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končí sa rok 2019, rok, v 
ktorom sme realizovali veľa 
školských športových 
podujatí. Školský šport je 
špecifický tým, že výsledky 
zvykneme bilancovať na 
konci školského roka. 
Dovoľte mi v tejto chvíli vám 
všetkým zo srdca poďakovať 
za vašu aktivitu smerom k 
školskému športu. Ja viem, 
že podobné 
vyjadrenia vyznievajú 
už ako klišé, ale bez 
nadšených 
pedagogických 
zamestnancov by 
školský šport naozaj 
neexistoval. Preto som 
veľmi rád, že pri 
vyhodnocovaní 
výsledkov školských 
športových aktivít pod 
názvom Škola roka 
sme prvý krát 
oceňovali aj 
pedagogických 
zamestnancov. Na 
tomto podujatí som 
nemohol byť a tak 
aspoň touto cestou sa 
chcem všetkým 
poďakovať. Viem, že 
ocenenie by si 
zaslúžili viacerí z Vás. 
Poďakovanie v športe nie je 
ako Jánskeho plaketa 
získaná za presný počet 
odberov krvi. V športe je 
dosiahnutie takejto pochvaly 
náročné, pretože je ťažké 
taxatívne vymedziť kritéria 
na jeho získanie. V tomto 
okamihu chcem ešte raz 
vyjadriť svoju vďaku aj 
všetkým vám, ktorí žiakov 
vediete k pohybu alebo 
vytvárate podmienky pre 
športovanie a zatiaľ vás 
nikto oficiálne neocenil. No 
a keď už ďakujem, musím 
spomenúť naše kolegynky zo 
sekretariátu Slovenskej 
asociácie športu na školách. 

Sekretariát úspešne riadi 
Andrea Ristová, generálny 
sekretár SAŠŠ, ktorá sa 
podieľa na širokej oblasti 
činnosti organizácie a za jej 
prácu jej veľmi ďakujem. 
Tento rok do sekretariátu 
pribudla výrazná osobnosť, 
veľmi skúsený odborník v 
oblasti legislatívy, športu a 
riadenia, bývalá generálna 
riaditeľka ministerstva 
školstva zo sekcie športu 
Božena Gerhátová. Verím, že 

jej skúsenosti budú v 
prospech ďalšieho progresu 
školského športu. Skúsenosť 
a prínos oceňujeme aj u 
členov predsedníctva. Sme 
radi, že ho tvoria takí 
odborníci ako Jozef Pavlík, 
Eva Pavlíková, ktorí sa 
výraznou mierou podieľajú 
na procese tvorby interných 
legislatívnych predpisov. 
Mení sa doba, mení sa 
legislatíva a bez skúsených 
odborníkov by sme síce 
možno mali vypracovanú 
potrebnú dokumentáciu, ale 
bez praktickej využiteľnosti v 
praxi. Ďakujem aj ostatným 
členom predsedníctva za ich 
prácu v krajoch, ktoré 

zastupujú. Na konci roka 
2019 je čas, aby sme sa 
pozreli aj na to, čo nás čaká 
v roku 2020. Asi 
najvýznamnejšou udalosťou 
budú medzinárodné školské 
majstrovstvá v cezpoľnom 
behu. Na realizácii tohto 
podujatia participujú viaceré 
subjekty. V portfóliu 
podujatia bude viacero 
aktivít a najnovšie pribudla 
aj celoštátna konferencia o 
školskom športe. Svoju 

aktívnu účasť 
potvrdilo viacero 
odborníkov z 
akademickej obce zo 
Slovenska a tiež zo 
zahraničia. Záštitu 
nad konferenciou 
prevzala 
Medzinárodná 
federácia telesnej a 
športovej výchovy 
(FIEP). Cieľom 
konferencie bude 
oboznámiť účastníkov 
s modernými 
poznatkami z oblasti 
telesnej výchovy a 
športu v 
medzinárodnom 
kontexte. Srdečne Vás 
pozývam aj na túto 
významnú aktivitu 
konanú v čase 
majstrovstiev sveta.

predseda SAŠŠ

Vážení priatelia športu,

Marian Majzlík

Milí moji priatelia a 
kolegovia, želám Vám krásne 
Vianoce v kruhu najbližších 
a šťastný nový rok.

ÚV
O

DN
ÍK

ČAS
NA POĎAKOVANIE

Dopoludnia bola vo Vatra 
klube prvá tlačová 
konferencia k svetovému 
šampionátu, následne sa v 
Športovom areáli FIS 
uskutočnili Majstrovstvá 
Slovenska v cezpoľnom 
behu základných a 
stredných škôl a 
kvalifikačné preteky na  
MŠM ISF 2020 v cezpoľnom 
behu, už na trati pripravenej 
na budúcoročné 
majstrovstvá. Popoludní  sa 
uskutočnilo aj ďalšie zo 
zasadnutí organizačného 
výboru týchto majstrovstiev, 
ktoré budú 
najvýznamnejším podujatím 
Slovenskej asociácie športu 
na školách v tomto 
desaťročí.
Prítomní novinári dostali  
pri prezentácii, na úvod 
tlačovej konferencie, od 
zástupcov organizačného 
výboru všetky doterajšie 
tlačové správy a bulletiny, 
vydané z príležitosti 
propagácie tohto 
významného školského 
športového podujatia. Na 
úvod tlačovej konferencie, 
ktorej sa zúčastnili 
predstavitelia - SAŠŠ  na 
čele s jej predsedom 
Marianom Majzlíkom, obce 
Štrba so starostom 
Michalom Sýkorom, OV MŠM 
2020, Slovenského 
paralympijského výboru v 
zastúpení Pavlom Bílikom a 
Olympijského klubu Vysoké 
Tatry. Vystúpili predseda 
Slovenskej asociácie športu 
na školách a ambasádor 
tohto podujatia, olympijský 
víťaz v chôdzi Matej Tóth, 

ktorý sa rozhodol výrazným 
spôsobom propagačne 
podporovať toto svetové 
školské športové podujatie 
na Slovensku, ktoré bude 
premiérovo na Štrbskom 
Plese. Štrbské Pleso totiž 
pokladá za svoj druhý 
domov, pretože v jeho okolí 
strávil každoročne počas 
tréningových táborov 
niekoľko mesiacov.

15. októbra 2019 sa v 
hoteli Patria a v 
Športovom areáli FIS na 

Štrbskom Plese uskutočnili 
až tri významné podujatia, 
bezprostredne súvisiace s 
nadchádzajúcim svetovým 
podujatím ISF v cezpoľnom 
behu v roku 2020. 

Samotné Majstrovstvá 
Slovenska v cezpoľnom 
behu žiakov a žiačok pre 
školský rok 2019/2020 sa 
uskutočnili po 
predchádzajúcich okresných 
a krajských kolách, z ktorých 
z celého Slovenska 
postúpilo na Štrbské Pleso 
56 dievčat a 57 chlapcov, 
ktorí súťažili v štyroch 
kategóriách jednotlivcov a 

štyroch kategóriách 
trojčlenných družstiev 
základných a stredných škôl. 
Bežalo sa na okruhu 1,5 km - 
žiačky ZŠ bežali jeden okruh, 
žiaci ZŠ a žiačky SŠ dva 
okruhy a žiaci SŠ 3 okruhy. 
Preteky sa uskutočnili v 
krásnom, jesennom, 
slnečnom počasí aj za 
podpory diváckej kulisy s 
nasledovnými výsledkami:

Z DOMÁCICH
ŠAMPIONÁTOV
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Novinkou športového 
programu je aj spolupráca 
so Slovenským 
paralympijským výborom, 
ktorý zabezpečí pred 
štartom samotných 
pretekov, „predbeh“ detí so 
zdravotným postihnutím, s 
mottom: „Všetci sme si 
rovní“. 

Počas týchto pretekov sa 
uskutočnila aj generálka 
akreditácie účastníkov 
podujatia, fungovania 
výpočtovej techniky, ako aj 
funkčnosti elektrických 
rozvodov počas pretekov v 
celom športovom areáli. 
Samotné zasadnutie 
organizačného výboru sa 
venovalo hlavne upresneniu 

programu budúcoročného 
podujatia, ktoré sa v 
termíne 18. - 23. apríla 2020 
uskutoční s mottom: 
„Environmentálne, 
ekologické, športové a 
spoločenské podujatie - 
používaj pitnú vodu z 
vodovodu, presúvaj sa pešo, 
alebo vláčikom. Chráňme 
naše hory, pomôžeme sebe“.

Zároveň sa uskutočnili 
aj kvalifikačné preteky 
na budúcoročné 

Majstrovstvá školskej 
mládeže ISF 2020 v 
cezpoľnom behu, ktorej sa 
zúčastnilo 60 pretekárov z 
desiatich stredných škôl. Z 
nej víťazné šesťčlenné 
družstvá nás budú 
reprezentovať od 18. do 
23.apríla 2020 opäť v 
Športovom areáli FIS na 
Štrbskom Plese v 
očakávanej konkurencii 

okolo tridsiatich krajín z 
celého sveta. Tejto cti sa 
dostalo v kategórii chlapcov 
družstvu Spojenej školy, 
ulica Dominika Tatarku z 
Popradu a v kategórii 
dievčat družstvu zo Strednej 
športovej školy v Nitre. 
Vedúcim slovenskej výpravy 
bude Martin Illeš. Obe 
víťazné družstvá, sa za 
víťazstvo vo svojich 
kategóriách, vo februári 
zúčastnia viacdňového 
sústredenia priamo na 

Štrbskom Plese.

Naplno funguje už aj 

webová stránka podujatia 
www.isfsports.org, kde je 
možné nájsť všetky aktuálne 
informácie, týkajúce sa 
prípravy týchto 
majstrovstiev ako aj FB 
stránka ISF Cross Country 
2020 a Instagram. 

Do celkového programu 
bola doplnená aj odborná 
dvojdňová konferencia na 
tému: „Výchova a 
vzdelávanie v športe a 
prostredníctvom športu“.

      1. Krajč Adam, ZŠ a MŠ Vagonárska, Poprad

Družstvá žiakov ZŠ

          2. ZŠ a MŠ Rabčice

Družstvá žiačok ZŠ 
      1. ZŠ Brezová pod Bradlom 

         2. SŠŠ Trenčín

    2. Gymnázium Štefánikova, Košice

Žiačky ZŠ 

      3. Stredná športová škola Banská Bystrica

  1. Vráblová Margaréta, Súkromná ZŠ Nová Dubnica

        3. Nechaj Jozef, ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok

            2. Vašková Adriana, ZŠ Brezová pod Bradlom

Žiaci ZŠ  

                  3. Režnáková Lucia, ZŠ Jablonica

        2. Mishko Andrej, ZŠ Jedľové Kostoľany

   1. ZŠ Považská, Košice

          3. ZŠ a MŠ Vagonárska, Poprad
Žiačky SŠ 

          2. Dušková Elena, Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
  1. Hazuchová Líza, SŠŠ Banská Bystrica

         3. Šišoláková Lucia, SŠŠ Trenčín
Družstvá žiačok SŠ 
  1. SŠŠ Banská Bystrica

Žiaci SŠ  
  1. Ondrovič Marek, Gymnázium Malacky

            3. Barto Aurel, SŠŠ Banská Bystrica 

                 3. Gymnázium Matky Alexie, Bratislava

   1. SŠŠ Banská Bystrica
               2. Gymnázium Malacky
             3. Gymnázium Párovská, Nitra

Družstvá žiakov SŠ

               2. Revaj Filip, SŠŠ Banská Bystrica Organizačný výbor upresnil aj program 
voľného dňa, v ktorom by chceli v čo 
najväčšej možnej miere predstaviť naše 
krásne Slovensko a Tatry. 

