
Vlaňajším ročníkom sme zavŕšili 25-ročnú cestu 
Slovenskej asociácie športu na školách a jej súputníka - 
občianskeho združenia Kalokagatie na Slovensku. Tak ako 
sme spoločne skonštatovali na slávnostnom zhromaždení v 
Trnave, bola to cesta náročná, ale v konečnom dôsledku aj 
cesta plná radosti a úspechov.

Nie každej organizácii či spolku na slovenskej športovej 
a olympijskej scéne sa podarilo naplniť svoje predsavzatia 
tak, ako sa to podarilo v histórii najvýznamnejšej organizá-
cii školského športu u nás. Vymenovať všetky dosiahnuté 
úspechy by si vyžiadalo podstatne väčší priestor, než aký 
nám vymedzil rozmermi tohto úvodníka editor nášho 
periodika. A preto len stručne.

Pred štvrťstoročím sme za hlavnú úlohu považovali 
záchranu školských športových súťaží. Nielenže sa nám to 
podarilo, ale dokázali sme za pomerne krátky čas 
vybudovať ucelený súťažný systém, aký z hľadiska rozsahu 
a obsahovej prepracovanosti nemá v Európe obdobu. Veľa 
sa už popísalo aj o našich olympiádach, Kalokagatii, 
Gaudeamus igitur či Olympiáde školských pracovníkov. 
Výrazne rezonuje Školská cena fair play, ale aj Školské dni 
športu či celoštátna súťaž športovej aktivity pod názvom 
Škola roka. Úspešní sme aj v medzinárodnom meradle - 
nielen skvelými výsledkami v súťažiach ISF, ale aj v 
organizátorskom pôsobení či na poli diplomacie. Bez obáv 
zo zveličovania môžeme povedať, že doterajšia činnosť 
SAŠŠ-ky (ako zvykneme familiárne nazývať našu organi-

záciu) bola naplnená užitočnou a zmysluplnou prácou. Bolo 
by však obrovskou chybou uspokojovať sa s dosiahnutým. 
Navyše. treba rešpektovať zákonitosti vedecko-technické-
ho pokroku. Ten so svojimi (aj) negatívnymi dôsledkami na 
zdravotný stav obyvateľstva pokračuje tempom, na ktorý 
súčasný stav športu na Slovensku - vrátane toho školského - 
nestačí reagovať. Na rôznych úrovniach sa síce prijímajú 
rôzne opatrenia, no tieto akoby vždy boli krok pozadu za 
spoločenskou objednávkou. Viaceré naliehavé úlohy sa síce 
dostávajú medzi ťažiskové predsavzatia telovýchovných 
subjektov, no ich obsah ani zďaleka nekorešponduje s 
konkrétnymi spôsobmi ich naplnenia. 

Súčasnosť pred nás stavia nové výzvy, s ktorými sa 
doteraz žiadna generácia propagátorov a organizátorov 
mládežníckeho športu nestretla. "Kde sú tie časy, keď sme 
prišli zo školy, odhodili tašku do kúta a až do zotmenia sme 
boli v neustálom pohybe." Povzdychol si na nedávnej 
konferencii k tejto problematike jeden z jej účastníkov.

Odpoveďou na túto otázku by mohol byť aj Predsedníc-
tvom schválený dlhodobý program činnosti na roky 2017 - 
2020. Skutočne mohol, ale len vtedy, keď sa k jeho postup-
nému napĺňaniu postavia všetci s plnou zodpovednosťou, 
keď ťažiskové úlohy sa nebudú chápať ako povinná 
ozdoba všetkých materiálov, ale ako príkaz dňa, keď sa 
realizácia programu neponechá len na jeho tvorcov, ale sa 
stane súčasťou denno-denného pôsobenia každého z nás.

Anton Javorka, čestný predseda SAŠŠ
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 Program ako odpoveď na výzvy

Milí priatelia školského športu,

 len nedávno sa rozbehol nový školský rok a už o chvíľu 
budeme bilancovať ten kalendárny. Dovoľte mi teda najskôr  
rodine školského športu poďakovať za všetko, čo všetci jej 
členovia v uplynulom roku pre šport urobili. Poďakovať 
svojim kolegom a všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní 
takých športových podujatí ako sú Kalokagatia, Olympiáda 
školských pracovníkov, Školské dni športu ale aj na 
organizovaní školských športových súťaží na všetkých 
úrovniach a celého radu ďalších pohybových a výchovno-
vzdelávacích aktivít. Akýmsi poďakovaním a ocenením tých 
najúspešnejších škôl na Slovensku je vyhodnotenie súťaže 
"Škola roka".  Vysoko si vážim širokú zapojenosť škôl do tejto 
celoslovenskej aktivity, ale aj jej dôstojné vyhodnotenie, ktoré 
sa po rokoch opäť  uskutočnilo vo Svätom Petri. Všetkých 
ocenených, členov predsedníctva SAŠŠ i pozvaných hostí 
čakalo precízne pripravené - a môžem povedať, že s láskou 
zorganizované - podujatie. Partia okolo Mareka Mazana 
opäť ukázala, že nadšenie sa nedá nahradiť ničím. Verím, že v  
roku 2017 tomu nebude inak. 

Marian Majzlík, predseda SAŠŠ   



Už príjemná atmosféra a srdečnosť širokého kolektívu 
hostiteľskej školy - ZŠ s MŠ Svätý Peter - naznačovali, že 
celoštátne vyhodnotenie ŠKOLY ROKA za školský rok 
2015/216 bude patriť k príjemným a pohodovým  podujatiam 
v jej už pomerne bohatej histórii.  A skutočne. Všetko išlo 
presne podľa časového harmonogramu a v duchu precízne 
pripraveného scenára, ktorý režírovala samotná riaditeľka 
školy Ingrid Zachorecová za asistencie jej zástupcu Ma-
reka Mazana. Riaditeľka školy sa dokonca ujala aj funkcie 
moderátorky a treba povedať, že to zvládla naozaj excelentne.

Podujatie svojim príhovorom otvoril starosta obce Jozef 
Jobbágy, ktorý všetkých privítal a poprial im príjemný pobyt 
vo Svätom Petri znásobený čo najkrajšími zážitkami. S 
potleskom prítomní privítali aj vynikajúcich slovenských 
športovcov - olympijského víťaza z roku 1952 Jána Za-
charu a slovenskú atletickú nádej Michaelu Peškovú.  

