile. Vyhralo Nemecko! Bol to priamy prenos, takže si to mohol 
pozrieť hocikto z celého sveta! Keď sme už išli k autobusom, tak 
sa nám stratili dvaja z Talianska: Niccoló a Alessia. Museli sme ich 
nájsť a potom do autobusu prišli celí vysmiati. Keď sme došli, bola 
jedna hodina ráno, a tak som sa rozhodla, že sa začnem baliť.  
Dobalila som si veci okolo tretej a jeden Čech mi sedel na kufri, 
aby sme ho zatvorili. Bola takzvaná „Biela noc“, takže sme 
nedokázali spať. Hrali sme futbal na chodbe až do ďalšieho dňa. 
Potom sme išli na skoré raňajky, lúčili sa s našimi kamarátmi a naši 
tímoví velitelia nám dali malý darček: Plagát, sladkosti a dopis, 
ktorý sme mohli otvoriť až v lietadle. Cestou na letisko sme sa 
rozprávali o našich zážitkoch. Let do Moskvy dopadol dobre, 
takisto aj let do Schwechatu a cesta do Bratislavy. V Bratislave 
som sa zvítala so svojou rodinou a nasadli sme do auta. Mám toľko 
zážitkov, že som rozprávala celú cestu a vedela by som ešte aj teraz 
rozprávať. Dúfam, že sa sem dostanem aj budúci rok. „Zem je 
lopta. Futbal riadi zem. Ja mením tento svet. I am changing the 
world!“

Aisha, ZŠ Nábrežná, Nové Zámky 
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Red.: O aké podujatie v tomto prípade išlo?
A.R.: "FOOTBALL FOR FRIENDSHIP 2017" a 
MEDZINÁRODNÉ DETSKÉ FÓRUM sa konalo 
patronátom GAZPROM-u, oficiálneho partnera FIFA a 
Svetového pohára FIFA 2018. Medzi kľúčové hodnoty 
podporované a propagované účastníkmi projektu patrí jeho 
9. hodnôt - priateľstvo, rovnosť, spravodlivosť, zdravie, 
mier, oddanosť, víťazstvo, tradícia a česť.
Red.: Ako to všetko prebiehalo?
A.R.: Podujatie napísalo už svoju piatu históriu a tentoraz sa 
konalo v novom formáte. Zástupcovia štyroch svetadielov 
(okrem Austrálie) boli zaradení v ôsmych medzinárodných 
tímoch priateľstva, V Petrohrade sa prvýkrát uskutočnil aj 
súlad mladých futbalistov a mladých novinárov, ktorých 
spájali náramky priateľstva (oficiálny symbol).
Red.: Akú úlohu tu plnili mladí novinári?
A.R.: Vytvorili MEDZINÁRODNÉ DETSKÉ FÓRUM a 
pokryli programové podujatia vo svojich krajinách prí-
pravou správ a materiálov pre popredné športové média. 
Deti sa tiež zúčastňovali na príprave materiálov pre 
televízny kanál, medzinárodné detské noviny, oficiálne 

rozhlasové stanice a sociálne siete - všetko v štyroch 
jazykoch.
Red.: Ktoré udalosti boli z vášho pohľadu najatrak-
tívnejšie?
A.R.: Návšteva významných osobností (napr. tréner ruskej 
reprezentácie STANISLAV CHERCHESOV), no najmä 
finále Pohára konfederácie FIFA na novom Petrohradskom 
štadióne Chile - Nemecko. Pre všetkých to bol neopako-
vateľný zážitok.
Red.: Záverečná otázka sa bude týkať účasti...
V Petrohrade sa zúčastnili delegácie z (rekordných) 64 
krajín. Okrem toho bolo pozvaných viac ako 1000 hostí. 
Medzi účastníkmi dominovali mladí športovci a mladí 
novinári, futbalové hviezdy, olympionici, paralympionici, 
futbalové legendy, vrcholový manažment FIFA a samozrej-
me domáca elita.
Slovensko zastupovali Adriana Miškovicová (MŠVVaŠ 
SR), Andrea Ristová (SAŠŠ), Norbert Blaško (ZŠ K. 
Mahra Trnava - futbalista), Aisha Saskia Elizaber Gore 
(ZŠ Nábrežná Nové Zámky - mladá novinárka) a Roman 
Chrappa za média (TV 213).

Medzinárodné podujatie pod týmto názvom sa uskutočnilo na prelome júna a júla v ruskom Petrohrade. 
Zúčastnila sa ho aj delegácia MŠVVaŠ SR a SAŠŠ, v ktorej bola aj Andrea Ristová, generálny sekretár SAŠŠ. 
Našini otázkami sme ju preto vôbec nezaskočili.
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Slovensko. Na kufre sme si dali stuhy a mohli vyraziť! Kufre sme 
naložili do auta a išli sme na letisko do Viedne. Cesta bola živá, 
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Tak sme sa vybrali na informácie, kde bolo ešte 20 ľudí, lebo aj im 
sa stratili kufre. Nakoniec vysvitlo, že ostali v Moskve. Tak sme sa 
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Mali sme raňajky a potom sme išli na štadión. Mali sme 
olympijské hry a aj my žurnalisti sme sa učili hrať futbal. Neskôr 
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na raňajkách a došiel k nám Alexander, či chceme ísť autobusom s  
nimi, alebo či chceme ísť s našou skupinou. Vybrali sme si druhú 
možnosť. Išli sme s našou skupinou a rozhodli sme sa ísť metrom. 
Boli s nami aj chlapci a ich tréner z Česka. Videli sme mnoho 
pamiatok a aj takzvanú „Zimnú pláž“. Po obede sme išli so 

skupinou pozrieť daľšie pamiatky a chalani zatiaľ hrali futbal, ked 
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sa nám stratili dvaja z Talianska: Niccoló a Alessia. Museli sme ich 
nájsť a potom do autobusu prišli celí vysmiati. Keď sme došli, bola 
jedna hodina ráno, a tak som sa rozhodla, že sa začnem baliť.  
Dobalila som si veci okolo tretej a jeden Čech mi sedel na kufri, 
aby sme ho zatvorili. Bola takzvaná „Biela noc“, takže sme 
nedokázali spať. Hrali sme futbal na chodbe až do ďalšieho dňa. 
Potom sme išli na skoré raňajky, lúčili sa s našimi kamarátmi a naši 
tímoví velitelia nám dali malý darček: Plagát, sladkosti a dopis, 
ktorý sme mohli otvoriť až v lietadle. Cestou na letisko sme sa 
rozprávali o našich zážitkoch. Let do Moskvy dopadol dobre, 
takisto aj let do Schwechatu a cesta do Bratislavy. V Bratislave 
som sa zvítala so svojou rodinou a nasadli sme do auta. Mám toľko 
zážitkov, že som rozprávala celú cestu a vedela by som ešte aj teraz 
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“Fair play” alebo v 
súťaži sa bojuje čestne a 
podľa pravidiel…