ŠPORTUJME,
HÝBME SA
a majme 
z toho radosť

HLÁSENIA zo škôl prichádzali zo všetkých kútov Slovenska - 
od Senice, cez Banskú Bystricu, Levoču až po Košice a 
uskutočnené aktivity boli veľmi rôznorodé a nápadité..
A ako sa na Slovensku športovalo Vám prinášame vo 
fotografickom zostrihu.

Európsky týždeň športu už piatykrát  vyvrcholil od 23.9. - 
30.9.2019,  s cieľom  podporovať pohyb, šport a zdravý 
životný štýl.

Najaktívnejšie školy budú v mesiaci január odmenené 
športovým materiálom. 

S výzvou prišla aj Slovenská asociácia športu na školách, 
ktorá školy informovala o zapojenosti do tohto týždňa pod 
heslom: 

Nesúťažíme,
bavíme sa!
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ŠPORTUJME,
HÝBME SA
a majme 
z toho radosť

HLÁSENIA zo škôl prichádzali zo všetkých kútov Slovenska - 
od Senice, cez Banskú Bystricu, Levoču až po Košice a 
uskutočnené aktivity boli veľmi rôznorodé a nápadité..
A ako sa na Slovensku športovalo Vám prinášame vo 
fotografickom zostrihu.

Európsky týždeň športu už piatykrát  vyvrcholil od 23.9. - 
30.9.2019,  s cieľom  podporovať pohyb, šport a zdravý 
životný štýl.

Najaktívnejšie školy budú v mesiaci január odmenené 
športovým materiálom. 

S výzvou prišla aj Slovenská asociácia športu na školách, 
ktorá školy informovala o zapojenosti do tohto týždňa pod 
heslom: 

Nesúťažíme,
bavíme sa!



K najvýznamnejším 
motivačným prvkom v 
systéme školských 

športových súťaží na Slovensku 
patrí celoštátna súťaž aktivity 
základných a stredných škôl 
pod názvom ŠKOLA ROKA - o 
tom niet najmenších pochýb. 

Zástupca MŠVVaŠ SR Adam 
Chvíľa vysoko vyzdvihol 
spoluprácu so Slovenskou 
asociáciou športu na školách, 
jej prácu pre školský šport, k 
čomu patrí aj oceňovanie tých 
najaktívnejších. 

V školskom športe však nie je 
priorita postavená len na 
výkonnosti a preto sa ŠKOLA 
ROKA postavila na tri silné 
piliere - účastnícky - výchovný - 
výkonnostný. A až súčtom týchto 
troch pilierov sa získava poradie 
škôl a tie najlepšie sa stretávajú 
už niekoľko rokov na spoločnom 
slávnostnom vyhodnotení. 

Už viackrát sme zorganizovali 
slávnostné vyhodnotenie ŠKOLY 
ROKY. V malých obciach ako 
Horná Ždaňa, Svätý Peter, 
Smižany, či Červený Hrádok, ale 
aj v mestách ako Nitra, 
Trenčianske Teplice, Trnave, 
Nové Zámky a Detva.  Trnava 
otvorila svoju náruč po 
druhýkrát - v meste histórie, 
kultúry  a o pár dní aj s titulom 
Európske mesto športu 2020. A 
ako sme sa dočítali v hlasovaní 
o najkrajšie mesto Slovenska sa 
umiestnila na prvom mieste.

Jej základy boli položené pri na 
I. celoštátnej olympiáde detí a 
mládeže KALOKAGATIA 1992 v 
Trnave, pod názvom 
„NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA“ ktorý 
názov je v podtitulku ŠKOLY 
ROKA dodnes. V prvých 
ročníkoch boli všetky školy 
zapojené v systéme školských 
športových súťaží hodnotené na 
diaľku na základe písomných 
hlásení, s využitím výsledkov 
školských majstrovstiev 
Slovenska, čiže prioritou bola 
VYKONNOSŤ. 

„Veľmi rada vidím medzi nami 
našich najlepších školských 
športovcov, ktorí svojim dobrým 
príkladom motivujú svojich 
rovesníkov, aby sa začali 
venovať športu. 
Čo nás, ale nesmierne tento rok 
teší, je nová kategória, ktorá má 
dnes premiéru a bude niesť 
názov TOP PEDAGÓG. Ľudia, 
ktorí svoje sily, srdce a energiu 
venujú deťom a mládeži by mali 
byť oceňovaní možno aj každý 
deň. Dnes prijali pozvanie všetci, 
ktorých vybrala komisia z 
množstva návrhov a v 
budúcnosti nás čaká nielen 
ďalšie oceňovanie našich 
skvelých pedagógov, ale aj 
mnoho nových myšlienok, aby 
sme im pomohli pri ich práci, pri 
ich poslaní“ povedala Andrea 

Ristová - generálny sekretár 
SAŠŠ v úvodnom príhovore.
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ŠKOLA ROKA 
SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE

V NAJKRAJŠOM MESTE NA SLOVENSKU

XIX. ročníka celoštátnej súťaže aktivity 

kategória: SŠ dievčatá
1. Šport. Gym Trieda SNP 54, Banská Bystrica 50
2. SŠŠ Trnava    40
3. Gym. Horova, Masarykova 1, Michalovce 38
3. SŠŠ Nitra    38
4. Gym. Poštová 9, Košice   34

3. Eva Hanicová, ZŠ M.R.Martákovej, Liptovský Mikuláš

1. Mgr. Ľudmila Dratvová, OA Watsonova Košice

základných a stredných škôl v Slovenskej republike 

kategória: do 300 žiakov
1. ZŠ s MŠ Školská 22, Svätý Peter  37,5 b
2. ZŠ s MŠ Červený Hrádok   37
3. SŠŠ Slančíkovej 2, Nitra   29
4. ZŠ s MŠ Cerová 277, Cerová   20
5. Šp. Gym. Trieda SNP 104, Košice  19

kategória: Športovec roka SŠ
1. Elena Dušková, Gym. Matky Alexie Bratislava

Po úprave výsledkov sa do poradia zaradila aj ZŠ Školská, 
Michalovce - 38 b.

2. Radka Hašková, ZŠ Mlynská Stropkov

kategória: SŠ chlapci
1. ŠG Trieda SNP 54, Banská Bystrica  55
2. Gym. Kukučínova 4239/1, Poprad  40
2. ŠG Slančíkovej 2, Nitra   40
3. Gym. P. Horova, Masarykova 1, Michalovce 38
4. Súkr. Gym. Železiarne Podbrezová  34
kategória: Športovec roka ZŠ
1. Dávid Čižmár, ZŠ Školská Michalovce

V Ý S L E D K Y

„ŠKOLA ROKA“

1. Tamara Potocká, Gym. Kukučínova Poprad
3. Viktória Forster, SŠŠ Nitra
kategória: TOP PEDAGÓG ZŠ
1. Mgr. Eva Pavlíková, ZŠ Krosnianska 4, Košice

3. Mgr. Ľubomíra IľanovskáZŠ  Štrba
kategória: TOP PEDAGÓG SŠ
1. PaedDr. Jaroslava Argajová, Gym. J. Pap., Vazovova, Bratislava

3. PaedDr. Peter Toman, SŠŠ J. Herdu Trnava

kategória: nad 300 žiakov
1. ZŠ Okružná 17, Michalovce   66
2. ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov   46
3. ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky  41
4. ZŠ Brezová 19, Piešťany   39
4. III. ZŠ Sadová 620, Senica   39

2. Mgr. Marek Mazan, ZŠ Školská Svätý Peter
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NA OLYMPIJSKEJ
VLNE

Za jednu z 
najzaujímavejších 
myšlienok, ktorá  sa 

zrodila na pôde Slovenskej 
asociácie športu na 
školách, je považovaná 
OLYMPIÁDA ŠKOLSKÝCH 
PRACOVNÍKOV. Jej prvý 
ročník  sa uskutočnil v 
školskom roku 1996/97 v 
Nitre.  Práve tu vyvrcholilo 
niekoľkoročné úsilie 
autorov projektu, ktorí  
jeho uvedením do života 
pripravili atraktívnu 
ponuku pre tých (ako sa 
uvádza v dobových 
dokumentoch) , na ktorých  
- často ubolených - 
pleciach leží celá ťarcha 
školských športových 
súťaží.  

Organizátori
podujatia: 

Medzi organizátorov (z 
Nitry, Komárna, Trnavy, 
Spiša, Trenčína, Banskej 
Bystrice, Dunajskej Stredy, 
Detvy) sa teda opäť zaradia  
Spišiaci. 

Stručne to možno vyjadriť 
slovami jedného z jeho 
pravidelných účastníkov - 
„Výborná myšlienka , sme 
radi, že niekto myslí aj na 
nás učiteľov.“ Všetci 
oceňujeme, že sa „naša 
olympiáda znovu vrátila!“
Olympiáda školských 
pracovníkov sa uskutoč-
nila už pätnásťkrát a 
šestnásty ročník prebehne 
v dňoch 29.-30.mája 2020 v 

Spišskej Novej Vsi.

Športový program 
olympiády bude 
pozostávať so športových 
súťaží - mixvolejbalu, 
malého futbalu, 

mixbasketbale, 
bedmintone, stolnom 
tenise, slávnostného 
otvorenia i galavečera pre 
všetkých pedagógov. 

Príprava tohtoročnej 
Olympiády školských 
pracovníkov je už v plnom 
prúde. V  priebehu 
niekoľkých mesiacov sa 
organizátori naplno budú 

venovať príprave takého 
podujatia. Organizácia 
musí prebehnúť bez chýb, 
so skvelou atmosférou, 
dobrou náladou a dobrým 
športovým programom       
a to všetko v duchu fair 
play.  

CVČ - ADAM Spišská Nová 
Ves, Krajský klub SAŠŠ 
Spišská Nová Ves, OK Spiš, 
Mesto Spišská Nová Ves, 
Košický samosprávny kraj.