Prítomným sa potom prihovoril predseda SAŠŠ Marián 
Majzlík, ktorý zastúpil aj čestného predsedu SAŠŠ Antona 
Javorku. Ten sa podujatia nemohol zúčastniť, ale takpo-
vediac na diaľku vyslovil radosť nad tým, že myšlienke 
ŠKOLY ROKA sa úspešne darí. Len tak mimochodom do-
dávame, že v tomto období práve dovŕšila 18-násty rok svojej 
existencie.  

Okrem členov Predsedníctva SAŠŠ a poslancov obce 
Svätý Peter moderátorka privítala aj ďalších vzácnych hostí, 
medzi ktorými boli Adriana Mičkovicová z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Pavel Bílik zo Slo-
venského paralympijského výboru, generálny sekretár SAZ 
Vladimír Gubrický, Mária Psotová z Nitrianskeho samo-
správneho kraja, Milan Galaba vedúci odboru školstva 
Okresného úradu v Nitre a ďalší.

Starostlivo pripravený program zostavený z vystúpení žia-
kov usporiadateľskej školy vypĺňal prestávky medzi vy-
hodnotením jednotlivých kategórií. 
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Súčasťou celoštátneho vyhodnotenia Školy roka je aj  
vyhlásenie najlepších  školských športovcov. Uskutočňuje 
sa v dvoch vekových kategóriách - žiaci a žiačky základ-
ných škôl a žiaci a žiačky stredných škôl. � �

Športovec roka  v kategórii ZŠ� � � �

Barbora Kortišová� ZŠ sv.Dominika Savia, Zvolen� � �
Marek Mazan� � ZŠ s MŠ Svätý Peter� � �

Športovec roka v kategórii SŠ� � � �

Tentokrát boli v kategórii stredných škôl ocenené dva 
kolektívy - oba za mimoriadne úspešné účinkovanie v 
medzinárodných súťažiach:
KSŠ sv. Vincenta de Paul Levice - víťazný kolektív 
basketbalistiek 3x3 zo svetového šampionátu školákov ISF
ŠG J. Herdu Trnava - kolektív futsalistov, ktorý sa na  
svetovom šampionáte školákov ISF umiestnil na skvelom 
šiestom mieste.
A čo na záver?
Čestný predseda SAŠŠ a autor projektu ŠKOLA ROKA 
Anton Javorka vždy hovorieva:
„Škola roka“ je barometrom, ktorý ukazuje úsilie škôl o 
naplnenie cieľov školského športu. Je to získavanie detí pre 
pravidelné športovanie, vyhľadávanie talentov a práca s 
nimi, ale aj výchova detí prostredníctvom športu“.

ŠKOLA ROKA vyvrcholila slávnostným vyhodnotením V Ý S L E D K Y
XVIII. ročníka celoštátnej súťaže aktivity základných a stredných škôl 

v Slovenskej republike „ŠKOLA ROKA“
kategória: do 300 žiakov � � �

1� ZŠ s MŠ Červený Hrádok� � � �
2� ZŠ s MŠ Školská, Svätý Peter� � � �
3� ZŠ sv. Dominika Savia Zvolen� � � �
4� ŠG Nitra
5� ŠG Košice

kategória: nad 300 žiakov�

1 � ZŠ Okružná Michalovce�
2   � ZŠ Jilemníckeho, Žiar nad Hronom 
3� ZŠ Komenského Bardejov 
4� ZŠ Brezová, Piešťany� � � �
5� ZŠ Nábrežná Nové Zámky�

kategória: SŠ dievčatá� � � �

1� SŠ ŠG Nitra� � � �
2� ŠG J.Herdu, Trnava 
3� ŠG Banská Bystrica� � � �
4� ŠG Košice� � � �
4� KSŠ sv.Vincenta de Paul Levice

kategória: SŠ chlapci�� � �

1� SŠ ŠG Nitra
2� ŠG Košice� � � �
3� Gymnázium P. Horova Michalovce��
3� ŠG J.Herdu Trnava� � � �
5� ŠG Banská Bystrica

ŠŠ
Nový ročník štartuje vždy práve vyhodnotením toho „starého“.  Upresnené kritériá nájdete 

na www.sass.sk. Zásadná zmena v nich - oproti minulým ročníkom - sa týka účastníckeho 
piliera. Body do celkového poradia sa budú udeľovať za percentuálnu účasť žiakov v 
súťažiach kalendára. Potrebné hlásenia za školský rok 2016/2017 budú mať svoju uzávierku 
15.7.2017. 



Už príjemná atmosféra a srdečnosť širokého kolektívu 
hostiteľskej školy - ZŠ s MŠ Svätý Peter - naznačovali, že 
celoštátne vyhodnotenie ŠKOLY ROKA za školský rok 
2015/216 bude patriť k príjemným a pohodovým  podujatiam 
v jej už pomerne bohatej histórii.  A skutočne. Všetko išlo 
presne podľa časového harmonogramu a v duchu precízne 
pripraveného scenára, ktorý režírovala samotná riaditeľka 
školy Ingrid Zachorecová za asistencie jej zástupcu Ma-
reka Mazana. Riaditeľka školy sa dokonca ujala aj funkcie 
moderátorky a treba povedať, že to zvládla naozaj excelentne.

Podujatie svojim príhovorom otvoril starosta obce Jozef 
Jobbágy, ktorý všetkých privítal a poprial im príjemný pobyt 
vo Svätom Petri znásobený čo najkrajšími zážitkami. S 
potleskom prítomní privítali aj vynikajúcich slovenských 
športovcov - olympijského víťaza z roku 1952 Jána Za-
charu a slovenskú atletickú nádej Michaelu Peškovú.  

Prítomným sa potom prihovoril predseda SAŠŠ Marián 
Majzlík, ktorý zastúpil aj čestného predsedu SAŠŠ Antona 
Javorku. Ten sa podujatia nemohol zúčastniť, ale takpo-
vediac na diaľku vyslovil radosť nad tým, že myšlienke 
ŠKOLY ROKA sa úspešne darí. Len tak mimochodom do-
dávame, že v tomto období práve dovŕšila 18-násty rok svojej 
existencie.  

Okrem členov Predsedníctva SAŠŠ a poslancov obce 
Svätý Peter moderátorka privítala aj ďalších vzácnych hostí, 
medzi ktorými boli Adriana Mičkovicová z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Pavel Bílik zo Slo-
venského paralympijského výboru, generálny sekretár SAZ 
Vladimír Gubrický, Mária Psotová z Nitrianskeho samo-
správneho kraja, Milan Galaba vedúci odboru školstva 
Okresného úradu v Nitre a ďalší.