Fair Play je hlavne 
súťažou intelektuálneho 
rozmeru vnímania vý-
konnostnej úrovne špor-
tovca, ktorá sa prejavuje 
napríklad vtedy, ak je 
vystavený riziku ohroze-
nia svojho umiestnenia, 
alebo prehry, pričom 
pomôže súperovi, kto-
rého postretla nečakaná 
komplikácia… 

Opakom toho je ale 
situácia, ktorá vam može zabezpečiť lepší výsledok za cenu 
porušenia pravidiel súťaže. No je to iba skúška, ktorej 

výsledok je na prvý pohľad lákavy, ale v skutočnosti úroda 
nie je taka priaznivá… Športové správanie, disciplino-
vanosť, húževnatosť, cieľavedomosť športovca počas 
športového zápolenia sú predpokladom k tomu, aby ju 
využíval pri posúvaní vlastných fyzických, mentálnych či 
osobnostných schopností a nie v boji proti pravidlám… 

Samozrejme, aj ja som bol počas mojej športovej kariéry 
svedkom porušenia pravidel, čo je asi najčastejš�m 
faktorom potláčania princ�pov fair play, ale skôr iba z 
nevedomosti, nie cielene. 

Myšlienka fair play ochraňuje integritu športu a je 
vzorom pre riešenie mnohých komplikovaných situácii pre 
športovca, no obávam sa, že žiaden fylozofický rozmer 
neponúkne vysvetlenie, aké morálne zásady v nás pestuje. 
Ten závisí od toho, či sa rozhodnete využíť nepovolené 
“moderné" trendy k dosiahnutiu víťazstva za každú cenu. A 
prečo si fair play potrebujeme chrániť? Pretože nie iba v 
športe, ale aj v živote je slušné, byť čestný... 

Kričal: Nezabi ma!
Narodil sa zdanlivo zdravý. Ako dvojročný prestal 

rozprávať a zdalo sa, že stratil sluch. Napokon sa zistilo, že 
Marek Bednár (17) trpí stredne ťažkou až ťažkou formou 
autizmu. Odborníci nad ním lámali palicu, nedávali jeho 
rodičom žiadnu nádej na zlepšenie zdravotného stavu. Marek 
mal však šťastie - rodičia to nevzdali. Návrat do ,,nor-
málneho života“ naštartovali tak, že ho znovu naučili 
rozprávať. Nasledovala integrácia do škôlky, špeciálnej 
školy. Marek musel popritom absolvovať stovky rôznych 
terapií. Oplatilo sa, mohol dokonca za pomoci asistenta 
dokončiť základné vzdelanie na bežnej škole. ,,V tom čase 
otec našiel v novinách článok o terapii krasokorčuľovaním 
pod vedením slávnej Hildy Múdrej. Oslovili sme ju a ona ma 
vzala do tímu,“ opisuje cestu k športu mladý Šamorínčan, 
ktorého volajú Majko. Pod vedením pani Múdrej a trénerky 
Ivety Fitošovej  sa mu postupne začalo dariť. Nielen na 
korčuliach, ale aj v boji so svojou diagnózou. ,,Inakosť nás 
robí jedinečnými a môžeme sa od seba vzájomne veľa 
naučiť,“ hovorí. Zimný štadión Dúbravka v Bratislave sa pre 
neho stal miestom, kde sa učil vytrvalosti, samostatnosti, 
schopnosti sústrediť sa, ale i potrebnej disciplíne. ,,Stále si 
spomínam na prvé chvíle na ľade. Kričal som na trénerku: 

Nezabi ma,“ usmieva sa 
Marek.

Verí v lepší 
výsledok

Marek je dnes stre-
doškolák, budúci cukrár. 
Svoje výrobky môže po-
kojne ochutnávať, lebo 
pohybu má viac než dosť. 
Okrem krasokorčuľo-
vania vo voľnom čase 
pretekársky tancuje štan-
dardné a latinsko-ame-
rické tance. Chuť súťažiť 
ho však neopúšťa, na 
svoje úspechy je právom 
hrdý. Na medzinárodnej 
súťaži špeciálnych olym-
piád v krasokorčuľovaní vo Viedni získal pred piatimi 
rokmi zlato, na špeciálnej zimnej olympiáde v Pjongčangu 
bol piaty. ,,Tento rok sa budem snažiť obstáť v Rakúsku 
lepšie,“ hovorí rozhodne Marek.

V duchu fair play
Na konci práve začínajúceho školského roka sa uskutoční - ako 

už káže tradícia - olympiáda detí a mládeže Kalokagatia. V jej 
programe nebude chýbať ani vyhodnotenie ŠKOLSKEJ CENY 
FAIR PLAY. Laureátmi sa stanú žiaci (ale aj učitelia) za 
príkladný čin v duchu čistej hry, no táto pocta môže byť udelená aj 
pedagógom - za dlhoročné pôsobenie v školskom športe, 
sprevádzané postojmi a činmi v duchu fair play. Návrhy treba 
poslať komisii fair play pri SAŠŠ do 15. mája 2018.

Novinkou z "dielne" komisie fair play pri SAŠŠ je aj 
vyhlásenie podmienok pre získanie titulu KOLEKTÍV FAIR 
PLAY. Tento vzácny titul môžu získať družstvá v kolektívnych 
športoch, ktoré celú súťaž v prebiehajúcom ročníku absolvujú bez 
porušenia zásad čistej hry. Prihláseným družstvám bude zaslaná 
kapitánska páska FAIR PLAY, ktorá bude vyjadrovať skutočnosť, 
že sa družstvo uchádza o spomínaný titul. Ten mu bude udelený na 
návrh príslušného krajského klubu po skončení ročníka a ocenené 
kolektívy budú zverejnené na internetovej stránke SAŠŠ. 
Podrobnosti budú zverejnené v metodike do 30. septembra.

Zaujímavou novinkou v tejto oblasti je ZELENÁ KARTA 
FAIR PLAY. Môže ju udeliť rozhodca hráčom, ale napríklad aj 
divákom či organizátorom podujatia. Za mimoriadny počin, ktorý 
si zaslúži obdiv, ocenenie, ale aj zverejnenie. Preto je povinnosťou 
organizátora oznámiť takúto udalosť komisii fair play SAŠŠ, 
ktorá to následne "zavesí" na webovú stránku SAŠŠ.