NAŠI
V ZAHRANIČÍ

Premiérový ročník tohto 
zaujímavého podujatia sa konal 
v Paríži a spomedzi všetkých 
účastníkov podujatia, na ktorom 
malo zastúpenie 33 krajín z 
celého sveta bolo iba 5 delegácií 
pozvaných na následnú 
VEDECKÚ KONFERENCIU do 
Bruselu (26. - 28.9.2019). 
Trojčlenná delegácia zo Strednej 
športovej školy Jozefa Herdu a 
Gymnázia mala možnosť pred 
odborníkmi z oblasti športu a 
športových vied odprezentovať 
svoj vlastný projekt - Dni zdravia 
(viac o projekte tu):
 https://gymbott.edupage.org/te
xt80/?eqa=dGV4dD10ZXh0JTJGdG
V4dDgw. 
„Pre žiakov školy to bola počas 
troch dní strávených v hlavnom 
meste Belgicka nová, veľmi 
zaujímavá a prospešná 
skúsenosť. Príprava na 
konferenciu bola zo strany 

žiakov veľmi zodpovedná a určite 
aj preto boli reakcie na 
príspevok z radov účastníkov 
konferencie veľmi pozitívne. 
Oceňovaná bola myšlienka a 
komplexnosť realizovaného 
projektu Dni zdravia. Konferencia 
však okrem svojho hlavného 
cieľa splnila aj ďalšie naše 

očakávania, s ktorými sme do 
Bruselu cestovali. Mali sme 
možnosť spoznať nových ľudí, 
získať nové kontakty a priateľov, 
rozšíriť si obzory, načerpať novú 
inšpiráciu a samozrejme bližšie a 
hlavne osobne spoznať toto 
krásne mesto. Ďakujeme 
organizátorom za motivujúce 

podujatie, nezabudnuteľné 
zážitky, skúsenosti a Slovenskej 
asociácii športu na školách za 
možnosť reprezentovať 
Slovensko na tomto 
medzinárodnom projekte“ - 
povedal Peter Toman, zástupca 
riaditeľa Strednej športovej školy 
Jozefa Herdu.

V marci tohto roka mali 
vybraní žiaci trnavskej 
Strednej športovej školy 

Jozefa Herdu a Gymnázia 
exkluzívnu možnosť aktívne sa 
zúčastniť na projekte 
Medzinárodnej federácie 
školského športu (ISF) „She Runs 
- active girls lead“. 

TRI DNI V BRUSELI

Slovenská asociácia športu 
na školách  sa v Európskom 
týždni športu 

(25.septembra) zúčastnila 
medzištátneho florbalového 
turnaja SLOVENSKO vs. ČESKO. 
Tentokrát v Českej republike. 

Hostiteľským mestom bol Uher-
ský Brod a všetko pod taktovkou 
predsedu Okresného klubu a 
riaditeľa školy Zdenka Mošteka. 
Spýtali sme sa na hodnotenie 
priamo riaditeľa turnaja:

Slovensko reprezentovali chlapci 
zo ZŠ na Kalinčiakovej  Bratislava 
a dievčatá z Nemšovej.
V konečnom hodnotení sme 
zaznamenali dve prehry a tak 
putovný pohár zostáva v Českej 
republike.„Na tieto turnaje sa vždy veľmi 

teším, sú priateľské, ale plné bo-
jovnosti. Je to jedno s tých milých 
podujaté na ktoré sa vždy tešíme, 
či už sa hrá v Čechách alebo na 
Slovenku. Opäť sme videli pekné 
zápasy i preteky zručností, ktoré 
sme pripravili pre hráčov.“

VÍŤAZNE ČESKÁ REPUBLIKA

OLYMPIÁDA
ŠKOLSKÝCH

PRACOVNÍKOV

„Výborná myšlienka, sme radi, že niekto myslí 
aj na nás“
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NA OLYMPIJSKEJ
VLNE

Za jednu z 
najzaujímavejších 
myšlienok, ktorá  sa 

zrodila na pôde Slovenskej 
asociácie športu na 
školách, je považovaná 
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Spomienky sa budú zakladať 
do stále sa rozširujúcej knihy a 
v  prípade dostatočného 
množstva suvenírov môžu byť 
inštalovaná výstava, pri 
niektorom z veľkých podujatí. 
Spomienky budú pravidelne 
zverejňované v časopise 
školského športu. 

- Knižnicu zdrojov.

Výsledkom skĺbenia tém OVEP 
a „zásad“ pozitívneho vývoja 
mládeže v plánoch fyzických 
aktivít je ideálny prístup k 
výučbe, ktorý prispieva k 
sociálnemu, kognitívnemu, 
fyzickému a akademickému 
rozvoju mládeže. Súčasťou 
OVEPu je plán 2,5 dňového 
workshopu s cieľom naplniť 
vzdelávacie ciele. Účastníkom 
bude udelený certifikát alebo 
osvedčenie o absolvovaní 
programu, ktorý ich pripraví na 
to, že programy fyzických 
aktivít OVEP môžu ďalej 
odovzdať mládeži.

Stretnutia s 
osobnosťami - 
PRÍKLADY PRIŤAHUJÚ Všetky vaše príspevky   

nielenže zverejníme, ale 
budeme ich sledovať a po 
piatich rokoch ich autorom 
dáme možnosť znovu sa k nim 
vrátiť, prípadne ich doplniť 
alebo iným spôsobom 
inovovať. 

V duchu FAIR PLAY
1. Školská cena fair play - 
vyhlasovaná 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. Jej 
laureáti budú pozvaný na 
slávnostné odovzdanie, ktoré 
sa koná v termíne konania 
olympiády. Moja najkrajšia spomienka je 

jednou z podmienok súťaže 
Škola Roka.

3. Zelená karta fair play - 
udeľovaná pri podujatiach 

školského športu. 

Žiaci základných a stredných 
škôl v Slovenskej republike 
môžu dať svoj hlas športovcovi, 
ktorý ich v danom roku svojim 
výkonom a vystupovaním 
najviac upútal a jednoducho 
povedané - sa stal ich 
miláčikom. Anketu a aj 
výsledky zverejníme cez FB a 
vyžrebovaných respondentov 
odmeníme upomienkovým 

suvenírom. S najobľúbenejším 
športovcom pripravíme 
rozhovor a prinesieme, na 
ktorom bude odpovedať aj na 
otázky našich čitateľov. 

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.

2. Môj obľúbený športovec - 
každoročná anketa  určená pre 
žiakov základných škôl a 
stredných škôl v SR. Jej 
zámerom je zistiť trend rastu 
(poklesu) popularity súčasných 
či  bývalých reprezentantov 
medzi mládežou.  

3. Môj príbeh - pod týmto 
názvom budeme na webovej 
stránke sass.sk a v našom 
časopise zverejňovať športové 
príbehy našich školákov - 
žiakov základných a stredných 
škôl. Stručne v ňom opíšu svoje 
prvé stretnutie so športom, kto 
ho k športu priviedol (rodičia, 
učiteľ v škole a podobne, či má 
nejaký športový vzor), čo 
očakáva od športu, aký sen 
sníva a čo chce pre jeho 
naplnenie urobiť. Môže sa však 
zmieniť i o tom, čo pre neho 
znamená fair play, či sa stretol 
s konkrétnym prejavom „čistej 
hry“ vo svojom okolí, a ktorý 
športovec ho práve týmto 
zaujal.

Licenciu na šírenie OVEP má v 
podmienkach SR Slovenský 
olympijský a športový výbor 
(SOŠV), ktorý je zároveň 
garantom programu. Slovenská 
asociácia športu na školách 
bude partnerom SOŠV pri 
realizácii programu. Zámerom 
SOŠV a SAŠŠ je tento program 
akreditovať v súlade s platným 
zákonom č. 138/2019 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch.

1. Moja najkrajšia spomienka - 
seriál, v ktorom sa žiaci 
obracajú na osobnosti športu a 
olympizmu s otázkou: „Aká je 
Vaša najkrajšia spomienka?“. 
Predpokladá sa, že odpoveď 
bude doplnená suvenírom 
viažucim sa na konkrétnu 

spomienku osobnosti. 

Táto Fair play karta je pravým 
opakom známych červených a 
žltých kariet, ktoré rozhodca 
udeľuje za priestupok proti 
pravidlám. Môže ju dostať 
nielen hráč, ktorý nefauluje, 
neodvráva rozhodcovi, prizná 
svoj priestupok, v kritickej 
situácii počas športového 
zápolenia sa zachová čestne, 
ale aj tréner, rodič, pedagóg. 
Rozhodca môže Fair play 
kartou oceniť aj lavičky 
súperiacich tímov, obecenstvo 
(napr. za originalitu 
povzbudzovania tímov v duchu 
fair play,  za vtipné plagáty, 
heslá, atď.). Ocenenie Fair play 
kartou možno uskutočniť hneď 
po zápase a/alebo po podujatí.

- Cvičenia na podporu výučby 
olympijských hodnôt;

2. Na olympijskej vlne - 
pravidelná rubrika v časopise o 
školskom športe SAŠŠ a 
Kalokagatia na Slovensku  
(teraz pod názvom TOKIO 2020, 
nasledovať bude po 
olympijských hrách - PARÍŽ 
2024). 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, informácie o TOP 
projektoch (olympiáda detí a 
mládeže KALOKAGATIA, 
GAUDEAMUS IGITUR, ZIMNÁ 
KALOKAGATIA,...), ale aj  
aktuality z oblasti FAIR PLAY, či 
boja proti drogám a dopingu. 
3. Kultúrno-umelecké súťaže 
Kalokagatie (letnej a zimnej 
časti) 

Výchovno-
vzdelávacie aktivity
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 v 
každom školskom roku päť kôl. 
Zo správnych odpovedí je v 
každom kole vyžrebovaných 

určený počet lúštiteľov a na 
konci každého ročníka budú 
odmenení najaktívnejší 
jednotlivci. Podmienky 
každého ročníka budú 
zverejnené (www.sass.sk, FB 
SAŠŠ)  vždy v septembri 
nového školského roka. 

Vo výtvarnom prejave 
(Výtvarná liga o memoriál 
Heleny Kociánovej), vlastnej 
literárnej tvorbe, v súťaži 
školských časopisov, foto a 
video - pre žiakov materských 
škôl, základných škôl a 
stredných škôl. Podmienky 
kultúrno-umeleckých súťaží 
Kalokagatie budú zverejňované 
každoročne do 31. novembra a 
budú orientované k 
mládežníckym olympiádam 
Kalokagatia. 
4. Vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov základných škôl 
a stredných škôl - Program na 
výučbu olympijských hodnôt 
OVEP
Program tvorí séria učebných 
materiálov , ktoré vytvoril 
Medzinárodný olympijský 
výbor. OVEP obsahuje kľúčové 
zdroje vedomostí na 
dosahovanie týchto cieľov:
- Základy výučby olympijských 
hodnôt: Športový program;
- Praktický sprievodca výučby 
olympijských hodnôt;

Vychádzajúc z dlhodobého 
programu činnosti 
Slovenskej asociácie 

športu na školách na roky 2020 
- 2024 schváleného na rokovaní 
Predsedníctva  SAŠŠ dňa 
15.11.2019 na Štrbskom Plese,  
predpokladáme nasledovný 
program olympijskej výchovy v 
podmienkach SAŠŠ:

 
V PODMIENKACH SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE
ŠPORTU NA ŠKOLÁCH NA ROKY 2020 - 2024

PROGRAM OLYMPIJSKEJ VÝCHOVY

FA
IR
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Už po dvadsiaty šiesty raz 
zaznel veľký potlesk 
všetkým tým, ktorí povýšili 

šport a telesnú kultúru na oveľa 
vyššiu úroveň, ako je len obyčajný  
význam týchto slov. Príjemné 
prostredie  martinského  hotela 
Victoria v závere novembra  akoby 
umocňovalo ušľachtilé činy 
všetkých laureátov, ktorí sa 
prejavili ako naozajstní rytieri 
športu na rôznych frontoch. Veľmi 
dobrým ťahom sa ukázalo 
slávnostné udeľovanie cien Klubu 
Fair play Slovenského 
olympijského a športového výboru 
na pôde valného zhromaždenia 
Združenia olympijských klubov 
Slovenskej republiky, lebo veľké 
postavy nášho olympizmu zo 
všetkých kútov republiky tak 
mohli spoznať ďalších, ktorí 
zveľadili doterajšiu širokú rodinu 
ocenených.
Najviac potlesku sa ušlo Jozefovi 
Jankechovi, veľkej postave v 
histórii nášho futbalu. Za 
dlhoročné pôsobenie v duchu fair 
play získal najvyššie ocenenie, 
ktoré je zároveň aj výročnou 
cenou SOŠV- Cenu Jána Popluhára. 
Pol storočia viedol vo svojej 
bohatej trénerskej práci celý rad 
klubov nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí a dosiahol s nimi aj 
viacero významných úspechov. 