Starostlivo pripravený program zostavený z vystúpení žia-
kov usporiadateľskej školy vypĺňal prestávky medzi vy-
hodnotením jednotlivých kategórií. 

2 3

ŠKOLA ROKAŠKOLA ROKA ŠKOLA ROKAŠKOLA ROKA

Súčasťou celoštátneho vyhodnotenia Školy roka je aj  
vyhlásenie najlepších  školských športovcov. Uskutočňuje 
sa v dvoch vekových kategóriách - žiaci a žiačky základ-
ných škôl a žiaci a žiačky stredných škôl. � �

Športovec roka  v kategórii ZŠ� � � �

Barbora Kortišová� ZŠ sv.Dominika Savia, Zvolen� � �
Marek Mazan� � ZŠ s MŠ Svätý Peter� � �

Športovec roka v kategórii SŠ� � � �

Tentokrát boli v kategórii stredných škôl ocenené dva 
kolektívy - oba za mimoriadne úspešné účinkovanie v 
medzinárodných súťažiach:
KSŠ sv. Vincenta de Paul Levice - víťazný kolektív 
basketbalistiek 3x3 zo svetového šampionátu školákov ISF
ŠG J. Herdu Trnava - kolektív futsalistov, ktorý sa na  
svetovom šampionáte školákov ISF umiestnil na skvelom 
šiestom mieste.
A čo na záver?
Čestný predseda SAŠŠ a autor projektu ŠKOLA ROKA 
Anton Javorka vždy hovorieva:
„Škola roka“ je barometrom, ktorý ukazuje úsilie škôl o 
naplnenie cieľov školského športu. Je to získavanie detí pre 
pravidelné športovanie, vyhľadávanie talentov a práca s 
nimi, ale aj výchova detí prostredníctvom športu“.

ŠKOLA ROKA vyvrcholila slávnostným vyhodnotením V Ý S L E D K Y
XVIII. ročníka celoštátnej súťaže aktivity základných a stredných škôl 

v Slovenskej republike „ŠKOLA ROKA“
kategória: do 300 žiakov � � �

1� ZŠ s MŠ Červený Hrádok� � � �
2� ZŠ s MŠ Školská, Svätý Peter� � � �
3� ZŠ sv. Dominika Savia Zvolen� � � �
4� ŠG Nitra
5� ŠG Košice

kategória: nad 300 žiakov�

1 � ZŠ Okružná Michalovce�
2   � ZŠ Jilemníckeho, Žiar nad Hronom 
3� ZŠ Komenského Bardejov 
4� ZŠ Brezová, Piešťany� � � �
5� ZŠ Nábrežná Nové Zámky�

kategória: SŠ dievčatá� � � �

1� SŠ ŠG Nitra� � � �
2� ŠG J.Herdu, Trnava 
3� ŠG Banská Bystrica� � � �
4� ŠG Košice� � � �
4� KSŠ sv.Vincenta de Paul Levice

kategória: SŠ chlapci�� � �

1� SŠ ŠG Nitra
2� ŠG Košice� � � �
3� Gymnázium P. Horova Michalovce��
3� ŠG J.Herdu Trnava� � � �
5� ŠG Banská Bystrica

ŠŠ
Nový ročník štartuje vždy práve vyhodnotením toho „starého“.  Upresnené kritériá nájdete 

na www.sass.sk. Zásadná zmena v nich - oproti minulým ročníkom - sa týka účastníckeho 
piliera. Body do celkového poradia sa budú udeľovať za percentuálnu účasť žiakov v 
súťažiach kalendára. Potrebné hlásenia za školský rok 2016/2017 budú mať svoju uzávierku 
15.7.2017. 



Ako to celé očami pretekára videl víťaz kategórie 
stredoškolákov Lukáš MUHA?

„Veľmi si cením, že sa mi podarilo zvíťaziť v ďalších 
pretekoch. Je to môj prvý titul zo školských majstrovstiev 
Slovenska. S trénerom sme pred pretekmi nenaplánovali 
žiadnu taktiku. Celá trať mala rovinatý profil, takže sa 
bežalo veľmi rýchlo. To, ako sa preteky vyvíjali mi 
vyhovovalo, pretože som ešte dobre pripravený z dráhy. 
Verím, že po úspešnom zvládnutí úvodných pretekov sezóny 
zabojujem o miestenku na Európsky šampionát v cez-
poľnom behu.“

„Po organizačnej stránke bolo podujatie veľmi dobre 
zvládnuté. Štarty v jednotlivých kategóriách nemeškali ako 
sa to často stáva na iných bežeckých akciách. Pozitívne 

hodnotím aj fakt, že trate 
cezpoľného behu boli v 
blízkosti budovy CVČ. V 
jeho priestoroch boli k 
dispozícii šatne, kde sa 
mohli pretekári v teple 
pripraviť na štart, prí-
padne prezliecť po pre-
tekoch. Pre súťažiacich  
boli pripravené veľmi 
pekné ceny vo forme 
diplomov,  medail í  a 
pohárov pre víťazné 
družstvá.. V jednej vete 
zhrnuté - krosový šam-
pionát v Liptovskom Mik-
uláši vo mne zanechal 
kladné dojmy.“

Záverečné hodnotenie sme nechali na organizátora a 
riaditeľa pretekov Romana Králika:

„Školské majstrovstvá Slovenska sa na Liptove 
organizovali po dlhšom čase. Naposledy sme krosárov 
hostili v roku 2012. Na Liptov boli vždy dobré ohlasy, aj 
tentoraz organizátori pripravili kompaktné preteky, 
všetko na jednom mieste v okolí Centra voľného času. To 
sa týka  šatní, stravovania, a aj samotnej trate, ktorá bola 
umiestnená len niekoľko desiatok metrov od centra, v 
parku Ivana Laučíka, básnika generácie "osamelí bežci" 
a bývalého profesora slovenčiny z mikulášskeho Gym-
názia, k celkovej spokojnosti prispela aj dobrá poloha v 
strede Slovenska, takže to mal po pretekoch každý blízko 
domov.“
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V školskom roku 2015 - 2016 sme ako NOVINKU v 
školských športových súťažiach predstavili vybíjanú pre 
najmladších žiakov základných škôl. 

Cieľom projektu už od začiatku bol nielen ďalší rozvoj, 
dnes veľmi populárneho školského športu, ale najmä 
motivácia tých najmenších pri ich získavaní k pravidelnej 
športovej činnosti. A prečo práve vybíjaná najmladších 
žiakov? 