Moja najkrajšia spomienka
"Nekonečný" seriál pokračuje aj v tomto roku. Jeho podstatou 

je odpoveď na otázku, ktorú položia poslucháči niektorej z 
osobností slovenského športu - športovcovi, trénerovi, športo-
vému lekárovi či novinárovi a podobne. Získaná odpoveď je 
zároveň splnením jednej z podmienok ŠKOLY ROKA.

Apropo! Ku koncu roka pripravujeme publikáciu, v ktorej bude 
zverejnená veľká časť takýmto spôsobom získaných odpovedí. 
Vyhlasovatelia tohto projektu už "nebazírujú" na získanom predmete, 
ktorý by dokumentoval odpoveď športovej osobnosti. Vo viacerých 
prípadoch to bol skutočne problém. Aj keď... V Trnave momentálne 
beží výstava ŠPORT V TRNAVSKOM SAMOSPRÁVNOM 
KRAJI, ktorej jadrom sú práve takýmto spôsobom získané suveníry. 
Výstava je inštalovaná v Západoslovenskom múzeu.

Najobľúbenejší športovec
Prvý ročník určite zaujímavej ankety pripravujeme k záveru 

kalendárneho roka. Žiaci základných a stredných škôl v Slo-
venskej republike môžu dať svoj hlas športovcovi, ktorý ich v roku 
2017 svojim výkonom a vystupovaním najviac upútal, ktorý - 
jednoducho povedané - sa stal ich miláčikom. Výsledky ankety 
zverejníme ešte pred Silvestrom, takisto, aj vyžrebovaných 
šťastlivcov, ktorých odmeníme upomienkovým suvenírom. S 
najobľúbenejším športovcom pripravíme v redakcii stretnutie na 
ktorom bude odpovedať aj na otázky našich čitateľov.

V budúcom roku (alebo, ak chcete - v druhom ročníku) budeme 
anketu opakovať v mesačných intervaloch.

Dvadsaťročný jubilant
Medzi zaujímavé ponuky z oblasti 

olympijskej výchovy v podmienkach 
SAŠŠ už niekoľko rokov patrí VEĽKÝ 
OLYMPIJSKÝ KVÍZ. Zrodil sa v 
autorskej dielni nášho periodika už vtedy, 

keď vychádzalo pod názvom ATLANTA. Pôvodným cieľom tejto 
korešpondenčnej (internetovej) súťaže bolo dostať do povedomia 
detí a mladých ľudí základné informácie o olympizme. Tie, ktoré 
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“Fair play” alebo v 
súťaži sa bojuje čestne a 
podľa pravidiel…

Fair Play je hlavne 
súťažou intelektuálneho 
rozmeru vnímania vý-
konnostnej úrovne špor-
tovca, ktorá sa prejavuje 
napríklad vtedy, ak je 
vystavený riziku ohroze-
nia svojho umiestnenia, 
alebo prehry, pričom 
pomôže súperovi, kto-
rého postretla nečakaná 
komplikácia… 

Opakom toho je ale 
situácia, ktorá vam može zabezpečiť lepší výsledok za cenu 
porušenia pravidiel súťaže. No je to iba skúška, ktorej 

výsledok je na prvý pohľad lákavy, ale v skutočnosti úroda 
nie je taka priaznivá… Športové správanie, disciplino-
vanosť, húževnatosť, cieľavedomosť športovca počas 
športového zápolenia sú predpokladom k tomu, aby ju 
využíval pri posúvaní vlastných fyzických, mentálnych či 
osobnostných schopností a nie v boji proti pravidlám… 

Samozrejme, aj ja som bol počas mojej športovej kariéry 
svedkom porušenia pravidel, čo je asi najčastejš�m 
faktorom potláčania princ�pov fair play, ale skôr iba z 
nevedomosti, nie cielene. 

Myšlienka fair play ochraňuje integritu športu a je 
vzorom pre riešenie mnohých komplikovaných situácii pre 
športovca, no obávam sa, že žiaden fylozofický rozmer 
neponúkne vysvetlenie, aké morálne zásady v nás pestuje. 
Ten závisí od toho, či sa rozhodnete využíť nepovolené 
“moderné" trendy k dosiahnutiu víťazstva za každú cenu. A 
prečo si fair play potrebujeme chrániť? Pretože nie iba v 
športe, ale aj v živote je slušné, byť čestný... 

Kričal: Nezabi ma!
Narodil sa zdanlivo zdravý. Ako dvojročný prestal 

rozprávať a zdalo sa, že stratil sluch. Napokon sa zistilo, že 
Marek Bednár (17) trpí stredne ťažkou až ťažkou formou 
autizmu. Odborníci nad ním lámali palicu, nedávali jeho 
rodičom žiadnu nádej na zlepšenie zdravotného stavu. Marek 
mal však šťastie - rodičia to nevzdali. Návrat do ,,nor-
málneho života“ naštartovali tak, že ho znovu naučili 
rozprávať. Nasledovala integrácia do škôlky, špeciálnej 
školy. Marek musel popritom absolvovať stovky rôznych 
terapií. Oplatilo sa, mohol dokonca za pomoci asistenta 
dokončiť základné vzdelanie na bežnej škole. ,,V tom čase 
otec našiel v novinách článok o terapii krasokorčuľovaním 
pod vedením slávnej Hildy Múdrej. Oslovili sme ju a ona ma 
vzala do tímu,“ opisuje cestu k športu mladý Šamorínčan, 
ktorého volajú Majko. Pod vedením pani Múdrej a trénerky 
Ivety Fitošovej  sa mu postupne začalo dariť. Nielen na 
korčuliach, ale aj v boji so svojou diagnózou. ,,Inakosť nás 
robí jedinečnými a môžeme sa od seba vzájomne veľa 
naučiť,“ hovorí. Zimný štadión Dúbravka v Bratislave sa pre 
neho stal miestom, kde sa učil vytrvalosti, samostatnosti, 
schopnosti sústrediť sa, ale i potrebnej disciplíne. ,,Stále si 
spomínam na prvé chvíle na ľade. Kričal som na trénerku: 

Nezabi ma,“ usmieva sa 
Marek.

Verí v lepší 
výsledok

Marek je dnes stre-
doškolák, budúci cukrár. 
Svoje výrobky môže po-
kojne ochutnávať, lebo 
pohybu má viac než dosť. 
Okrem krasokorčuľo-
vania vo voľnom čase 
pretekársky tancuje štan-
dardné a latinsko-ame-
rické tance. Chuť súťažiť 
ho však neopúšťa, na 
svoje úspechy je právom 
hrdý. Na medzinárodnej 
súťaži špeciálnych olym-
piád v krasokorčuľovaní vo Viedni získal pred piatimi 
rokmi zlato, na špeciálnej zimnej olympiáde v Pjongčangu 
bol piaty. ,,Tento rok sa budem snažiť obstáť v Rakúsku 
lepšie,“ hovorí rozhodne Marek.