Trénoval aj olympijský tím 
Československa a neskôr sedel aj 
na lavičke národného mužstva 
Slovenska vo funkcii hlavného 
trénera:“ Mal som to šťastie, že 
som za svoju prácu dostal viacero 
ocenení, najmä za výsledky 
svojich mužstiev, ale za moje 
celoživotné pôsobenie v športe a 
futbale zvlášť, to je niečo zvláštne 
a mimoriadne si to vážim“, vyznal 
sa 82-ročný rodák zo Šale Jozef 
Jankech pri preberaní ceny z rúk 
prezidenta Slovenského 
olympijského a športového výboru 
Antona Siekela. „ Táto cena má aj 
ďalší rozmer. Pred mnohými rokmi 
som v Dolnom Kubíne odovzdával 

cenu za prínos nášmu športu a 
futbalu zvlášť  Jánovi Popluhárovi 
a teraz pre zmenu dostávam cenu 
pomenovanú po tomto 
legendárnom hráčovi práve ja. To 
sú neopísateľné pocity a mám z 
toho veľkú radosť a je to veľká  
česť pre mňa“, dodal Jozef 
Jankech, ktorý je ešte stále aktívny 
vo futbalových kruhoch.
Cenu za aktívne šírenie a 
propagáciu myšlienok fair play si 
prevzala ďalšia veľká postava 
nášho športu, ktorá však o ňom 
píše a približuje mnohé pekné 
momenty čitateľom Pravdy – 
Michal Zeman. Je autorom aj  
takmer dvadsiatich kníh, 

POTLESK
RYTIEROM

ŠPORTU



1110

Spomienky sa budú zakladať 
do stále sa rozširujúcej knihy a 
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piatich rokoch ich autorom 
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alebo iným spôsobom 
inovovať. 
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1. Školská cena fair play - 
vyhlasovaná 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. Jej 
laureáti budú pozvaný na 
slávnostné odovzdanie, ktoré 
sa koná v termíne konania 
olympiády. Moja najkrajšia spomienka je 

jednou z podmienok súťaže 
Škola Roka.

3. Zelená karta fair play - 
udeľovaná pri podujatiach 

školského športu. 

Žiaci základných a stredných 
škôl v Slovenskej republike 
môžu dať svoj hlas športovcovi, 
ktorý ich v danom roku svojim 
výkonom a vystupovaním 
najviac upútal a jednoducho 
povedané - sa stal ich 
miláčikom. Anketu a aj 
výsledky zverejníme cez FB a 
vyžrebovaných respondentov 
odmeníme upomienkovým 

suvenírom. S najobľúbenejším 
športovcom pripravíme 
rozhovor a prinesieme, na 
ktorom bude odpovedať aj na 
otázky našich čitateľov. 

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.

2. Môj obľúbený športovec - 
každoročná anketa  určená pre 
žiakov základných škôl a 
stredných škôl v SR. Jej 
zámerom je zistiť trend rastu 
(poklesu) popularity súčasných 
či  bývalých reprezentantov 
medzi mládežou.  

3. Môj príbeh - pod týmto 
názvom budeme na webovej 
stránke sass.sk a v našom 
časopise zverejňovať športové 
príbehy našich školákov - 
žiakov základných a stredných 
škôl. Stručne v ňom opíšu svoje 
prvé stretnutie so športom, kto 
ho k športu priviedol (rodičia, 
učiteľ v škole a podobne, či má 
nejaký športový vzor), čo 
očakáva od športu, aký sen 
sníva a čo chce pre jeho 
naplnenie urobiť. Môže sa však 
zmieniť i o tom, čo pre neho 
znamená fair play, či sa stretol 
s konkrétnym prejavom „čistej 
hry“ vo svojom okolí, a ktorý 
športovec ho práve týmto 
zaujal.

Licenciu na šírenie OVEP má v 
podmienkach SR Slovenský 
olympijský a športový výbor 
(SOŠV), ktorý je zároveň 
garantom programu. Slovenská 
asociácia športu na školách 
bude partnerom SOŠV pri 
realizácii programu. Zámerom 
SOŠV a SAŠŠ je tento program 
akreditovať v súlade s platným 
zákonom č. 138/2019 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch.

1. Moja najkrajšia spomienka - 
seriál, v ktorom sa žiaci 
obracajú na osobnosti športu a 
olympizmu s otázkou: „Aká je 
Vaša najkrajšia spomienka?“. 
Predpokladá sa, že odpoveď 
bude doplnená suvenírom 
viažucim sa na konkrétnu 

spomienku osobnosti. 

Táto Fair play karta je pravým 
opakom známych červených a 
žltých kariet, ktoré rozhodca 
udeľuje za priestupok proti 
pravidlám. Môže ju dostať 
nielen hráč, ktorý nefauluje, 
neodvráva rozhodcovi, prizná 
svoj priestupok, v kritickej 
situácii počas športového 
zápolenia sa zachová čestne, 
ale aj tréner, rodič, pedagóg. 
Rozhodca môže Fair play 
kartou oceniť aj lavičky 
súperiacich tímov, obecenstvo 
(napr. za originalitu 
povzbudzovania tímov v duchu 
fair play,  za vtipné plagáty, 
heslá, atď.). Ocenenie Fair play 
kartou možno uskutočniť hneď 
po zápase a/alebo po podujatí.

- Cvičenia na podporu výučby 
olympijských hodnôt;

2. Na olympijskej vlne - 
pravidelná rubrika v časopise o 
školskom športe SAŠŠ a 
Kalokagatia na Slovensku  
(teraz pod názvom TOKIO 2020, 
nasledovať bude po 
olympijských hrách - PARÍŽ 
2024). 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, informácie o TOP 
projektoch (olympiáda detí a 
mládeže KALOKAGATIA, 
GAUDEAMUS IGITUR, ZIMNÁ 
KALOKAGATIA,...), ale aj  
aktuality z oblasti FAIR PLAY, či 
boja proti drogám a dopingu. 
3. Kultúrno-umelecké súťaže 
Kalokagatie (letnej a zimnej 
časti) 

Výchovno-
vzdelávacie aktivity
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 v 
každom školskom roku päť kôl. 
Zo správnych odpovedí je v 
každom kole vyžrebovaných 

určený počet lúštiteľov a na 
konci každého ročníka budú 
odmenení najaktívnejší 
jednotlivci. Podmienky 
každého ročníka budú 
zverejnené (www.sass.sk, FB 
SAŠŠ)  vždy v septembri 
nového školského roka. 

Vo výtvarnom prejave 
(Výtvarná liga o memoriál 
Heleny Kociánovej), vlastnej 
literárnej tvorbe, v súťaži 
školských časopisov, foto a 
video - pre žiakov materských 
škôl, základných škôl a 
stredných škôl. Podmienky 
kultúrno-umeleckých súťaží 
Kalokagatie budú zverejňované 
každoročne do 31. novembra a 
budú orientované k 
mládežníckym olympiádam 
Kalokagatia. 
4. Vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov základných škôl 
a stredných škôl - Program na 
výučbu olympijských hodnôt 
OVEP
Program tvorí séria učebných 
materiálov , ktoré vytvoril 
Medzinárodný olympijský 
výbor. OVEP obsahuje kľúčové 
zdroje vedomostí na 
dosahovanie týchto cieľov:
- Základy výučby olympijských 
hodnôt: Športový program;
- Praktický sprievodca výučby 
olympijských hodnôt;

Vychádzajúc z dlhodobého 
programu činnosti 
Slovenskej asociácie 

športu na školách na roky 2020 
- 2024 schváleného na rokovaní 
Predsedníctva  SAŠŠ dňa 
15.11.2019 na Štrbskom Plese,  
predpokladáme nasledovný 
program olympijskej výchovy v 
podmienkach SAŠŠ:

 
V PODMIENKACH SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE
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Už po dvadsiaty šiesty raz 
zaznel veľký potlesk 
všetkým tým, ktorí povýšili 

šport a telesnú kultúru na oveľa 
vyššiu úroveň, ako je len obyčajný  
význam týchto slov. Príjemné 
prostredie  martinského  hotela 
Victoria v závere novembra  akoby 
umocňovalo ušľachtilé činy 
všetkých laureátov, ktorí sa 
prejavili ako naozajstní rytieri 
športu na rôznych frontoch. Veľmi 
dobrým ťahom sa ukázalo 
slávnostné udeľovanie cien Klubu 
Fair play Slovenského 
olympijského a športového výboru 
na pôde valného zhromaždenia 
Združenia olympijských klubov 
Slovenskej republiky, lebo veľké 
postavy nášho olympizmu zo 
všetkých kútov republiky tak 
mohli spoznať ďalších, ktorí 
zveľadili doterajšiu širokú rodinu 
ocenených.
Najviac potlesku sa ušlo Jozefovi 
Jankechovi, veľkej postave v 
histórii nášho futbalu. Za 
dlhoročné pôsobenie v duchu fair 
play získal najvyššie ocenenie, 
ktoré je zároveň aj výročnou 
cenou SOŠV- Cenu Jána Popluhára. 
Pol storočia viedol vo svojej 
bohatej trénerskej práci celý rad 
klubov nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí a dosiahol s nimi aj 
viacero významných úspechov. 