Je to rýchla a dynamická hra ktorá prispieva k všestran-
nosti a pohybovej koordinácii žiakov, k harmonickému 
rozvoju ich osobnosti. Súťažná forma už od prvého stupňa 
pomáha zvýšiť záujem o šport, ktorý si žiaci nesú so sebou 
do vyšších ročníkov. A to je podstatné! Práve na prvom 
stupni ZŠ vzniká tá veľká radosť zo športovania.

Uskutočniť však takýto projekt je veľmi náročné. Tým 
viac treba oceniť prístup MŠVVaŠ SR, ktoré významným 
spôsobom jeho realizáciu podporilo. Je potešiteľné, že v 
porovnaní s vlaňajškom zaznamenávame nárast zapojenosti 
žiakov, ale tiež väčší počet odohraných okresných kôl.

Vyvrcholením postupovej súťaže vo vybíjanej naj-
mladších žiakov bolo celoštátne finále v dňoch 13.-14. 
decembra v Trnave, ktorého sa zúčastnili víťazné kolektívy 
zo všetkých krajských kôl. 

Bratislavský kraj � ZŠ Vazovova 4, Bratislava I. 
Trnavský kraj� � ZS Štefánikova 1, Galanta
Nitriansky kraj� � ZŠ s MŠ Urmince
Trenčiansky kraj� ZŠ s MŠ Pod Hájom, Dubnica n/V
Žilinský kraj� � ZŠ M. Kukučína, Dolný Kubín
Banskobyst. kraj� ZŠ Spojová, Banská Bystrica
Košický kraj� � ZŠ T. J. Moussona, Michalovce
Prešovský kraj� � ZŠ Komenského, Lipany

Reportáž z celoštátneho finále prinesieme v nasle-
dujúcom čísle. Dnes prezradíme len poradie na stupni 
víťazov:

Stalo sa tradíciou, že školský športový rok každoročne 
na Slovensku otvára cezpoľný beh. Nebolo tomu inak ani 
tentoraz, keď sme účastníkov prvého školského šampionátu 
privítali na Liptove. V parku Ivana Laučíka v Liptovskom 
Mikuláši organizátori pripravili okruh, ktorý sa tak trochu 
podobal okruhu z tohtoročných školských majstrovstiev 
sveta v Budapešti. Príjemné pocity z neho znásobilo aj 
pekné počasie, keď viacerí konštatovali, že sa nám vrátilo 
druhé babie leto.

Silná konkurencia vo všetkých štyroch vekových 
kategóriách sľubovala  atletickým „fajnšmakerom“ pekný 
športový zážitok. Vynikajúce bežecké výkony umocnené 
kvalitnou prácou organizátorov na čele s riaditeľom CVČ 
Romanom Králikom potešili prítomných priaznivcov 
kráľovnej športu, medzi ktorými bol aj predseda SAŠŠ 
Marian Majzlík (ten preteky slávnostne otvoril), generálny 
sekretár SAŠŠ Andrea Ristová, viceprimátor mesta Liptov-
ský Mikuláš Ján Bonko, zástupca SAZ Martin Illeš a ďalší.

Ako prvé sa vydali v ústrety rovinatej trati dievčatá z 
kategórie základných škôl. Zvíťazila Anita Stachová zo ŠG 
Trenčín, pred Tamarou Ivančíkovou (ZŠ Lúčna Vranov 
nad T.) a Martinu Marušinovou (Gymnázium Bilikova 
Bratislava). V súťaži trojčlenných družstiev si prvenstvo 
odniesli dievčatá zo ŠG Trenčín, na druhom mieste sa 
umiestnilo Gymnázium M. R. Štefánika Košice a tretia 
priečka patrila kolektívu zo ZŠ s MŠ Pionierska v Brezne.

V kategórii chlapcov suverénnym spôsobom dobehol do 
cieľa ako víťaz Karol Drafi (ZŠ G. Czuczora Nové 
Zámky), za ním skončil Denis Machara (ZŠ s MŠ 
Slatina nad Bebravou) a tretí skončil Marek Vašičkanin 
(ZŠ Komenského Bardejov). Majstrami Slovenska v 
súťaži družstiev sa stali chlapci zo ZŠ Marcelyho 
Bratislava, striebro putuje do ŠG Trenčín a tretí - bronzoví 
skončili chlapci zo ZŠ Okružná Michalovce. Bodové 

rozdiely na základe súčtu umiestnení boli minimálne - v 
rozpätí jedného bodu. 

Stredoškoláčky pripravili drámu priamo v cieli, keď 
Karin Suranová (ŠG Trenčín) získala svoj titul spôsobom 
Petra Sagana. Predbehla svoju súperku Lýdiu Drahovskú 
(Gym. P. de Coubertina Piešťany) doslova o „chlp“ pred 
cieľovou čiarou. Výsledný čas mali obe pretekárky rov-
naký. Tretia dobehla do cieľa - Romana Ondrušová (SŠ 
ŠG Nitra). ŠG Trenčín si odnieslo víťazstvo aj v kategórii 
družstiev, za nimi skončili ŠG Banská Bystrica a SŠ ŠG 
Nitra. 

Medzi stredoškolákmi sa v najlepšej forme ukázal 
Lukáš Muha z Gymnázia A. Kmeťa v Banskej Štiavnici. 
Druhý skončil Jakub Dekrét zo ŠG Banská Bystrica a 
tretie miesto patrí Marekovi Jankovičovi z Trnavy 
(PASA). Na stupni víťazov v kategórii družstiev boli 
pretekári s tych istých športových gymnázii ako v 
dievčenskej kategórii - len v mierne pozmenenom poradí. 
Dominovali Banskobystričanky pred dievčatami z 
Trenčína a tretie miesto obsadila Nitra.

O hodnotenie sme požiadali šéftrénera mládeže SAZ 
Martina Illeša:

"V prvom rade chcem vyzdvihnúť výbornú organizáciu 
tohto podujatia na čele s Romanom Králikom.  Z pohľadu 
Slovenského atletického zväzu nás teší účasť tých najlep-
ších bežcov a bežkýň a tiež ich kvalitné výkony, ktoré na 
tomto podujatí podali. Je vidno, že toto podujatie má v 
súťažnom programe svoje opodstatnenie. Dôkazom bol 
záujem tých najlepších zabojovať o školské tituly a 
zodpovedne reprezentovať svoje školy. Na záver by som ešte 
vyzdvihol výkony všetkých víťazov jednotlivých kategórií: 
Anita STACHOVÁ, Karol DRÁFI, Karin SURANOVÁ, 
Lukáš MUHA. Najviac ma zaujali suverénne výkony 
Dráfiho a Muhu".  