V duchu fair play
Na konci práve začínajúceho školského roka sa uskutoční - ako 

už káže tradícia - olympiáda detí a mládeže Kalokagatia. V jej 
programe nebude chýbať ani vyhodnotenie ŠKOLSKEJ CENY 
FAIR PLAY. Laureátmi sa stanú žiaci (ale aj učitelia) za 
príkladný čin v duchu čistej hry, no táto pocta môže byť udelená aj 
pedagógom - za dlhoročné pôsobenie v školskom športe, 
sprevádzané postojmi a činmi v duchu fair play. Návrhy treba 
poslať komisii fair play pri SAŠŠ do 15. mája 2018.

Novinkou z "dielne" komisie fair play pri SAŠŠ je aj 
vyhlásenie podmienok pre získanie titulu KOLEKTÍV FAIR 
PLAY. Tento vzácny titul môžu získať družstvá v kolektívnych 
športoch, ktoré celú súťaž v prebiehajúcom ročníku absolvujú bez 
porušenia zásad čistej hry. Prihláseným družstvám bude zaslaná 
kapitánska páska FAIR PLAY, ktorá bude vyjadrovať skutočnosť, 
že sa družstvo uchádza o spomínaný titul. Ten mu bude udelený na 
návrh príslušného krajského klubu po skončení ročníka a ocenené 
kolektívy budú zverejnené na internetovej stránke SAŠŠ. 
Podrobnosti budú zverejnené v metodike do 30. septembra.

Zaujímavou novinkou v tejto oblasti je ZELENÁ KARTA 
FAIR PLAY. Môže ju udeliť rozhodca hráčom, ale napríklad aj 
divákom či organizátorom podujatia. Za mimoriadny počin, ktorý 
si zaslúži obdiv, ocenenie, ale aj zverejnenie. Preto je povinnosťou 
organizátora oznámiť takúto udalosť komisii fair play SAŠŠ, 
ktorá to následne "zavesí" na webovú stránku SAŠŠ.

Moja najkrajšia spomienka
"Nekonečný" seriál pokračuje aj v tomto roku. Jeho podstatou 

je odpoveď na otázku, ktorú položia poslucháči niektorej z 
osobností slovenského športu - športovcovi, trénerovi, športo-
vému lekárovi či novinárovi a podobne. Získaná odpoveď je 
zároveň splnením jednej z podmienok ŠKOLY ROKA.

Apropo! Ku koncu roka pripravujeme publikáciu, v ktorej bude 
zverejnená veľká časť takýmto spôsobom získaných odpovedí. 
Vyhlasovatelia tohto projektu už "nebazírujú" na získanom predmete, 
ktorý by dokumentoval odpoveď športovej osobnosti. Vo viacerých 
prípadoch to bol skutočne problém. Aj keď... V Trnave momentálne 
beží výstava ŠPORT V TRNAVSKOM SAMOSPRÁVNOM 
KRAJI, ktorej jadrom sú práve takýmto spôsobom získané suveníry. 
Výstava je inštalovaná v Západoslovenskom múzeu.

Najobľúbenejší športovec
Prvý ročník určite zaujímavej ankety pripravujeme k záveru 

kalendárneho roka. Žiaci základných a stredných škôl v Slo-
venskej republike môžu dať svoj hlas športovcovi, ktorý ich v roku 
2017 svojim výkonom a vystupovaním najviac upútal, ktorý - 
jednoducho povedané - sa stal ich miláčikom. Výsledky ankety 
zverejníme ešte pred Silvestrom, takisto, aj vyžrebovaných 
šťastlivcov, ktorých odmeníme upomienkovým suvenírom. S 
najobľúbenejším športovcom pripravíme v redakcii stretnutie na 
ktorom bude odpovedať aj na otázky našich čitateľov.

V budúcom roku (alebo, ak chcete - v druhom ročníku) budeme 
anketu opakovať v mesačných intervaloch.

Dvadsaťročný jubilant
Medzi zaujímavé ponuky z oblasti 

olympijskej výchovy v podmienkach 
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OLYMPIJSKÝ KVÍZ. Zrodil sa v 
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korešpondenčnej (internetovej) súťaže bolo dostať do povedomia 
detí a mladých ľudí základné informácie o olympizme. Tie, ktoré 
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nich získa odmenu desať vyžrebovaných úspešných lôštiteľov. 
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"Ideál je niečo veľmi vysoko, čo túžime dosiahnuť v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Vo výchove človeka je 
takým ideálom KALOKAGATIA - rovnováha tela a ducha. To, k čomu dospeli starovekí Gréci, je dodnes 
neprekonané. Napriek ubiehajúcim storočiam a snahám státisícov ostáva tento ideál v podobe méty. Objavuje sa pred 
nami znovu a znovu a láka nás dosiahnuť ho. Som rád, že myšlienka kalokagatie je vďaka mnohým nadšencom na 
Slovensku stále živá. Potvrdením toho je aj Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže."

          František Chmelár
          čestný predseda SOV

Nápad oživiť myšlienku antickej kalokagatie, vyjadru-
júcej spojenie telesnej dokonalosti s duševnou krásou a 
ľudským dobrom sa zrodila na začiatku 90-tych rokov 
minulého storočia v Trnave. Od samého začiatku bol tento 
počin považovaný za širokospektrálny výchovný program 
vyúsťujúci v zmysluplný a človeka obohacujúci životný 
štýl.

Olympiáda s rovnomenným názvom "Kalokagatia" bola 
len jednou z podôb tohto v tom čase mohutnejúceho 
celoslovenského hnutia. S veľkým dôrazom na tento 
moment upozornil aj zakladateľ kalokagatia na Slovensku 
Anton Javorka: "Kalokagatiu neberieme ako šampionát 
šampionátov, ale ako program, ako trvalý proces zdokona-
ľovania sa a pestovania ľudského ducha. Chceme oživiť 
myšlienky olympizmu pri uplatňovaní zásad fair play. 
Urobili sme a v budúcnosti ešte urobíme všetko preto, aby 
sa nám to podarilo".