Trénoval aj olympijský tím 
Československa a neskôr sedel aj 
na lavičke národného mužstva 
Slovenska vo funkcii hlavného 
trénera:“ Mal som to šťastie, že 
som za svoju prácu dostal viacero 
ocenení, najmä za výsledky 
svojich mužstiev, ale za moje 
celoživotné pôsobenie v športe a 
futbale zvlášť, to je niečo zvláštne 
a mimoriadne si to vážim“, vyznal 
sa 82-ročný rodák zo Šale Jozef 
Jankech pri preberaní ceny z rúk 
prezidenta Slovenského 
olympijského a športového výboru 
Antona Siekela. „ Táto cena má aj 
ďalší rozmer. Pred mnohými rokmi 
som v Dolnom Kubíne odovzdával 

cenu za prínos nášmu športu a 
futbalu zvlášť  Jánovi Popluhárovi 
a teraz pre zmenu dostávam cenu 
pomenovanú po tomto 
legendárnom hráčovi práve ja. To 
sú neopísateľné pocity a mám z 
toho veľkú radosť a je to veľká  
česť pre mňa“, dodal Jozef 
Jankech, ktorý je ešte stále aktívny 
vo futbalových kruhoch.
Cenu za aktívne šírenie a 
propagáciu myšlienok fair play si 
prevzala ďalšia veľká postava 
nášho športu, ktorá však o ňom 
píše a približuje mnohé pekné 
momenty čitateľom Pravdy – 
Michal Zeman. Je autorom aj  
takmer dvadsiatich kníh, 

POTLESK
RYTIEROM

ŠPORTU
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Keďže nechceme porušiť túto 
tradíciu, skôr naopak, chceme 
neustále naše vzdelávacie 
aktivity skvalitňovať, snažili 
sme sa prípravu konferencie, 
ktorá bude súčasťou 
najvýznamnejšieho školského 
podujatia budúci rok - MŠM ISF 
v cezpoľnom behu 2020, 
posunúť do vyššej kvality. Na 
základe dobrej spolupráce s 
verejnými vysokými školami, 
ktoré na Slovensku vzdelávajú 
učiteľov telesnej a športovej 
výchovy a tiež trénerov v 
rôznych športoch, máme už v 
tomto čase prisľúbenú účasť 
špičkových lektorov zo 
Slovenska a zo zahraničia. 

 „Medzinárodná federácia 
telesnej výchovy (FIEP) bola 
založená v roku 1923 a je 
najstaršou medzinárodnou 
organizáciou na svete 
pôsobiacou na poli telesnej 
výchovy. V súčasnosti má 
členskú základňu a národných 
delegátov v 144 krajinách sveta, 
čím sa radí aj medzi najväčšie 
svetové telovýchovné a 
športové organizácie. Dlhodobo 
spolupracuje s národnými 
organizáciami združujúcimi 
učiteľov telesnej výchovy, 
športovými univerzitami a 
fakultami. Preto víta rozvíjajúcu 
sa spoluprácu so SAŠS a plne 
podporuje organizovanie 
konferencie zameranej na 
výchovu a vzdelávanie v športe 
a prostredníctvom športu. Sme 
radi, že jednou z tematických 
oblastí konferencie je aj 
školská telesná výchova. 
Veríme, že konferencia prinesie 
množstvo podnetov a návrhov k 
tomu aké miesto by mal mať 
predmet telesná a športová 
výchova v našom vzdelávacom 
systéme a akú úlohu v ňom má 
hrať aj školský šport a 
organizácie, ktoré ho 
reprezentujú. Konferencia 

prinesie aj množstvo podnetov 
pre ovplyvňovanie ďalšieho 
rozvoja telesnej a športovej 
výchovy a školského športu, pre 
zvyšovanie ich kvality. Závery 
konferencie môžu byť aj 
kľúčovými východiskami pre 
spracovanie budúcej koncepcie 
rozvoja telesnej výchovy, 
pohybových aktivít a športu v 
Slovenskej republike, najmä u 
detí a mládeže.“   

Zámerom konferencie SAŠŠ je 
pripraviť dva dni plné 
zaujímavých a užitočných 
informácií, ktoré obohatia 
účastníkov konferencie o nové 
vedomosti a ktoré využijú aj v 
ich každodennej praxi. Zároveň 
veríme, že závery a 
odporúčania z konferencie, 
ktoré chceme predložiť 
Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, budú 
využité pri príprave novej 
koncepcie športu na roky 2021 - 
2030, hlavne v oblasti telesnej a 
športovej výchovy, rozvoja 
pohybových aktivít detí a 
mládeže a zlepšenia 
podmienok v športovej 
infraštruktúre v školách.

V Slovenskej asociácii 
športu na školách (SAŠŠ) 
sa už stalo tradíciou, že 

pri organizovaní 
medzinárodných školských 
majstrovstiev ISF, SAŠŠ 
organizuje konferencie s 
aktuálnymi témami, s cieľom 
priniesť aj na Slovensko nové 
poznatky z oblasti  telesnej a 
športovej výchovy a školského 
športu.

Najmä nás teší, že sa nám 
podarilo rozbehnúť spoluprácu 
a získať záštitu FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE D´EDUCATION 
PHYSIQUE (FIEP) nad 
konferenciou SAŠŠ. Požiadali 
sme preto prezidenta FIEP 
Európa a viceprezidenta 
Svetovej organizácie FIEP - p. 
doc. PaedDr. Branislava Antalu, 
PhD., o jeho vyjadrenie k 
spolupráci FIEP a SAŠŠ, k 
organizovaniu konferencie a jej 
prínosu pre školskú telesnú 
výchovu a školský šport v 
budúcnosti, citujem:

Program konferencie bol 
zostavený s cieľom získať 
informácie o aktuálnych témach 
v telesnej a športovej výchove u 
nás a v zahraničí, ale aj o 
pripravovaných nových 
projektoch zapájania detí a 
mládeže do pohybových aktivít. 
Konkrétny program konferencie, 
už aj po doplnení lektorov z ISF 
a zo zahraničia, zverejníme 
najneskôr vo februári 2020, aj s 
možnosťou prihlasovania sa 
zástupcov krajských a 
okresných klubov SAŠŠ.

Celoštátna konferencia Slovenskej asociácie športu na školách

„VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V ŠPORTE
 A PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU“

Termín a miesto: 20. a 21. apríla 2020, Štrbské Pleso
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Počas uplynulého víkendu 
sa v Spišskej Novej Vsi 
konali majstrovstvá 

Slovenska mladších žiakov v 
krátkom bazéne, ktoré priniesli 
množstvo pekných výsledkov, 
prekonaných rekordov, sledovali 
sme množstvo pútavých 
súbojov, neraz sa rozhodovalo 
vo finiši. Udiala sa však aj 
situácia, ktorá rezonuje a bude 
rezonovať ešte dlho v našej 
plaveckej rodine a to situácia, 
ktorá nastala v disciplíne na 200 
metrov motýlik. Plavkyňa 
Sophie Grey z klubu PK Pezinok 
sa chystala na jeden zo svojich 
ďalších štartov, aj ho 
absolvovala ale tak nešťastne, 
že nakoniec bola 
diskvalifikovaná a nezískala 
titul, o ktorý tak tuho bojovala, 
titul majsterky Slovenska. Ten 
po jej diskvalifikácii získala 

Stela Megelová z klubu SK 
Flipper Brezno. Čo sa udialo 
potom? Hneď potom sa Stela 
Megelová rozhodla a odovzdala 
svoju zlatú medailu Sofii, ktorá 
bola diskvalifikovaná. Týmto 
gestom si takto uctila jej lepší 
výkon v týchto pretekoch a 
jasne dala najavo, že za 
skutočnú víťazku považuje 
práve diskvalifikovanú Sofiu. 
Priamo na tomto podujatí v 
Spišskej Novej Vsi dekoroval 
Stelu zástupca SPF cenou Fair 
play a odovzdal jej zlatú 
medailu majstra Slovenskej 
republiky. Vyrastá nám 
generácia nielen úspešných, ale 
aj férových mladých ľudí, pre 
ktorých výhra za každú cenu, nie 
je to pravé orechové. Srdiečko 
dokáže zavážiť. Klobúk dole!

Slovenská plavecká federácia
Patrik Pavelka

VÝNIMOČNÉ 
FAIR PLAY GESTO

V NAŠICH
BAZÉNOCH!

Bývalá výborná moderná 
gymnastka Jana Riečanová je 
priam pupočnou šnúrou spojená 
s týmto pekným športom, s 
ktorým pobehala doslova a do 
písmena celý svet. Najskôr ako 
aktívna pretekárka a neskôr ako 
funkcionárka a medzinárodná 
rozhodkyňa: „Začínala som ako 
žiačka najskôr so športovou 
gymnastikou, ale veľmi skoro ma 
upútala moderná gymnastika, 
ktorej som prepadla na celej 
čiare a vôbec neľutujem“, hovorí 

s úsmevom stavebná inžinierka 
Jana Riečanová, pre ktorú bola 
čestnosť a zmysel pre fair play 
vždy prvoradými pojmami nielen 
v športe, ale aj v bežnom 
civilnom živote. Právom je cena 
KFP SOŠV za dlhodobé pôsobenie 
v duchu fair play v tých 
správnych rukách. 

Kiež by mala naša telesná kultúra 
a šport takýchto veľkých postáv 
čo najviac a aby stále dokazovali,  
že myšlienky a činy fair play nie 
sú žiadnym prežitkom a že stále 
majú čo povedať celej 
spoločnosti. Športová rodina 
môže byť preto na nich právom 
hrdá.

 Toto sú teda praví rytieri športu, 
ku ktorým sa radia aj ďalší 
držitelia diplomov Klubu fair play 
SOŠV –  volejbalista Jaroslav 
Kaminský, futbalista Štefan Kajda 
a stolný tenista Miroslav Gábor.

Projekt „Šport je šanca“ je akousi 
novinkou na scéne Klubu fair 
play, lebo len po druhý raz 
vypísal túto kategóriu. Jeho 
poslaním je pokúsiť sa zapojiť do 
športovania aj znevýhodnené 
skupiny detí a umožniť im tak 
rozvíjať sa aj po tejto stránke. A 
nielen to. Pomocou telesných 
aktivít nasmerovať mladú 
generáciu k zmysluplnému 
tráveniu času a aj takýmto 
spôsobom ju začleňovať do 
spoločnosti. Kým vlani sa z 
finančnej ceny tešili mladí 
Prešovčania, tentoraz si cenu a 
šek vo výške 1000 eur odniesli 
Košičania za projekt „Na koni – 
hravo a zdravo“. Za ním sú 
manželia Necelovci, ktorí 
pomocou krúžku pohybovej 
prípravky na koni pre deti 
klientov krízového centra 
Arcidiecéznej charity v Košickej 
Novej Vsi poskytujú mladej 
generácii možnosť spoznať krásu 
jazdeckého športu a prispieť tak 
k zvýšeniu ich fyzickej zdatnosti a 
zručnosti. „Za tieto peniaze 
dokúpime športový výstroj a 
pomôcky, aby sme deťom mohli 

spríjemniť ich krúžkovú činnosť v 
našom prostredí. Sme za to 
vďační a z ocenenia máme veľkú 
radosť“, povedal Martin Necela, 
tréner jazdectva. 
 Aj aktívni športovci dokázali, že 
popri sústredení sa na ich 
momentálny výkon, nezabúdajú 
na pravé poslanie športu a 
čestné súperenie. Za príkladný 
čin v duchu fair pri hokejových 
zápasoch Klub fair play SOŠV 
ocenil Miroslava Pupáka a Petra 
Čerešňáka, lebo dokázali  
posúdiť situáciu a vzdali sa 
ponúknutej výhody po 
nesprávnom verdikte rozhodcu. 
Potlesk sa ušiel aj 
paralympijskému zjazdárovi 
Jakubovi Krakovi, ktorý takisto 
opravil výrok rozhodcov a sám sa 
priznal, že slalomovou bránkou 
na pretekoch Európskeho pohára 
v Alpách napokon neprešiel.