Kros otvoril školskú sezónu

Vydarený projekt

Naplno sa rozbehne „kolotoč“ celoštátnych finále 
školských športových súťaží v roku 2017 už od februára. 
Odštartujú ho Školské majstrovstvá Slovenska v aero-
biku a na jej organizovanie sa podujali nadšenci z 
Trenčína. Reprezentantov z jednotlivých krajov jedného 
z najkrajších športov SAŠŠ-kárskeho kalendára priví-
tame 6. februára 2017 v Mestskej športovej hale na Sihoti.   

Súťažný kolotoč v roku 2017 odštartuje aerobik

1. ZŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
2. ZŠ Spojová, Banská Bystrica
3. ZŠ Komenského Galanta



Ako to celé očami pretekára videl víťaz kategórie 
stredoškolákov Lukáš MUHA?

„Veľmi si cením, že sa mi podarilo zvíťaziť v ďalších 
pretekoch. Je to môj prvý titul zo školských majstrovstiev 
Slovenska. S trénerom sme pred pretekmi nenaplánovali 
žiadnu taktiku. Celá trať mala rovinatý profil, takže sa 
bežalo veľmi rýchlo. To, ako sa preteky vyvíjali mi 
vyhovovalo, pretože som ešte dobre pripravený z dráhy. 
Verím, že po úspešnom zvládnutí úvodných pretekov sezóny 
zabojujem o miestenku na Európsky šampionát v cez-
poľnom behu.“

„Po organizačnej stránke bolo podujatie veľmi dobre 
zvládnuté. Štarty v jednotlivých kategóriách nemeškali ako 
sa to často stáva na iných bežeckých akciách. Pozitívne 

hodnotím aj fakt, že trate 
cezpoľného behu boli v 
blízkosti budovy CVČ. V 
jeho priestoroch boli k 
dispozícii šatne, kde sa 
mohli pretekári v teple 
pripraviť na štart, prí-
padne prezliecť po pre-
tekoch. Pre súťažiacich  
boli pripravené veľmi 
pekné ceny vo forme 
diplomov,  medail í  a 
pohárov pre víťazné 
družstvá.. V jednej vete 
zhrnuté - krosový šam-
pionát v Liptovskom Mik-
uláši vo mne zanechal 
kladné dojmy.“

Záverečné hodnotenie sme nechali na organizátora a 
riaditeľa pretekov Romana Králika:

„Školské majstrovstvá Slovenska sa na Liptove 
organizovali po dlhšom čase. Naposledy sme krosárov 
hostili v roku 2012. Na Liptov boli vždy dobré ohlasy, aj 
tentoraz organizátori pripravili kompaktné preteky, 
všetko na jednom mieste v okolí Centra voľného času. To 
sa týka  šatní, stravovania, a aj samotnej trate, ktorá bola 
umiestnená len niekoľko desiatok metrov od centra, v 
parku Ivana Laučíka, básnika generácie "osamelí bežci" 
a bývalého profesora slovenčiny z mikulášskeho Gym-
názia, k celkovej spokojnosti prispela aj dobrá poloha v 
strede Slovenska, takže to mal po pretekoch každý blízko 
domov.“
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Z DOMÁCICH ŠAMPIONÁTOVZ DOMÁCICH ŠAMPIONÁTOVZ DOMÁCICH ŠAMPIONÁTOVZ DOMÁCICH ŠAMPIONÁTOV

V školskom roku 2015 - 2016 sme ako NOVINKU v 
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Je to rýchla a dynamická hra ktorá prispieva k všestran-
nosti a pohybovej koordinácii žiakov, k harmonickému 
rozvoju ich osobnosti. Súťažná forma už od prvého stupňa 
pomáha zvýšiť záujem o šport, ktorý si žiaci nesú so sebou 
do vyšších ročníkov. A to je podstatné! Práve na prvom 
stupni ZŠ vzniká tá veľká radosť zo športovania.

Uskutočniť však takýto projekt je veľmi náročné. Tým 
viac treba oceniť prístup MŠVVaŠ SR, ktoré významným 
spôsobom jeho realizáciu podporilo. Je potešiteľné, že v 
porovnaní s vlaňajškom zaznamenávame nárast zapojenosti 
žiakov, ale tiež väčší počet odohraných okresných kôl.

Vyvrcholením postupovej súťaže vo vybíjanej naj-
mladších žiakov bolo celoštátne finále v dňoch 13.-14. 
decembra v Trnave, ktorého sa zúčastnili víťazné kolektívy 
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Bratislava, striebro putuje do ŠG Trenčín a tretí - bronzoví 
skončili chlapci zo ZŠ Okružná Michalovce. Bodové 

rozdiely na základe súčtu umiestnení boli minimálne - v 
rozpätí jedného bodu. 

Stredoškoláčky pripravili drámu priamo v cieli, keď 
Karin Suranová (ŠG Trenčín) získala svoj titul spôsobom 
Petra Sagana. Predbehla svoju súperku Lýdiu Drahovskú 
(Gym. P. de Coubertina Piešťany) doslova o „chlp“ pred 
cieľovou čiarou. Výsledný čas mali obe pretekárky rov-
naký. Tretia dobehla do cieľa - Romana Ondrušová (SŠ 
ŠG Nitra). ŠG Trenčín si odnieslo víťazstvo aj v kategórii 
družstiev, za nimi skončili ŠG Banská Bystrica a SŠ ŠG 
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Lukáš Muha z Gymnázia A. Kmeťa v Banskej Štiavnici. 
Druhý skončil Jakub Dekrét zo ŠG Banská Bystrica a 
tretie miesto patrí Marekovi Jankovičovi z Trnavy 
(PASA). Na stupni víťazov v kategórii družstiev boli 
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dievčenskej kategórii - len v mierne pozmenenom poradí. 
Dominovali Banskobystričanky pred dievčatami z 
Trenčína a tretie miesto obsadila Nitra.