Reminiscencie z premiérového ročníka
V spomienkach na prvú slovenskú "olympiádu" z roku 

1992 rezonuje a pred očami sa nám odvíja ako film 
mimoriadne pôsobivé otvorenie na štadióne vtedy ešte 
SPARTAKA TRNAVA. Pred 15 tisíc divákmi a za zvukov 
znelky a úryvkov ÓDY NA ŠPORT zakladateľa novove-
kých olympijských hier Pierra de Coubertina videli malí 
"olympionici" zo všetkých kútov Slovenska príchod ohňa v 
sprievode dievčat v bielych tógach s olivovými ratolesťami, 
vytiahnutie vlajky s piatimi kruhmi na stožiar a zapálenie 
olympijského ohňa. Nasledoval sľub pretekárov, sľub 
rozhodcov a otvorenie predsedníčkou Olympijskej spoloč-
nosti Slovenska Máriou Mračnovou.

V pamäti nám však utkveli aj rôzne sprievodné podujatia 
výstavy a stretnutia účastníkov športových a umeleckých 
súťaží s prítomnými osobnosťami slovenského športu a 
olympizmu - víťazom OH 1952 v boxe Jánom Zacharom, 
členom MOV Vladimírom Černušákom, predsedom 
ČsOV Pavlom Gleskom a mnohými ďalšími.

S premiérou detdkej olympiády je spojený aj športový 
čin v duchu fair play. V kritériu stredoškolákov v cyklistike 
mylný výrok rozhodcov opravil vo svoj neprospech Andrej 
Prno z Bratislavy. Bronzová medaily pripadla tak Romano-
vi Bronišovi zo Športového gymnázia v Trenčíne. Andrejo-
vo gesto sa stalo impulzom pre pravidelné udeľovanie 
Školskej ceny fair play.

Apropo, aby sme nezabudli. Pri príležitosti Kalokagatie 
1992 sa v Trnave Zväzarmovská ulica premenovala na 
Olympijskú a námestie bez názvu bolo pomenované 
menom držiteľa bronzovej medaily v zápasení z roku 1936, 
trnavským rodákom Jozefom Herdom.

Takáto atmosféra vládla v Trnave v pamätnom 92-om 
roku a ešte aj počas nasledujúcej dekády.

Vždy dokážete niečim prekvapiť
To sú slová dnes už čestného člena Medzinárodného 

olypijského výboru Prof. Vladimíra Černušáka. A bol to 
práve on, čo prišiel s návrhom postupného premenovávania 
periodika školského športu a olympizmu (dnes Tokyo, 
predtým Atlanta, Sydney, Atény, Peking, Londýn, Rio de 
Janeiro). Jeho meno navždy ostane späté s Kalokagatiou už 
aj preto, že práve on sa hlavnou mierou zaslúžil o to, že 
Kalokagatia 1994 sa niesla pod patronátom MOV, ako 
jedno z desiatich podujatí na svete poctené týmto 

spôsobom. Bolo to v roku, kedy si Medzinárodný 
olympijský výbor pripomínal storočnicu svojho vzniku. 
Slová vzácneho človeka na adresu t rnavských 
organizátorov sa týkali nielen slávnostných otvorení, ale aj 
ďalších momentov pripraveného programu.

Desať naj udalostí
Podľa zakladateľa Kalokagatie Antona Javorku a určujú 

len veľmi veľmi tažko. Sú to tie momenty, ktoré sa 
jednoducho z pamäti nedajú vymazať a k ich prezentácii 
nepotrebujete ani štúdium dokumentácie z jednotlivých 
ročníkov. Hneď v úvode treba uviesť slávnostné otvorenia, 
v príprave ktorých sa najväčší dôraz vždy kládol na 
vyjadrenie myšlienky. S väčším či menším úspechom sa to 
darilo - na spomínanom štadióne alebo na trnavskom 
Trojičnom námestí "Otvárací ceremoniál bol taký 
nádherný, že mi bolo ľúto, že nie som na mieste tých 
mladých športovcov. Na zasadnutí Európskeho hnutia 
fair play v Paríži z predchádzajúcich ročníkov 
Kalokagatie v snglickej verzii. Medzi delegátmi to malo 
mimoriadne veľký ohlas." - povedala nám predsedníčka 
Klubu fair play SOV a bývalá olypionička v šerme 
Katarína Raczová.

Takmer všetky ročníky trnavskej olympiády boli 
prepojené aj na filatelistické aktivity, ktoré výrazne 
obohatili tematické zberateľstvo. V roku 1994 bola vydaná 
poštová pečiatka na počesť bronzového olympionika - 
zápasníka Jozefa Herdu a o dva roky neskôr svetlo sveta 
uzrela pečiatka najúspešnejšieho olympionika - plavca 
Zoltána Halmaya. V roku 1998 sme uviedli Zimnú 
Kalokagatiu na Spiši a v lete sme si pripomenuli olym-
pionika - boxera Júliusa Tormu. V tom istom roku orga-
nizačný výbor Kalokagatie ocenil aj zásluhy Ivana Branis-
lava Zocha, autora prvej slovenskej "Učebnice telocviku".

Za najoriginálnejší príspevok z "filatelistickej dielne" 
však možno považovať legendárny pigeongram, keď 
zásielka bola z Trnavy dopravená holubou poštou. Na 
Slovensku sa to udialo po prvý raz v histórii a tak je tomu 
dodnes.

Kalokagatia sa definitívne stáva súčasťou slovenského i 
medzinárodného olympijského hnutia. Spomínali sme už 
patronát MOV v roku 1994, no nezmazateľným písmom sa 
do histórie zapísali aj ďalšie udalosti. V roku 1999 
navštívila výprava nadšencov tejto myšlienky sídlo MOV 
LAUSANNE a medzi nimi bola aj skupina účastníkov 

trnavskej i spišskonovoveskej olympiády, ktorá preziden-
tovi MOV J. A. Samaranchovi venovala sadu "kaloka-
gatijských" medailí. Vo funkcii pomaly končiaci prezident 
bol rozprávaním o Kalokagatii taký uveličený, že 
plánované 15- minútové stretnutie sa predĺžilo na celé dve 
hodiny. O rok neskôr sa slávnostného otvorenia Kaloka-
gatie 2000 zúčastnil vtedajší predseda Európskych olympij-
ských výborov a hneď nato aj prezident MOV Jaques 
Rogge, ktorý na adresu Kalokagatie povedal:

"Som nadšený tým, čo som v Trnave videl a zažil. To, k 
čomu dospeli starovekí Gréci, je dodnes neprekonané. 
Napriek ubiehajúcim storočiam zostáva ideál kalokagatie v 
podobe méty. Objavuje sa pred nami znovu a znovu a láka 
nás dosiahnuť ho. Som rád, že myšlienka kalokagatie je aj 
vďaka nadšencom na Slovensku stále živá. Európa 
postupne stárne. V mládeži vidím budúcnosť. Treba sa jej 
venovať viac ako doteraz. Vaša KALOKAGATIA má k 
tomu všetky predpoklady".
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"Ideál je niečo veľmi vysoko, čo túžime dosiahnuť v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Vo výchove človeka je 
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nami znovu a znovu a láka nás dosiahnuť ho. Som rád, že myšlienka kalokagatie je vďaka mnohým nadšencom na 
Slovensku stále živá. Potvrdením toho je aj Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže."
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moment upozornil aj zakladateľ kalokagatia na Slovensku 
Anton Javorka: "Kalokagatiu neberieme ako šampionát 
šampionátov, ale ako program, ako trvalý proces zdokona-
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mimoriadne pôsobivé otvorenie na štadióne vtedy ešte 
SPARTAKA TRNAVA. Pred 15 tisíc divákmi a za zvukov 
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VZDELÁVANIEVZDELÁVANIE

V našej pravidelnej rubrike o vzdelávacích aktivitách v podmienkach SAŠŠ sme prinášali pravidelné informácie. 
Naši čitatelia určite zaregistrovali, že k pravidelným lektorom sa zaradili J. Argayová a J. Vnuk a celú organizáciu mala 
pod palcom Jana Valušková. A práve jej sme položili niekoľko otázok.

Vzdelávanie aj naďalej jednou z priorít

Red.: Ako sa nám podarilo zrealizovať ciele stanovené v 
tejto oblasti v minulom školskom roku?
J.V.: Vlani sme pokračovali v organizovaní formálneho a 
neformálneho vzdelávania a za jednu z hlavných úloh sme 
si stanovili získavanie akreditácie na vzdelávacie programy 
kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov TVŠ. Vlani sme 
získali akreditáciu na dva vzdelávacie programy - 
netradičné športové hry a športová hra florbal (oba po 8 
kreditov).
Red.: Aký bol záujem o tieto ponuky?
J.V.: V piatich vzdelávacích ponukách sa zúčastnilo celkove 
93 účastníkov zo všetkých slovenských krajov. Školenia sa 
uskutočnili v Trnave (2x), Banskej Bystrici, Spišskej Novej 
Vsi a Leviciach. Najviac účastníkov (25) bolo na 
poslednom školení v Trnave v dňoch 26.-28. mája.
Red.: Zaregistrovali sme, že júnom sa vlaňajší ročník 
neukončil...?

J.V.: Pre mimoriadny záujem o vzdelávací program 
"ŠPORTOVÁ HRA FLORBAL" sme pripravili vzdelá-
vacie aktivity v októbri v Martine a Spišeskej Novej Vsi.
Red.: Pri vzdelávacích aktivitách ste spolupracovali aj s 
inými subjektami?
J.V.: Kontinuálne vzdelávanie učiteľov sme zorganizovali s 
Regionálnym pracoviskom MPC v Trnave a Slovenskou 
gymnastickou federáciou ("Gymnastické športy na 
hodinách TŠV v primárnom vzdelávaní"). V budúcnosti by 
sme chceli získať aj ďalších partnerov.
Red.: A čo neformálne vzdelavanie?
J.V. Neformálne vzdelávanie zaraďujeme do nášho 
programu už niekoľko rokov. Vlani sme zorkanizovali štyri 
semináre k trom témam - k "Netradičným športovým hrám", 
k "Pravidlám vybíjanej" a k "OUTDOOR aktivitám vo 
vyučovacom procese". Celková účasť (107) prekvapila aj 
nás samotných.

Hoci SZOŠ nemá štatistiku o tom, koľko účastníkov 
školských športových súťaží sa stalo registrovanými členmi 
jednotlivých klubov, príkladom previazanosti týchto súťaží 
s úspechmi na najvyššej úrovni  je Tobiáš Goldschmidt, 
člen bronzovej štafety z dorasteneckých majstrovstiev 
Európy, 2.7.2017 v Banskej Bystrici - na fotke z vyhlásenia 
výsledkov v strede.  

Orientačný beh a vzdelávanie učiteľov
Vďaka aktivite SZOŠ existuje akreditovaný program 

kontinuálneho vzdelávania „Orientačný beh v telesnej a športovej 
výchove na základných a stredných školách“. V roku 2015 
prebehli podľa tohto programu dve vzdelávania (Bratislava, 
Košice), v roku 2016 žiadne - vzhľadom na nejasnú situáciu okolo 
systému kreditov. Na jeseň 2017 je vďaka ochote a aktivite SAŠŠ, 

MPC Bratislava a SZOŠ možnosť usporiadať vzdelávanie opäť, 
všetko záleží od počtu záujemcov.   

Martin Václavík
predseda Komisie mládeže Slovenského zväzu orientačných
športov

Umiestnenia slovenských družs�ev v súťaži družs�ev 

ŠPORT V KALENDÁRIŠPORT V KALENDÁRI

Na júlovom zasadnutí športovo-technickej komisie SAŠŠ okrem iného odznel aj návrh ZRIADIŤ OSOBITNÚ 
RUBRIKU v periodiku TOKYO 2020. Jej cieľom je postupne predstaviť jednotlivé športy nášho kalendára, priebežne 
informovať o novinkách v pravidlách a ďalších zaujímavostiach, a to formou rozhovorov a iných typov príspevkov.

Úvodné slovo si zobral "šport tretieho tisícročia" - orientačný beh. Jeho zaradenie do programu školských športových 
súťaží podporuje nielen dostupné možnosti pre široké zapojenie detí, ale aj dosiahnuté výsledky v medzinárodných 
športových súťažiach ISF. Ale dajme slovo MARTINOVI VÁCLAVÍKOVI, predsedovi komisie mládeže SZOB.

Orientačný beh: úspech na 
majstrovstvách ISF 2017 

Medaily z Palerma (2x zlato,2x striebro, 4x bronz) a ďalšie 
kvalitné umiestnenia do 10, resp. 20 miesta nie sú žiadna 
náhoda. Sú odrazom dlhoročného kvalitného fungovania 
školských športových súťaží a tiež výsledkom výbornej 
spolupráce SAŠŠ a Slovenského zväzu orientačných športov.

Orientačný beh a školské športové 
súťaže

Orientačný beh je v systéme školských športových 
súťaží zaradený od školského roku 1995/1996. Od počiatku 
až doteraz je pri organizovaní jednotlivých súťaží samozrej-
mosťou aktivita klubov a angažovanosť usporiadateľov a 
rozhodcov z radov registrovaných členov Slovenského 
zväzu orientačných športov (ďalej SZOŠ). Keď v období 
školských rokov 2013/2014 až 2015/16 bol náš šport 
zaradený do kategórie B, SZOŠ  podporoval organizovanie 
súťaží aj finančne. 

