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PROGRAM   

olympijskej výchovy  

 

v  podmienkach  Slovenskej asociácie športu na školách na 

roky 2017 – 2020. 

 

 

Vychádzajúc z dlhodobého programu činnosti Slovenskej asociácie športu na školách na roky 

2017 – 2020 schváleného na rokovaní Predsedníctva  SAŠŠ predpokladáme nasledovné 

aktivity: 

 

a) Výchovno-vzdelávacie  ponuky 

1. Veľký olympijský kvíz – zameraný na objasňovanie základných pojmov a symbolov 

olympizmu, spoznávanie histórie olympijského hnutia – medzinárodného 

i slovenského, približovanie života a práce významných osobností svetového 

a slovenského olympizmu, predstavovanie vynikajúcich svetových športovcov, ale aj 

osobností slovenského športu a olympizmu.  

Veľký olympijský kvíz  (v elektronickej podobe) má tri ročníky, v každom ročníku 

päť kôl. Zo správnych odpovedí ľudí v každom kole vyžrebovaných určený počet 

lúštiteľov a na konci každého ročníka budú odmenení celkovo najúspešnejší 

jednotlivci. Podmienky každého ročníka budú zverejnené vždy do 30. júna.  

2. Na olympijskej vlne – pravidelná rubrika v periodiku SAŠŠ a Kalokagatia na 

Slovensku  (TOKIO 2020). Obsahuje príspevky súvisiace s jednotlivými kolami 

Veľkého olympijského kvízu, aktuálne informácie zo súčasného diania v olympijskom 

hnutí, zaujímavé rozhovory s osobnosťami slovenského športu a olympizmu, ale aj  

aktuality z oblasti fair play či boja proti drogám a dopingu.  
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3. Kultúrno-umelecké súťaže Kalokagatie (letnej), Zimnej Kalokagatie a Gaudeamus 

Igitur 

Vo výtvarnom prejave (Výtvarná liga o memoriál Heleny Kociánovej), vlastnej 

literárnej tvorbe, v súťaží školských časopisov, foto a video – pre žiakov materských, 

základných a stredných škôl. Podmienky kultúrno-umeleckých súťaží Kalokagatie 

budú zverejňované každoročne do 31. októbra a budú orientované k mládežníckym 

olympiádam Kalokagatia  a Gaudeamus igitur.  

 

4.  Celoštátna (virtuálna) konferencia k aktuálnym otázkam školského športu a 

olympizmu na Slovensku – vždy ku koncu školského roku. 

 

b) V duchu fair play 

1. Školská cena fair play – jej laureáti budú vyhlasovaní v dvojročných intervaloch – 

vždy v roku konania detskej olympiády Kalokagatia. Udeľuje sa za konkrétne činy, ale 

aj za celoživotné pedagogické pôsobenie sprevádzané fair play postojmi a činmi. 

Najhodnotnejšie návrhy budú navrhnuté na ocenenie Slovenskému olympijskému 

výboru. 

2. Kolektív fair play – titul získajú kolektívy škôl súťažiacich v kolektívnych športoch 

školských športových súťaží, ktoré celú súťaž bežného ročníka absolvujú bez 

porušenia zásad čistej  hry (bez hrubosti, vulgárnosti, použitia služieb „čierneho“ 

hráča a podobne).  Prihlásené družstvá obdržia pre svojho kapitána pásku Fair play, 

ktorá bude vyjadrovať skutočnosť, že sa družstvo uchádza o tento titul. Ten mu bude 

udelený po skončení súťaže a ocenený kolektív bude zverejnený v zozname na 

webovej stránke SAŠŠ. 

3. Zelená karta fair play – udeľovaná pri podujatiach školského športu.  

 

Poznámka: Kolektív fair play a zelená karta fair play budú vyhlásené pri olympiáde 

stredoškolákov Gaudeamus Igitur. 

 

c) Stretnutia s osobnosťami – Príklady priťahujú 

1. Moja najkrajšia spomienka    - pokračovanie „nekonečného seriálu“, v ktorom sa žiaci 

obracajú na osobnosti športu a olympizmu. Predpokladá sa, že odpoveď bude 

doplnená suvenírom viažucim sa na konkrétnu spomienku osobnosti. Na záver cyklu 
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bude zo získaných predmetov inštalovaná výstava. V prípade dostatočného množstva 

suvenírov môžu byť výstavy vo všetkých krajoch. Spomienky budú pravidelne 

zverejňované v časopise školského športu TOKYO 2020. 

Moja najkrajšia spomienka je jednou z podmienok súťaže Škola Roka. 

2. Môj obľúbený športovec – každoročná anketa  určená pre žiakov základných 

a stredných škôl v SR. Jej zámerom je zistiť trend rastu (poklesu) popularity 

súčasných či  bývalých reprezentantov medzi mládežou.   

Prvý ročník bude odštartovaní k 31.12.2017      

 

 

 

 