O hodnotenie sme požiadali šéftrénera mládeže SAZ 
Martina Illeša:

"V prvom rade chcem vyzdvihnúť výbornú organizáciu 
tohto podujatia na čele s Romanom Králikom.  Z pohľadu 
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Lukáš MUHA. Najviac ma zaujali suverénne výkony 
Dráfiho a Muhu".  
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Naplno sa rozbehne „kolotoč“ celoštátnych finále 
školských športových súťaží v roku 2017 už od februára. 
Odštartujú ho Školské majstrovstvá Slovenska v aero-
biku a na jej organizovanie sa podujali nadšenci z 
Trenčína. Reprezentantov z jednotlivých krajov jedného 
z najkrajších športov SAŠŠ-kárskeho kalendára priví-
tame 6. februára 2017 v Mestskej športovej hale na Sihoti.   
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VZDELÁVANIEVZDELÁVANIENAŠI V ZAHRANIČÍNAŠI V ZAHRANIČÍ

V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnia medzi-
národné súťaže ISF v šiestich športoch. Už v apríli pri-
vítajú organizátori školské reprezentácie v basketbale 
(Chorvátsko/Poreč), orientačnom behu (Taliansko / Paler-
mo) a plávaní (Maďarsko/ Budapešť). Následne v máji sa v 
českej metropole Prahe ukutoční svetový šampionát 
študentov vo futbale a na konci júna bude vo Francúzsku 
(Nancy) šampionát v atletike známy ako Jean Humbert 
cup“. Ešte predtým však - tiež vo Francúzsku (Clermont - 
Ferrand) - sa predstavia bedmintonisti v súťaži družstiev 
pod názvom EURO SCHOOLS BADMINTON. Ide o 
novinku v programovej ponuke ISF, ktorá uzrela svetlo 
sveta už vlani a v budúcnosti by sa mal tento eurošampionát 
uskutočňovať každoročne. Vždy v inom športe.  

Osobitné miesto v tohtoročnom programe ISF majú 
svetové hry školákov, ktorých privítajú začiatkom apríla 
historické Atény. V tomto prípade nebude dominantné súťa-
ženie, ale  rôzne aktivity z oblasti olympijskej výchovy.

Našich čitateľov a ďalších v tomto smere zaintereso-
vaných bude určite zaujímať, ako to bude s účasťou slo-
venskej školskej reprezentácie na týchto podujatiach. K tomu 
sa nám vyjadrila Andrea Ristová, generálny sekretár  SAŠŠ.

„Program ISF je aj v tomto školskom roku bohatý, no 
finančné možnosti nám neumožňujú zúčastniť sa všetkých 
podujatí. To je nakoniec problém väčšiny členských krajín 
ISF. Nebudeme však predbiehať. Všetko bude známe v 
januári a podľa toho sa rozbehne aj príprava kvalifikačných 
súbojov na tieto šampionáty“.

Kvalifikácia na medzinárodné školské majstrovstvá 
sveta ISF v OB 2017 pod Spišským hradom priniesla aj 
takúto situáciu. Zaujímavé skalnaté útvary vápencového 
hrebeňa Dreveník pri Spišskom hrade boli súčasťou terénu, 
v ktorom 15. októbra 2016 súťažilo 10 školských družstiev 
v kvalifikácii na svetový šampionát školskej mládeže v 
orientačnom behu. Podujatie technicky pripravili orga-
nizátori z Klubu OB Čingov Spišská Nová Ves. Pôvodne to 
vyzeralo, že všetky kategórie budú mať slušnú účasť 
družstiev, no v posledných dňoch pred súťažou sa odhlásili 
všetky družstvá z kategórie žiačok.

Najlepšie časy dosahovali účastníci reprezentujúci Slo-
vensko v dorasteneckých svetových súťažiach, do výsled-
kov družstiev sa však započítavali aj časy „nevrcho-
lových“ pretekárov. Dôkazom boli veľmi tesné celkové 
súčtové časy v kategóriách študentov i študentiek. Víťaz-
stvá získali dievčatá z Gymnázia Sv. Uršule v Bratislave, 

chlapci z Gymnázia v Pezinku a žiaci zo ZŠ na Kupeckého 
ulici v Pezinku.

Medzinárodné majstrovstvá ISF sa budú konať koncom 
apríla 2017 v Taliansku, v okolí mesta Palermo na Sicílii. 
Slovensko budú reprezentovať víťazné kolektívy spomí-
naných školských družstiev, ale aj národné tímy zostavené z 
najlepších jednotlivcov.

Výsledky:
M1 študenti - 1. Gym. Pezinok 89.41, 2. ŠG B. Bystrica 

91.22, 3. Gym. Grösslingova Bratislava 100.47, 4. Gym. 
Alejová Košice 166,01

M2 žiaci - 1. ZŠ Kupeckého Pezinok 95.47, 2. ZŠ Kysak 
119.14, 3. Gym. Alejová Košice 249.21

W1 študentky - 1. Gym. sv. Uršule Bratislava 139.34, 2. 
Gym. Grösslingova Bratislava 139.36, 3. Gym. Hlinská 
Žilina 160.27

Marian Kazík

Medzi hlavné úlohy SAŠŠ z dlhodobého hľadiska patrí 
vzdelávanie učiteľov TŠV.  Od roku 2009, kedy predsedníctvo 
SAŠŠ prijalo uznesenie aktívne pracovať na vzdelávacích 
programoch v podmienkach SAŠŠ, zrealizovali sme pomerne široký 
výber formálnych a neformálnych vzdelávacích aktivít. Snažili sme 
sa zachovať stratégiu vzdelávania, ktorá bola rozdelená na dva piliere:
1. Akreditované vzdelávanie:
 odborníkov v športe podľa Jednotného vzdelávacie systému v 
športe,
kontinuálne vzdelávanie učiteľov.
2. Neakreditované vzdelávanie so zameraním na:
nové druhy športov,
práca s mládežou vo voľnom čase,
zdravý životný štýl.

Pri vzdelávaní odborníkov v športe podľa Jednotného vzdeláva-
cieho systému v športe sme vyškolili rozhodcov I. kvalifikačného 
stupňa s odbornosťou pre basketbal, volejbal, florbal, futsal a 
gymnastiku pre všetkých.  Akreditácie, ktoré sme na vzdelávanie 
získali postupne končia. Od 1.1.2016 je v platnosti nový zákon č. 
440/2015 Z. z. o športe, ktorý upravuje aj vzdelávanie odborníkov v 
športe. Venuje sa však len kategórii tréner. Ostatných odborníkov v 
športe si budú vzdelávať športové zväzy samostatne podľa vlastných 
požiadaviek. Pre SAŠŠ to znamená, že pri plánovaní vzdelávania 
odborníkov v športe bude spolupracovať so zväzmi. 

Už v začiatkoch sme plánovali poskytovať učiteľom TŠV 
programy kontinuálneho vzdelávania, ktoré upravuje zákon č. 
317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení 
neskorších predpisov a vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o 
kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov. Aby sme mohli podať 
žiadosť o akreditáciu vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelá-
vania, museli sme najprv doplniť do stanov SAŠŠ poskytovanie 
vzdelávania pre učiteľov. Následne pracovníci sekretariátu a 
vzdelávacia komisia pripravili aktualizačné vzdelávacie programy:
1. Netradičné športové hry frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete 
telesná a športová výchova (8 kreditov).
2. Športová hra florbal v  predmete telesná a športová výchova (8 
kreditov).