Pozitívom je aktívna účasť a záujem škôl z okresov, kde 
nevyvíja činnosť žiaden z klubov SZOŠ (príklady: Nové 
Zámky, Červený Hrádok, Bátovce, Moravské Lieskové, 
Piešťany, Prešov). Možnou príčinou je fakt, že súťaže sú 
organizované v priestoroch s mestskou zástavbou, trate idú 
do lesa minimálne. Tým je orientácia ľahšia aj pre úplných 
začiatočníkov a fyzicky pripravení žiaci zo spomínaných 
škôl sa dokážu presadiť vo výsledkoch aj na úrovni maj-
strovstiev Slovenska. 

Orientačný beh a medzinárodné 
majstrovstvá ISF

Na rozdiel od súťaží v rámci Slovenska sa medzinárodné 
majstrovstvá ISF v poslednom období organizujú v tech-
nicky veľmi náročných terénoch, kde sa dokážu presadiť 
iba pretekári s dlhodobým tréningom orientačnej techniky. 
Kvalifikácia na tieto podujatia sa preto organizuje rovnako 
technicky náročná (naposledy v októbri 2016 to bolo v 
priestore  skalného mesta Dreveník pri Spišskom hrade).

Historicky prvá účasť Slovenska na medzinárodných 
majstrovstvách ISF v roku 2004 (Belgicko) v konkurencii 
450 účastníkov z 15 krajín nám priniesla 11 medailí. 
Nasledujúci šampionát v roku 2006 sa konal v okolí Pezinka 
a Slovensku priniesol 5 medailí, vrátane 2 zlatých v kate-
górii  mladších chlapcov v šprinte a na dlhej trati. 

Nastolený trend pokračoval, prehľad posledných troch 
šampionátov v rokoch 2013 až 2017 je v nasledujúcich 
tabuľkách: 

Stupeň víťazov 27.4.2017, Palermo, preteky na stred-
ných tratiach (middle). 1. Jakub Chupek (Slovensko), 2. 
Jannis Bonek (Rakúsko), 3. Jakub Dekret (Slovensko).

Počty účastníkov školských športových súťaží v orien-
tačnom behu medziročne rastú. 

V školskom roku 2015/2016 sa po prvýkrát uskutočnili 
krajské kolá vo všetkých krajoch SR.

Počty štartujúcich jednotlivcov zo Slovenska
v jednotlivých kategóriách

Umiestnenia jednotlivcov do 10. miesta v jednotlivých
kategóriách
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člen bronzovej štafety z dorasteneckých majstrovstiev 
Európy, 2.7.2017 v Banskej Bystrici - na fotke z vyhlásenia 
výsledkov v strede.  

Orientačný beh a vzdelávanie učiteľov
Vďaka aktivite SZOŠ existuje akreditovaný program 

kontinuálneho vzdelávania „Orientačný beh v telesnej a športovej 
výchove na základných a stredných školách“. V roku 2015 
prebehli podľa tohto programu dve vzdelávania (Bratislava, 
Košice), v roku 2016 žiadne - vzhľadom na nejasnú situáciu okolo 
systému kreditov. Na jeseň 2017 je vďaka ochote a aktivite SAŠŠ, 

MPC Bratislava a SZOŠ možnosť usporiadať vzdelávanie opäť, 
všetko záleží od počtu záujemcov.   

Martin Václavík
predseda Komisie mládeže Slovenského zväzu orientačných
športov

Umiestnenia slovenských družs�ev v súťaži družs�ev 

ŠPORT V KALENDÁRIŠPORT V KALENDÁRI

Na júlovom zasadnutí športovo-technickej komisie SAŠŠ okrem iného odznel aj návrh ZRIADIŤ OSOBITNÚ 
RUBRIKU v periodiku TOKYO 2020. Jej cieľom je postupne predstaviť jednotlivé športy nášho kalendára, priebežne 
informovať o novinkách v pravidlách a ďalších zaujímavostiach, a to formou rozhovorov a iných typov príspevkov.

Úvodné slovo si zobral "šport tretieho tisícročia" - orientačný beh. Jeho zaradenie do programu školských športových 
súťaží podporuje nielen dostupné možnosti pre široké zapojenie detí, ale aj dosiahnuté výsledky v medzinárodných 
športových súťažiach ISF. Ale dajme slovo MARTINOVI VÁCLAVÍKOVI, predsedovi komisie mládeže SZOB.

Orientačný beh: úspech na 
majstrovstvách ISF 2017 

Medaily z Palerma (2x zlato,2x striebro, 4x bronz) a ďalšie 
kvalitné umiestnenia do 10, resp. 20 miesta nie sú žiadna 
náhoda. Sú odrazom dlhoročného kvalitného fungovania 
školských športových súťaží a tiež výsledkom výbornej 
spolupráce SAŠŠ a Slovenského zväzu orientačných športov.

Orientačný beh a školské športové 
súťaže

Orientačný beh je v systéme školských športových 
súťaží zaradený od školského roku 1995/1996. Od počiatku 
až doteraz je pri organizovaní jednotlivých súťaží samozrej-
mosťou aktivita klubov a angažovanosť usporiadateľov a 
rozhodcov z radov registrovaných členov Slovenského 
zväzu orientačných športov (ďalej SZOŠ). Keď v období 
školských rokov 2013/2014 až 2015/16 bol náš šport 
zaradený do kategórie B, SZOŠ  podporoval organizovanie 
súťaží aj finančne. 

Pozitívom je aktívna účasť a záujem škôl z okresov, kde 
nevyvíja činnosť žiaden z klubov SZOŠ (príklady: Nové 
Zámky, Červený Hrádok, Bátovce, Moravské Lieskové, 
Piešťany, Prešov). Možnou príčinou je fakt, že súťaže sú 
organizované v priestoroch s mestskou zástavbou, trate idú 
do lesa minimálne. Tým je orientácia ľahšia aj pre úplných 
začiatočníkov a fyzicky pripravení žiaci zo spomínaných 
škôl sa dokážu presadiť vo výsledkoch aj na úrovni maj-
strovstiev Slovenska. 

Orientačný beh a medzinárodné 
majstrovstvá ISF

Na rozdiel od súťaží v rámci Slovenska sa medzinárodné 
majstrovstvá ISF v poslednom období organizujú v tech-
nicky veľmi náročných terénoch, kde sa dokážu presadiť 
iba pretekári s dlhodobým tréningom orientačnej techniky. 
Kvalifikácia na tieto podujatia sa preto organizuje rovnako 
technicky náročná (naposledy v októbri 2016 to bolo v 
priestore  skalného mesta Dreveník pri Spišskom hrade).