  Peter Buček

predovšetkým s futbalovou 
tematikou a Janka Stašová, 
podpredsedníčka Klubu fair play 
mu pri odovzdávaní ceny s 
úsmevom povedala, že stále  
čakáme aj na titul s 
hádzanárskou tematikou.  „ 
Možno sa dočkáte, kto vie. Čas 
ukáže...“, diplomaticky odpovedal 
Michal Zeman, ktorý vo svojich 
článkoch a publikáciách hľadá 
zmysel a poslanie telesnej 
kultúry nielen cez prizmu 
obyčajných výsledkov, ale často 
smeruje aj do hlbokého zákulisia 

športu.
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Keďže nechceme porušiť túto 
tradíciu, skôr naopak, chceme 
neustále naše vzdelávacie 
aktivity skvalitňovať, snažili 
sme sa prípravu konferencie, 
ktorá bude súčasťou 
najvýznamnejšieho školského 
podujatia budúci rok - MŠM ISF 
v cezpoľnom behu 2020, 
posunúť do vyššej kvality. Na 
základe dobrej spolupráce s 
verejnými vysokými školami, 
ktoré na Slovensku vzdelávajú 
učiteľov telesnej a športovej 
výchovy a tiež trénerov v 
rôznych športoch, máme už v 
tomto čase prisľúbenú účasť 
špičkových lektorov zo 
Slovenska a zo zahraničia. 

 „Medzinárodná federácia 
telesnej výchovy (FIEP) bola 
založená v roku 1923 a je 
najstaršou medzinárodnou 
organizáciou na svete 
pôsobiacou na poli telesnej 
výchovy. V súčasnosti má 
členskú základňu a národných 
delegátov v 144 krajinách sveta, 
čím sa radí aj medzi najväčšie 
svetové telovýchovné a 
športové organizácie. Dlhodobo 
spolupracuje s národnými 
organizáciami združujúcimi 
učiteľov telesnej výchovy, 
športovými univerzitami a 
fakultami. Preto víta rozvíjajúcu 
sa spoluprácu so SAŠS a plne 
podporuje organizovanie 
konferencie zameranej na 
výchovu a vzdelávanie v športe 
a prostredníctvom športu. Sme 
radi, že jednou z tematických 
oblastí konferencie je aj 
školská telesná výchova. 
Veríme, že konferencia prinesie 
množstvo podnetov a návrhov k 
tomu aké miesto by mal mať 
predmet telesná a športová 
výchova v našom vzdelávacom 
systéme a akú úlohu v ňom má 
hrať aj školský šport a 
organizácie, ktoré ho 
reprezentujú. Konferencia 

prinesie aj množstvo podnetov 
pre ovplyvňovanie ďalšieho 
rozvoja telesnej a športovej 
výchovy a školského športu, pre 
zvyšovanie ich kvality. Závery 
konferencie môžu byť aj 
kľúčovými východiskami pre 
spracovanie budúcej koncepcie 
rozvoja telesnej výchovy, 
pohybových aktivít a športu v 
Slovenskej republike, najmä u 
detí a mládeže.“   

Zámerom konferencie SAŠŠ je 
pripraviť dva dni plné 
zaujímavých a užitočných 
informácií, ktoré obohatia 
účastníkov konferencie o nové 
vedomosti a ktoré využijú aj v 
ich každodennej praxi. Zároveň 
veríme, že závery a 
odporúčania z konferencie, 
ktoré chceme predložiť 
Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, budú 
využité pri príprave novej 
koncepcie športu na roky 2021 - 
2030, hlavne v oblasti telesnej a 
športovej výchovy, rozvoja 
pohybových aktivít detí a 
mládeže a zlepšenia 
podmienok v športovej 
infraštruktúre v školách.

V Slovenskej asociácii 
športu na školách (SAŠŠ) 
sa už stalo tradíciou, že 

pri organizovaní 
medzinárodných školských 
majstrovstiev ISF, SAŠŠ 
organizuje konferencie s 
aktuálnymi témami, s cieľom 
priniesť aj na Slovensko nové 
poznatky z oblasti  telesnej a 
športovej výchovy a školského 
športu.

Najmä nás teší, že sa nám 
podarilo rozbehnúť spoluprácu 
a získať záštitu FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE D´EDUCATION 
PHYSIQUE (FIEP) nad 
konferenciou SAŠŠ. Požiadali 
sme preto prezidenta FIEP 
Európa a viceprezidenta 
Svetovej organizácie FIEP - p. 
doc. PaedDr. Branislava Antalu, 
PhD., o jeho vyjadrenie k 
spolupráci FIEP a SAŠŠ, k 
organizovaniu konferencie a jej 
prínosu pre školskú telesnú 
výchovu a školský šport v 
budúcnosti, citujem:

Program konferencie bol 
zostavený s cieľom získať 
informácie o aktuálnych témach 
v telesnej a športovej výchove u 
nás a v zahraničí, ale aj o 
pripravovaných nových 
projektoch zapájania detí a 
mládeže do pohybových aktivít. 
Konkrétny program konferencie, 
už aj po doplnení lektorov z ISF 
a zo zahraničia, zverejníme 
najneskôr vo februári 2020, aj s 
možnosťou prihlasovania sa 
zástupcov krajských a 
okresných klubov SAŠŠ.

Celoštátna konferencia Slovenskej asociácie športu na školách

„VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V ŠPORTE
 A PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU“

Termín a miesto: 20. a 21. apríla 2020, Štrbské Pleso
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Počas uplynulého víkendu 
sa v Spišskej Novej Vsi 
konali majstrovstvá 

Slovenska mladších žiakov v 
krátkom bazéne, ktoré priniesli 
množstvo pekných výsledkov, 
prekonaných rekordov, sledovali 
sme množstvo pútavých 
súbojov, neraz sa rozhodovalo 
vo finiši. Udiala sa však aj 
situácia, ktorá rezonuje a bude 
rezonovať ešte dlho v našej 
plaveckej rodine a to situácia, 
ktorá nastala v disciplíne na 200 
metrov motýlik. Plavkyňa 
Sophie Grey z klubu PK Pezinok 
sa chystala na jeden zo svojich 
ďalších štartov, aj ho 
absolvovala ale tak nešťastne, 
že nakoniec bola 
diskvalifikovaná a nezískala 
titul, o ktorý tak tuho bojovala, 
titul majsterky Slovenska. Ten 
po jej diskvalifikácii získala 

Stela Megelová z klubu SK 
Flipper Brezno. Čo sa udialo 
potom? Hneď potom sa Stela 
Megelová rozhodla a odovzdala 
svoju zlatú medailu Sofii, ktorá 
bola diskvalifikovaná. Týmto 
gestom si takto uctila jej lepší 
výkon v týchto pretekoch a 
jasne dala najavo, že za 
skutočnú víťazku považuje 
práve diskvalifikovanú Sofiu. 
Priamo na tomto podujatí v 
Spišskej Novej Vsi dekoroval 
Stelu zástupca SPF cenou Fair 
play a odovzdal jej zlatú 
medailu majstra Slovenskej 
republiky. Vyrastá nám 
generácia nielen úspešných, ale 
aj férových mladých ľudí, pre 
ktorých výhra za každú cenu, nie 
je to pravé orechové. Srdiečko 
dokáže zavážiť. Klobúk dole!

Slovenská plavecká federácia
Patrik Pavelka

VÝNIMOČNÉ 
FAIR PLAY GESTO

V NAŠICH
BAZÉNOCH!

Bývalá výborná moderná 
gymnastka Jana Riečanová je 
priam pupočnou šnúrou spojená 
s týmto pekným športom, s 
ktorým pobehala doslova a do 
písmena celý svet. Najskôr ako 
aktívna pretekárka a neskôr ako 
funkcionárka a medzinárodná 
rozhodkyňa: „Začínala som ako 
žiačka najskôr so športovou 
gymnastikou, ale veľmi skoro ma 
upútala moderná gymnastika, 
ktorej som prepadla na celej 
čiare a vôbec neľutujem“, hovorí 

s úsmevom stavebná inžinierka 
Jana Riečanová, pre ktorú bola 
čestnosť a zmysel pre fair play 
vždy prvoradými pojmami nielen 
v športe, ale aj v bežnom 
civilnom živote. Právom je cena 
KFP SOŠV za dlhodobé pôsobenie 
v duchu fair play v tých 
správnych rukách. 

Kiež by mala naša telesná kultúra 
a šport takýchto veľkých postáv 
čo najviac a aby stále dokazovali,  
že myšlienky a činy fair play nie 
sú žiadnym prežitkom a že stále 
majú čo povedať celej 
spoločnosti. Športová rodina 
môže byť preto na nich právom 
hrdá.

 Toto sú teda praví rytieri športu, 
ku ktorým sa radia aj ďalší 
držitelia diplomov Klubu fair play 
SOŠV –  volejbalista Jaroslav 
Kaminský, futbalista Štefan Kajda 
a stolný tenista Miroslav Gábor.

Projekt „Šport je šanca“ je akousi 
novinkou na scéne Klubu fair 
play, lebo len po druhý raz 
vypísal túto kategóriu. Jeho 
poslaním je pokúsiť sa zapojiť do 
športovania aj znevýhodnené 
skupiny detí a umožniť im tak 
rozvíjať sa aj po tejto stránke. A 
nielen to. Pomocou telesných 
aktivít nasmerovať mladú 
generáciu k zmysluplnému 
tráveniu času a aj takýmto 
spôsobom ju začleňovať do 
spoločnosti. Kým vlani sa z 
finančnej ceny tešili mladí 
Prešovčania, tentoraz si cenu a 
šek vo výške 1000 eur odniesli 
Košičania za projekt „Na koni – 
hravo a zdravo“. Za ním sú 
manželia Necelovci, ktorí 
pomocou krúžku pohybovej 
prípravky na koni pre deti 
klientov krízového centra 
Arcidiecéznej charity v Košickej 
Novej Vsi poskytujú mladej 
generácii možnosť spoznať krásu 
jazdeckého športu a prispieť tak 
k zvýšeniu ich fyzickej zdatnosti a 
zručnosti. „Za tieto peniaze 
dokúpime športový výstroj a 
pomôcky, aby sme deťom mohli 

spríjemniť ich krúžkovú činnosť v 
našom prostredí. Sme za to 
vďační a z ocenenia máme veľkú 
radosť“, povedal Martin Necela, 
tréner jazdectva. 
 Aj aktívni športovci dokázali, že 
popri sústredení sa na ich 
momentálny výkon, nezabúdajú 
na pravé poslanie športu a 
čestné súperenie. Za príkladný 
čin v duchu fair pri hokejových 
zápasoch Klub fair play SOŠV 
ocenil Miroslava Pupáka a Petra 
Čerešňáka, lebo dokázali  
posúdiť situáciu a vzdali sa 
ponúknutej výhody po 
nesprávnom verdikte rozhodcu. 
Potlesk sa ušiel aj 
paralympijskému zjazdárovi 
Jakubovi Krakovi, ktorý takisto 
opravil výrok rozhodcov a sám sa 
priznal, že slalomovou bránkou 
na pretekoch Európskeho pohára 
v Alpách napokon neprešiel.