Na uvedené programy sme získali akreditáciu a už teraz 
plánujeme postupne zrealizovať vzdelávanie na západe, v strede a na 
východe Slovenska. Prvé akreditované vzdelávanie „Netradičné 
športové hry frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a 
športová výchova“ budeme organizovať v dňoch 20. - 22. januára 
2017 v Banskej Bystrici. Pozvánka a prihláška na vzdelávanie je k 
dispozícii na stiahnutie na: www.sass.sk a na: www.skolskysport.sk v 
sekcii „AKTUALITY“. Ďalšie sú naplánované na 17. - 19. marca 
2017 v Trnave a 22. - 24. apríla 2017 v Spišskej Novej Vsi.

Vzdelávací program „Športová hra florbal v  predmete telesná a 
športová výchova“ v súčasnosti pripravujeme organizačne. O 
termínoch a miestach vás budeme včas informovať na: www.sass.sk, 
na stránkach periodika „TOKIO“ a prostredníctvom našich krajských 
a okresných spolupracovníkov. Informácie o vzdelávaní budeme 
aktualizovať aj na webových stránkach školského športu v časti 
„AKTUALITY“.

Naše aktivity v poskytovaní vzdelávania rozširujeme aj na základe 
podnetov od učiteľov, ale aj odborníkov v športe ako sú napr. 
rozhodcovia, tréneri a pod. Z takéhoto podnetu, ktorý sme dostali bol 
zrealizovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania 
„Gymnastické športy na hodinách telesnej výchovy v primárnom 
vzdelávaní“. Aktualizačný VP sme realizovali v spolupráci s RP 
MPC v Trnave a Slovenskou gymnastickou federáciou v dňoch 7.-
8. a 13.-14. decembra 2016 na SOŠ obchodu a služieb, Lomo-
nosovova 6, Trnava. Vzdelávania sa zúčastnilo 19 učiteľov 
primárneho vzdelávania. 

Z neakreditovaných vzdelávacích aktivít z cyklu „ŠKOLA 
HROU“ sme v školskom roku 2016/2017 pripravili semináre na 
tému:
1. Netradičné športové hry (korfbal, interkros, brännball,). 
Organizovali sme ho v Trnave a v Prešove v mesiaci október. 
Vzdelávanie malo dobrý ohlas a vyškolených bolo 59 učiteľov TŠV a 
pracovníkov s mládežou.
2. OUTDOOR AKTIVITY vo vyučovacom procese TŠV - blokovou 
formou (v pláne je zrealizovať 6 blokov). 1. blok sa organizoval 3. 
novembra 2016 v Banskej Bystrici. Ďalšie bloky sú naplánované na 
rok 2017. 
3. Seminár vo vybíjanej. Výklad pravidiel  športovej hry vo vybíjanej 
po ich spresnení z podnetov získaných počas  viacerých seminárov 
pre učiteľov TŠV a organizátorov súťaží vo vybíjanej v rokoch 2014 
až 2015 mal svoje pokračovanie a organizoval sa dňa 25. novembra 
2016 v Trenčíne v spolupráci s KR SAŠŠ a KCVČ v Trenčíne. 
Zúčastnilo sa ho 38 učiteľov a pracovníkov s mládežou najmä z 
Trenčianskeho kraja.
4. Rozhodca 3x3 basketbalu.  Seminár, ktorý bol naplánovaný na 11. 
november 2016 v Banskej Bystrici sa pre nedostatočný počet 
záujemcov nekonal.

Informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách pravidelne 
aktualizujeme. Nájdete ich na: www.sass.sk a facebook sass. 
Informujú o nich naši spolupracovníci na okresnej a krajskej úrovni.

Vážení čitatelia, našim cieľom je, aby sme vzdelávacími 
aktivitami prispievali k odbornému rastu učiteľov TŠV ale aj iných 
záujemcov z radov pracovníkov s mládežou. Budeme radi, ak sa nám 
podarí rozširovať vzdelávacie aktivity aj na základe vašich podnetov, 
ktoré nám  zasielajte na: valuskova@sass.sk.

� � � � Jana ValuškováDve sekundy v orientačnom behu je veľmi tesný rozdiel...

Program medzinárodných súťaží ISF v roku 2017

Výsledky na medzinárodných školských športových súťažiach ISF v roku 2016

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko v 
Trnave, Slovenská asociácia športu na školách a Slovenská 
gymnastická federácia spojili sily a zorganizovali aktualizačné 
kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov v primárnom vzdelávaní. 
Vzdelávanie sa uskutočnilo v Trnave na SOŠ obchodu a služieb, 
kde mali účastníci vytvorené vynikajúce podmienky.

Všetci vieme, že gymnastika je jedným zo základných športov 
a treba ju začať učiť už v útlom veku, v našom systéme vzdelávania 
od prvého stupňa základných škôl. Na druhej strane je ešte stále 
gymnastika aj postrachom a pedagógovia aj žiaci majú obavy zo 
zranenia pri predstave zložitých cvičebných tvarov, ktoré si pri 
slove gymnastika každý predstaví.

Že to môže byť aj inak a gymnastika sa dá učiť aj zábavne a 
najmä bezpečne sme sa snažili ukázať účastníkom aktualizačného 
vzdelávania v Trnave. Gymnastika a najmä metodika nácviku ako 

aj celková filozofia výučby gymnastiky na školách prešla v 
poslednom období výraznými zmenami a gymnastika sa v 
súčasnosti prezentuje ako celoživotný šport prístupný každému. 
Samozrejme výrazne k tomuto trendu pomáha vývoj v oblasti 
výroby náradia. Firmy v súčasnosti ponúkajú mäkké molitanové 
náradie, ktoré je pre deti atraktívne a bezpečné. 

Akreditovaný program aktualizačného vzdelávania bol vypra-
covaný v spolupráci s MPC v Bratislave v roku 2014. K projektu 
bol vypracovaný učebný zdroj obsahujúci množstvo kresieb a 
fotografií a ktorý je pedagógom k dispozícii. 