Historicky prvá účasť Slovenska na medzinárodných 
majstrovstvách ISF v roku 2004 (Belgicko) v konkurencii 
450 účastníkov z 15 krajín nám priniesla 11 medailí. 
Nasledujúci šampionát v roku 2006 sa konal v okolí Pezinka 
a Slovensku priniesol 5 medailí, vrátane 2 zlatých v kate-
górii  mladších chlapcov v šprinte a na dlhej trati. 

Nastolený trend pokračoval, prehľad posledných troch 
šampionátov v rokoch 2013 až 2017 je v nasledujúcich 
tabuľkách: 

Stupeň víťazov 27.4.2017, Palermo, preteky na stred-
ných tratiach (middle). 1. Jakub Chupek (Slovensko), 2. 
Jannis Bonek (Rakúsko), 3. Jakub Dekret (Slovensko).

Počty účastníkov školských športových súťaží v orien-
tačnom behu medziročne rastú. 

V školskom roku 2015/2016 sa po prvýkrát uskutočnili 
krajské kolá vo všetkých krajoch SR.

Počty štartujúcich jednotlivcov zo Slovenska
v jednotlivých kategóriách

Umiestnenia jednotlivcov do 10. miesta v jednotlivých
kategóriách
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Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKAZ KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA

Zvykli sme si, že po skončení súťažného ročníka 
zosumarizujeme výsledky školských majstrovstiev 
Slovenska v prehľade, ktorý je mnohým našim  čitateľom 
vzácny ako SAŠŠ-kárska ročenka.

Okrem spomínaných výsledkov sú v nej zhrnuté 
všetky výjazdy slovenskej školskej reprezentácie, 
predovšetkým ich účinkovanie na medzinárodných 
školských majstrovstvách ISF, ale aj celý rad ďalších 
zaujímavostí. Novinkou tohtoročného vydania ročenky 
budú aj vyjadrenia viacerých osobností slovenského 
školského športu k činnosti SAŠŠ. Pripomíname, že aj 
tohto roku bude toto zaujímavé dielko zverejnené na 
webovej stránke SAŠŠ.  

Ročenka pripravená k zverejneniu

Európske mesto športu 2017 - mesto 
olympijských víťazov

V rámci Európskeho mesta športu, (Banská Bystrica ho 
získala na rok 2017) sa v posledný marcový deň stretli žiaci 
základných škôl mesta, aby si zmerali svoje vedomosti a 
zručnosti na poli  olympizmu.

Záujem o súťaž bol veľký, čo potvrdzuje aj účasť 14 
družstiev. Súťaž sa konala v zrekonštruovanej sále 
Robotníckeho domu. 

Hlavným cieľom usporiadateľov Mesta Banská 
Bystrica, CVČ - JUNIOR Banská Bystrica a Olympijského 
klubu Banská Bystrica, bolo priblížiť nielen históriu, ale aj 
súčasnosť olympijského hnutia na Slovensku aj vo svete. 
Žiaci a žiačky súťažili v dvoch kolách, v ktorých dokazovali 
svoje zručnosti v čítaní s porozumením, kreslení,vo 
vedomostiach z dejín športu či celkový prehľad o športe 
doma i vo svete. Nezabudnuteľným zážitkom pre deti bola  
beseda s našim najúspešnejším olympionikom v ére 
samostatného Slovenska Matejom Tóthom. Týmto 
podujatím banskobystrickí školáci získali nielen cenné 
vedomosti, informácie, ale poznali skvelého a oddaného 
športovca, ktorý je pre nich vzorom. Vyvrcholením 
vedomostnej súťaže o olympizme a symbolickou bodkou za 
podujatím, bolo položenie kytice kvetov k pamätnej tabuli 
olympionokov v meste Banská Bystrica. 

Aj toto je  cesta k vzdelávaniu a výchove detí a mládeže. 
Prvenstvo si odnieslo družstvo súťažiacich zo ZŠ 
Moskovská, druhé miesto získala ZŠ Trieda SNP 20 a tretie 
ZŠ SSV na Skuteckého ulici. 

    Mgr. Eva Murková
    autorka projektu

K 20. výročiu založenia Slovenskej asociácie športu na 
školách sa podarilo vydať veľmi solídnu publikáciu pod 
názvom "TAK ŠLI ROKY" (A. Javorka, A. Ristová), 
ktorou najvýznamnejšia organizácia školského športu na 
Slovensku vzdala hold a úctu svojim zakladateľom. Boli to 
práve oni, ktorí na začiatku 90-tik rokov minulého storočia 
položili základy úspešného projektu a tento následne 
spoločne zveľaďovali. Už pri vydaní tohto skromného (na 
fakty a informácie však bohatého) dielka sme avizovali, že 
ide "len" o prvý krok spracovania histórie SAŠŠ. Tým 
ďalším malo byť doplnenie knižôčky o spomienky 
konkrétnych ľudí na konkrétne udalosti.

Žiaľ, výzva novokreovaného autorského kolektívu sa 
nestretla s očakávanou odozvou, a tak sa pristúpilo k inému 
prístupu dopĺňania našej histórie - už k tridsiatke existencie 
SAŠŠ-ky.

Nová koncepcia však nevylučuje predchádzajúcu 
ponuku. Naopak, v redakčnom kolektíve uvítame každý 
príspevok - či to už bude spomienka alebo rozhovor či    
iná forma.

TAKTO TO ROBÍME MY

Ponuka stále platí

Bohatý program v nasledujúcom školskom roku nás 
čaká aj na medzinárodnom poli. S podporou MŠVV a Š 
SR Slovenská asociácia športu na školách pripravuje 
svoje reprezentácie predovšetkým na medzinárodné 
majstrovstvá ISF. Tie sa uskutočnia sa vo volejbale 
(Česká republika), cezpoľnom behu (Francúzsko), 
hádzanej (Katar), stolnom tenise (Malta), bedmintone 
(India), futsale (Izrael) a basketbale 3x3 (Srbsko). Okrem 
toho sa uskutoční Gymnaziáda v Maroku a Zimná 
gymnaziáda vo Francúzsku. Reprezentačné družstvá 
vzídu z kvalifikačných súbojov. Upozorňujeme však, že 
do nich sa treba do stanoveného termínu prhlásiť. Tymto 
termínom je 31. október 2017 (okrem cezpoľného behu 
15. september). Podrobnosti sú zverejnené na webovej 
stránke.

Nepremeškajte termín