  Peter Buček

predovšetkým s futbalovou 
tematikou a Janka Stašová, 
podpredsedníčka Klubu fair play 
mu pri odovzdávaní ceny s 
úsmevom povedala, že stále  
čakáme aj na titul s 
hádzanárskou tematikou.  „ 
Možno sa dočkáte, kto vie. Čas 
ukáže...“, diplomaticky odpovedal 
Michal Zeman, ktorý vo svojich 
článkoch a publikáciách hľadá 
zmysel a poslanie telesnej 
kultúry nielen cez prizmu 
obyčajných výsledkov, ale často 
smeruje aj do hlbokého zákulisia 

športu.
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Z KAŽDÉHO
ROŽKA TROŠKA
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Iniciátor konferencie Sport 

(R)evolution, prezident SOŠV 
Anton Siekel, bol spokojný. Na historicky prvú 

konferenciu SPORT 
®EVOLUTION, ktorú 

Slovenský olympijský a športový 
výbor (SOŠV) usporiadal v 
stredu v bratislavskej Refinery 
Gallery, prišlo okolo šesťsto ľudí, 
prevažne z radov športovej 
verejnosti. Od rána až do večera 
si mohli vybrať sledovanie 
zaujímavých prednášok a 
moderovaných diskusií o 
rôznorodých športových a 
ďalších so športom súvisiacich 
témach, ktoré prebiehali na 
dvoch pódiách (hlavnom a 
lifestylovom). 

Ohlasy účastníkov na 
premiérovú konferenciu SPORT 
®EVOLUTION boli prevažne 
veľmi pozitívne. K niektorým 
témam, o ktorých sa na 
konferencii veľa hovorilo, 
nájdete informácie priamo na 
stránkach SOŠV v samostatných 
článkoch.

„Počas vlaňajších OH mládeže v 
Buenos Aires som mal možnosť 
navštíviť podobný typ 
konferencie a chcel som, aby aj 
slovenskí fanúšikovia a ľudia, 
ktorí u nás pôsobia v športe, 
mali možnosť stretnúť sa na 
jednom mieste so zaujímavými 
spíkrami a aby sa hovorilo o 
témach, ktoré súvisia so 
športom. Chceli sme ho ukázať v 
širšom rozmere. Vystupovali tu 
napríklad naše športovkyne, 
ktoré hovorili o spojení 
materstva so športom, ďalší 
špičkoví športovci, ale aj 

množstvo iných významných 
rečníkov. Reč bola aj o vážnych 
témach financovania športu, o 
športovej legislatíve a podobne. 
Snažili sme sa zaujať každého, 
kto má vzťah k športu, aby si tu 
všetci niečo našli. Témy 
konferencie sme vyberali veľmi 
pozorne, ale nebol to ľahký 
výber, pretože dlhodobých aj 
aktuálnych tém sa ponúkalo 
množstvo. Verím, že tie vybrané 
ľudí zaujali. Môžem sľúbiť, že 
takáto konferencia sa stane 
každoročným vyvrcholením 
našich aktivít,“ uviedol na margo 
konferencie SPORT ®EVOLUTION 
prezident SOŠV Anton Siekel.

„Čerešničkou na torte“ pre 
všetkých účastníkov konferencie 
bola správa, že práve v čase jej 
konania bol v parlamente 
schválený zákon o Fonde na 
podporu športu, o ktorom len 
krátko predtým na konferencii 
hovoril štátny tajomník pre 
šport - Jozef Gönci.

SOŠV, 18. SEPTEMBER 2019, BRATISLAVA

SOŠV V BRATISLAVE USPORIADAL
VEĽMI ÚSPEŠNÚ PRVÚ KONFERENCIU

SPORT ®EVOLUTION

Populárna celoslovenská 
súťaž pre základné a 
stredné školy s názvom  

„ALL STAR SCHOOL - školy, 
ktoré najviac žijú pohybom a 
športom“ úspešne 
odštartovala svoju druhú fázu, 
v ktorej si každý môže nájsť 
svojich favoritov a podporiť ich 
prostredníctvom online 
hlasovania. 
Súťaž je realizovaná ako súčasť 
komplexného multimediálneho 
projektu popularizácie športu a 
pohybových aktivít pre deti a 
mládež s názvom MÔŽEBYŤ.SK. 
Odborným partnerom projektu 
je Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej 
republiky, Národné športové 
centrum a Slovenská asociácia 
športu na školách.    

Tri školy, ktoré najviac žijú 
pohybom a športom získajú od 
generálneho partnera súťaže, 
spoločnosti Veríme v Zábavu, 
s.r.o., street workoutové ihriská 
v celkovej hodnote 17 500 eur. 
Viac informácií o súťaži nájdete 
na www.mozebyt.sk/all-star-
school/  .

Do druhého ročníka súťaže sa z 
celkového počtu prihlásených 

škôl podarilo splniť súťažné 
podmienky 68 školám, ktoré sa 
uchádzajú o priazeň a sympatie 
hlasujúcich z celého Slovenska.  
„Vyše 24 tisíc žiakov a 
študentov navštevujúcich 
zapojené školy a desiatky 
skvelých učiteľov a pracovníkov 
s mládežou sú čísla, z ktorých 
máme obrovskú radosť. Verím, 
že aj v tomto ročníku súťaže 
bude veľký záujem ľudí o 
možnosť podporiť svojich 
favoritov prostredníctvom 
online hlasovania. 
Registrujeme zapojených 
súťažiacich z miest, ale aj 
menších, či väčších obcí z 
rôznych kútov Slovenska, ako 
napríklad - Bratislava, Košice, 
Prešov, Nitra, Žilina, Poprad, 
Martin, Zvolen, Liptovský 
Mikuláš, Dolný Kubín, Levice, 
Pezinok, Sereď, Rožňava, 

Rimavská Sobota, Kysucké Nové 
Mesto, Šaľa, Štúrovo, 
Hurbanovo, Žiar nad Hronom, 
Púchov, Podbrezová, 
Partizánske, Kežmarok, 
Žarnovica, Tvrdošín, Trstená, 
Nová Baňa, Modra, Dunajská 
Lužná, Krásno nad Kysucou, 
Dvorníky, Belá nad Cirochou, 
Nedožery-Brezany, Kuchyňa, 
Poniky, Pečovská Nová Ves, 
Spišská Stará Ves, Spišská 
Teplica, Veľké Rovné, Veľké 
Leváre, Lendak, Široké, 
Liptovský Hrádok, Dlhá nad 
Oravou, Turčianske Kľačany, 
Tvrdošovce, Šurany, Banka, 
Ľubotice, Dolná Súča, Alekšince, 
Ludanice, Rosina,“ prezrádza 
koordinátor projektu, Ing. 
Martin Michalica z občianskeho 
združenia Šedý medveď. 

Tento projekt finančne podporil 
Bratislavský samosprávny kraj. 
Tento projekt sa uskutočnil 
vďaka finančnej podpore 
Nadácie SPP. Projekt podporila 
ČSOB nadácia.

V súťaži ALL STAR SCHOOL nie 
je rozhodujúce - koľko 

rekordérov a šampiónov školu 
navštevuje, ale koľko žiakov sa 
pravidelne hýbe a len tak pre 
radosť si aj zašportuje. A práve 
školy, ktoré najviac žijú 
pohybom a športom, si zaslúžia 
našu pozornosť a mali by ísť 
pozitívnym príkladom 
ostatným.  

VYŠE 24 TISÍC ŽIAKOV SA V SÚŤAŽI
 ALL STAR SCHOOL UCHÁDZA O TITUL ŠKOLY,
 KTORÁ NAJVIAC ŽIJE POHYBOM A ŠPORTOM.

Všetky zapojené školy môžete spoznať na adrese 
www.mozebyt.sk/all-star-school/videa-hlasovanie-
2019/, kde od 2. 12. 2019 do 28. 2. 2020 prebieha 
bezplatné online hlasovanie.V poslednom čase pozorujeme 

trend narastania disciplinár-
nych priestupkov na športo-

viskách školského športu. Preto 
sa, v súlade so Zákonom 
440/2015 Z. z. o športe a aj 
preto, že nám to ako národnej 
športovej organizácii citovaný 
zákon ukladá, vydala SAŠŠ 
Disciplinárny poriadok (ďalej 
len DP) ako smernicu pre 
pravidlá disciplinárneho 
konania SAŠŠ. Jeho hlavným 
cieľom nie je trestať, ale 
predchádzať negatívnym javom 
na poli školského športu.
Keďže SAŠŠ je garantom 
organizačného a súťažného 
poriadku školských športových 
súťaží (ďalej len ŠŠS) na 
jednotlivé šk. roky, ustanovenia 
DP platia pre súťaže 
vyhlasované SAŠŠ, zároveň pre 
súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR, 
ako aj pre ŠŠS vyhlasované 
inými inštitúciami na základe 
dohody, alebo poverenia od 
MŠVVaŠ SR.
Disciplinárny poriadok 
vychádza z ustanovení Bielej 
knihy o športe (Uznesenie 

Európskeho parlamentu z 8. 
mája 2008), z ustanovení 
Dohovoru Rady Európy č. 215 o 
manipulácii športových súťaží, z 
dokumentu Rady Európy MSL -
7(92) 11 Kódex športovej etiky, 
ktorý stanovuje základné 
východiska a smerovania vo 
vzťahu k mládeži.

V dňoch 15. a 16.novembra 
2019 zasadalo posledné 
tohtoročné 

PREDSEDNÍCTVO Slovenskej 
asociácie športu na školách. Na 
programe  rokovania bolo 
viacero otázok a informácií k 
témam ako - príprava MŠM ISF 
v cezpoľnom behu, členská 
základňa, športovo technické 
otázky aj informácia o príprave 
detskej olympiády detí a 
mládeže KALOKAGATIA 2020. 
Dôležitou informáciou bola aj 
príprava veľkej Konferencie o 
školskom športe. Schválená 
bola  Koncepcia olympijskej 
výchovy v podmienkach SAŠŠ 
2020 - 2024 a ďalšie úlohy v 
tejto oblasti, ktorá bude 
kopírovať olympijský cyklus, 
nová Metodická pomôcka pre 
prácu disciplinárnych komisií z 
dielne člena predsedníctva 
Jozefa Pavlíka. 

Disciplinárny poriadok upravuje 
konanie disciplinárnych 
orgánov, disciplinárne 
previnenia, disciplinárne 
sankcie a ochranné opatrenia, 
ktoré je možné za disciplinárne 
previnenie uložiť a pravidlá ich 
ukladania. Disciplinárnymi 
orgánmi SAŠŠ oprávnenými na 
prerokovanie disciplinárnych 
previnení a ukladanie 
disciplinárnych sankcií a 
určenie ochranných opatrení 
sú: disciplinárne komisie na 
jednotlivých stupňoch, 
celoštátna disciplinárna 
komisia, volená a menovaná 
Snemom SAŠŠ a komisia na 
riešenie sporov, ktorá plní 
funkciu odvolacej komisie. 
Srdečne blahoželáme aj členke 
predsedníctva SAŠŠ Ľudmile 
Dratvovej, k jej krásnemu 
životnému jubileu.

PREDSEDNÍCTVO SAŠŠ
NA ŠTRBSKOM PLESE
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ROŽKA TROŠKA
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Iniciátor konferencie Sport 

(R)evolution, prezident SOŠV 
Anton Siekel, bol spokojný. Na historicky prvú 

konferenciu SPORT 
®EVOLUTION, ktorú 

Slovenský olympijský a športový 
výbor (SOŠV) usporiadal v 
stredu v bratislavskej Refinery 
Gallery, prišlo okolo šesťsto ľudí, 
prevažne z radov športovej 
verejnosti. Od rána až do večera 
si mohli vybrať sledovanie 
zaujímavých prednášok a 
moderovaných diskusií o 
rôznorodých športových a 
ďalších so športom súvisiacich 
témach, ktoré prebiehali na 
dvoch pódiách (hlavnom a 
lifestylovom). 

Ohlasy účastníkov na 
premiérovú konferenciu SPORT 
®EVOLUTION boli prevažne 
veľmi pozitívne. K niektorým 
témam, o ktorých sa na 
konferencii veľa hovorilo, 
nájdete informácie priamo na 
stránkach SOŠV v samostatných 
článkoch.

„Počas vlaňajších OH mládeže v 
Buenos Aires som mal možnosť 
navštíviť podobný typ 
konferencie a chcel som, aby aj 
slovenskí fanúšikovia a ľudia, 
ktorí u nás pôsobia v športe, 
mali možnosť stretnúť sa na 
jednom mieste so zaujímavými 
spíkrami a aby sa hovorilo o 
témach, ktoré súvisia so 
športom. Chceli sme ho ukázať v 
širšom rozmere. Vystupovali tu 
napríklad naše športovkyne, 
ktoré hovorili o spojení 
materstva so športom, ďalší 
špičkoví športovci, ale aj 

množstvo iných významných 
rečníkov. Reč bola aj o vážnych 
témach financovania športu, o 
športovej legislatíve a podobne. 
Snažili sme sa zaujať každého, 
kto má vzťah k športu, aby si tu 
všetci niečo našli. Témy 
konferencie sme vyberali veľmi 
pozorne, ale nebol to ľahký 
výber, pretože dlhodobých aj 
aktuálnych tém sa ponúkalo 
množstvo. Verím, že tie vybrané 
ľudí zaujali. Môžem sľúbiť, že 
takáto konferencia sa stane 
každoročným vyvrcholením 
našich aktivít,“ uviedol na margo 
konferencie SPORT ®EVOLUTION 
prezident SOŠV Anton Siekel.

„Čerešničkou na torte“ pre 
všetkých účastníkov konferencie 
bola správa, že práve v čase jej 
konania bol v parlamente 
schválený zákon o Fonde na 
podporu športu, o ktorom len 
krátko predtým na konferencii 
hovoril štátny tajomník pre 
šport - Jozef Gönci.

SOŠV, 18. SEPTEMBER 2019, BRATISLAVA

SOŠV V BRATISLAVE USPORIADAL
VEĽMI ÚSPEŠNÚ PRVÚ KONFERENCIU

SPORT ®EVOLUTION

Populárna celoslovenská 
súťaž pre základné a 
stredné školy s názvom  

„ALL STAR SCHOOL - školy, 
ktoré najviac žijú pohybom a 
športom“ úspešne 
odštartovala svoju druhú fázu, 
v ktorej si každý môže nájsť 
svojich favoritov a podporiť ich 
prostredníctvom online 
hlasovania. 
Súťaž je realizovaná ako súčasť 
komplexného multimediálneho 
projektu popularizácie športu a 
pohybových aktivít pre deti a 
mládež s názvom MÔŽEBYŤ.SK. 
Odborným partnerom projektu 
je Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej 
republiky, Národné športové 
centrum a Slovenská asociácia 
športu na školách.    

Tri školy, ktoré najviac žijú 
pohybom a športom získajú od 
generálneho partnera súťaže, 
spoločnosti Veríme v Zábavu, 
s.r.o., street workoutové ihriská 
v celkovej hodnote 17 500 eur. 
Viac informácií o súťaži nájdete 
na www.mozebyt.sk/all-star-
school/  .

Do druhého ročníka súťaže sa z 
celkového počtu prihlásených 

škôl podarilo splniť súťažné 
podmienky 68 školám, ktoré sa 
uchádzajú o priazeň a sympatie 
hlasujúcich z celého Slovenska.  
„Vyše 24 tisíc žiakov a 
študentov navštevujúcich 
zapojené školy a desiatky 
skvelých učiteľov a pracovníkov 
s mládežou sú čísla, z ktorých 
máme obrovskú radosť. Verím, 
že aj v tomto ročníku súťaže 
bude veľký záujem ľudí o 
možnosť podporiť svojich 
favoritov prostredníctvom 
online hlasovania. 
Registrujeme zapojených 
súťažiacich z miest, ale aj 
menších, či väčších obcí z 
rôznych kútov Slovenska, ako 
napríklad - Bratislava, Košice, 
Prešov, Nitra, Žilina, Poprad, 
Martin, Zvolen, Liptovský 
Mikuláš, Dolný Kubín, Levice, 
Pezinok, Sereď, Rožňava, 

Rimavská Sobota, Kysucké Nové 
Mesto, Šaľa, Štúrovo, 
Hurbanovo, Žiar nad Hronom, 
Púchov, Podbrezová, 
Partizánske, Kežmarok, 
Žarnovica, Tvrdošín, Trstená, 
Nová Baňa, Modra, Dunajská 
Lužná, Krásno nad Kysucou, 
Dvorníky, Belá nad Cirochou, 
Nedožery-Brezany, Kuchyňa, 
Poniky, Pečovská Nová Ves, 
Spišská Stará Ves, Spišská 
Teplica, Veľké Rovné, Veľké 
Leváre, Lendak, Široké, 
Liptovský Hrádok, Dlhá nad 
Oravou, Turčianske Kľačany, 
Tvrdošovce, Šurany, Banka, 
Ľubotice, Dolná Súča, Alekšince, 
Ludanice, Rosina,“ prezrádza 
koordinátor projektu, Ing. 
Martin Michalica z občianskeho 
združenia Šedý medveď. 

Tento projekt finančne podporil 
Bratislavský samosprávny kraj. 
Tento projekt sa uskutočnil 
vďaka finančnej podpore 
Nadácie SPP. Projekt podporila 
ČSOB nadácia.

V súťaži ALL STAR SCHOOL nie 
je rozhodujúce - koľko 

rekordérov a šampiónov školu 
navštevuje, ale koľko žiakov sa 
pravidelne hýbe a len tak pre 
radosť si aj zašportuje. A práve 
školy, ktoré najviac žijú 
pohybom a športom, si zaslúžia 
našu pozornosť a mali by ísť 
pozitívnym príkladom 
ostatným.  

VYŠE 24 TISÍC ŽIAKOV SA V SÚŤAŽI
 ALL STAR SCHOOL UCHÁDZA O TITUL ŠKOLY,
 KTORÁ NAJVIAC ŽIJE POHYBOM A ŠPORTOM.

Všetky zapojené školy môžete spoznať na adrese 
www.mozebyt.sk/all-star-school/videa-hlasovanie-
2019/, kde od 2. 12. 2019 do 28. 2. 2020 prebieha 
bezplatné online hlasovanie.V poslednom čase pozorujeme 

trend narastania disciplinár-
nych priestupkov na športo-

viskách školského športu. Preto 
sa, v súlade so Zákonom 
440/2015 Z. z. o športe a aj 
preto, že nám to ako národnej 
športovej organizácii citovaný 
zákon ukladá, vydala SAŠŠ 
Disciplinárny poriadok (ďalej 
len DP) ako smernicu pre 
pravidlá disciplinárneho 
konania SAŠŠ. Jeho hlavným 
cieľom nie je trestať, ale 
predchádzať negatívnym javom 
na poli školského športu.
Keďže SAŠŠ je garantom 
organizačného a súťažného 
poriadku školských športových 
súťaží (ďalej len ŠŠS) na 
jednotlivé šk. roky, ustanovenia 
DP platia pre súťaže 
vyhlasované SAŠŠ, zároveň pre 
súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR, 
ako aj pre ŠŠS vyhlasované 
inými inštitúciami na základe 
dohody, alebo poverenia od 
MŠVVaŠ SR.
Disciplinárny poriadok 
vychádza z ustanovení Bielej 
knihy o športe (Uznesenie 

Európskeho parlamentu z 8. 
mája 2008), z ustanovení 
Dohovoru Rady Európy č. 215 o 
manipulácii športových súťaží, z 
dokumentu Rady Európy MSL -
7(92) 11 Kódex športovej etiky, 
ktorý stanovuje základné 
východiska a smerovania vo 
vzťahu k mládeži.

V dňoch 15. a 16.novembra 
2019 zasadalo posledné 
tohtoročné 

PREDSEDNÍCTVO Slovenskej 
asociácie športu na školách. Na 
programe  rokovania bolo 
viacero otázok a informácií k 
témam ako - príprava MŠM ISF 
v cezpoľnom behu, členská 
základňa, športovo technické 
otázky aj informácia o príprave 
detskej olympiády detí a 
mládeže KALOKAGATIA 2020. 
Dôležitou informáciou bola aj 
príprava veľkej Konferencie o 
školskom športe. Schválená 
bola  Koncepcia olympijskej 
výchovy v podmienkach SAŠŠ 
2020 - 2024 a ďalšie úlohy v 
tejto oblasti, ktorá bude 
kopírovať olympijský cyklus, 
nová Metodická pomôcka pre 
prácu disciplinárnych komisií z 
dielne člena predsedníctva 
Jozefa Pavlíka. 

Disciplinárny poriadok upravuje 
konanie disciplinárnych 
orgánov, disciplinárne 
previnenia, disciplinárne 
sankcie a ochranné opatrenia, 
ktoré je možné za disciplinárne 
previnenie uložiť a pravidlá ich 
ukladania. Disciplinárnymi 
orgánmi SAŠŠ oprávnenými na 
prerokovanie disciplinárnych 
previnení a ukladanie 
disciplinárnych sankcií a 
určenie ochranných opatrení 
sú: disciplinárne komisie na 
jednotlivých stupňoch, 
celoštátna disciplinárna 
komisia, volená a menovaná 
Snemom SAŠŠ a komisia na 
riešenie sporov, ktorá plní 
funkciu odvolacej komisie. 
Srdečne blahoželáme aj členke 
predsedníctva SAŠŠ Ľudmile 
Dratvovej, k jej krásnemu 
životnému jubileu.

PREDSEDNÍCTVO SAŠŠ
NA ŠTRBSKOM PLESE
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Vážení partneri, milí priatelia,

dovoľujeme si Vám touto cestou poďakovať za Vašu 
pomoc a podporu školského športu a tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu s Vami.

Okresné
a Krajské
kluby SAŠŠ

Samosprávne
kraje
Slovenska

Národné
športové
zväzy
a organizácie

Školy
a školské
zariadenia

Mestá
a obce

mnohí 
dobrovoľníci
z radov
pedagógov a žiakov 
a dodávatelia