Školenia v Trnave sa zúčastnilo 20 pedagógov. Pre veľký 
záujem už pripravujeme ďalšie vzdelávanie opäť v Trnave a ak 
bude záujem aj v ďalších regiónoch na Slovensku. Stačí sa ohlásiť, 
radi prídeme a ukážeme, aké možnosti gymnastika ponúka, ako ju 
urobiť zábavnou a bezpečnou!                             Monika Šišková

Gymnastické športy na hodinách telesnej výchovy

miesto konania dátum konania šport poradie
miesto

počet
zúčastnených

krajín
kategória škola

1. Srbsko / Belehrad 25.6.-3.7.2016 VOLEJBAL 11. 32 chlapci Športové gymnázium, Trenčín
19. 32 dievčatá Športové gymnázium, Nitra

2. Chorvátsko / Poreč 3.-10.4.2016 FUTSAL 6. 23 chlapci ŠG J.Herdu Trnava
3. Francúzsko / Rouen 11.-19.3.2016 HÁDZANÁ 16. 16 chlapci OA Považská Bystrica

4. 19 dievčatá Gym.P.Horova Michalovce
4. Maďarsko / Budapešť 21.-26.4.2016 CEZPOĽNÝ BEH 10. 21 chlapci / ŠD SŠ Kremnička B.Bystrica

20. 24 dievčatá / ŠD ŠG Nitra
8. 12 chlapci / NV národný výber SVK

10. 12 dievčatá / NV národný výber SVK
5. Estónsko / Tallin 16.-21.6.2016 BASKETBAL 3x3 1. 20 dievčatá KSŠ sv.Vincenta de Paul Levice

14. 21 chlapci Gymnázium A. Vrábla Levice
6. Malta / Gzira 28.3.-3.4.2016 BEDMINTON 10. 16 chlapci / ŠD Gymnázium M. Hrebendu Hnúšťa

6. 16 dievčatá / ŠD Gymnázium Dubnica nad V.
6. 9 chlapci / NV národný výber SVK
6. 10 dievčatá / NV národný výber SVK

7. Taliansko / L´Aquila 22.-27.2.2016 BEŽ. LYŽOVANIE 5. 9 chlapci / ŠD  -kat.1 ŠG Banská Bystrica
7. 9 dievčatá / ŠD -kat.1 ZS s MŠ Detvianska Huta
6. 7 chlapci / ŠD -kat.2 ŠG Banská Bystrica
6. 7 dievčatá / ŠD-kat.2 Gymnázium Kukučínova1, Poprad
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V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnia medzi-
národné súťaže ISF v šiestich športoch. Už v apríli pri-
vítajú organizátori školské reprezentácie v basketbale 
(Chorvátsko/Poreč), orientačnom behu (Taliansko / Paler-
mo) a plávaní (Maďarsko/ Budapešť). Následne v máji sa v 
českej metropole Prahe ukutoční svetový šampionát 
študentov vo futbale a na konci júna bude vo Francúzsku 
(Nancy) šampionát v atletike známy ako Jean Humbert 
cup“. Ešte predtým však - tiež vo Francúzsku (Clermont - 
Ferrand) - sa predstavia bedmintonisti v súťaži družstiev 
pod názvom EURO SCHOOLS BADMINTON. Ide o 
novinku v programovej ponuke ISF, ktorá uzrela svetlo 
sveta už vlani a v budúcnosti by sa mal tento eurošampionát 
uskutočňovať každoročne. Vždy v inom športe.  

Osobitné miesto v tohtoročnom programe ISF majú 
svetové hry školákov, ktorých privítajú začiatkom apríla 
historické Atény. V tomto prípade nebude dominantné súťa-
ženie, ale  rôzne aktivity z oblasti olympijskej výchovy.

Našich čitateľov a ďalších v tomto smere zaintereso-
vaných bude určite zaujímať, ako to bude s účasťou slo-
venskej školskej reprezentácie na týchto podujatiach. K tomu 
sa nám vyjadrila Andrea Ristová, generálny sekretár  SAŠŠ.

„Program ISF je aj v tomto školskom roku bohatý, no 
finančné možnosti nám neumožňujú zúčastniť sa všetkých 
podujatí. To je nakoniec problém väčšiny členských krajín 
ISF. Nebudeme však predbiehať. Všetko bude známe v 
januári a podľa toho sa rozbehne aj príprava kvalifikačných 
súbojov na tieto šampionáty“.

Kvalifikácia na medzinárodné školské majstrovstvá 
sveta ISF v OB 2017 pod Spišským hradom priniesla aj 
takúto situáciu. Zaujímavé skalnaté útvary vápencového 
hrebeňa Dreveník pri Spišskom hrade boli súčasťou terénu, 
v ktorom 15. októbra 2016 súťažilo 10 školských družstiev 
v kvalifikácii na svetový šampionát školskej mládeže v 
orientačnom behu. Podujatie technicky pripravili orga-
nizátori z Klubu OB Čingov Spišská Nová Ves. Pôvodne to 
vyzeralo, že všetky kategórie budú mať slušnú účasť 
družstiev, no v posledných dňoch pred súťažou sa odhlásili 
všetky družstvá z kategórie žiačok.

Najlepšie časy dosahovali účastníci reprezentujúci Slo-
vensko v dorasteneckých svetových súťažiach, do výsled-
kov družstiev sa však započítavali aj časy „nevrcho-
lových“ pretekárov. Dôkazom boli veľmi tesné celkové 
súčtové časy v kategóriách študentov i študentiek. Víťaz-
stvá získali dievčatá z Gymnázia Sv. Uršule v Bratislave, 

chlapci z Gymnázia v Pezinku a žiaci zo ZŠ na Kupeckého 
ulici v Pezinku.

Medzinárodné majstrovstvá ISF sa budú konať koncom 
apríla 2017 v Taliansku, v okolí mesta Palermo na Sicílii. 
Slovensko budú reprezentovať víťazné kolektívy spomí-
naných školských družstiev, ale aj národné tímy zostavené z 
najlepších jednotlivcov.

Výsledky:
M1 študenti - 1. Gym. Pezinok 89.41, 2. ŠG B. Bystrica 

91.22, 3. Gym. Grösslingova Bratislava 100.47, 4. Gym. 
Alejová Košice 166,01

M2 žiaci - 1. ZŠ Kupeckého Pezinok 95.47, 2. ZŠ Kysak 
119.14, 3. Gym. Alejová Košice 249.21

W1 študentky - 1. Gym. sv. Uršule Bratislava 139.34, 2. 
Gym. Grösslingova Bratislava 139.36, 3. Gym. Hlinská 
Žilina 160.27

Marian Kazík

Medzi hlavné úlohy SAŠŠ z dlhodobého hľadiska patrí 
vzdelávanie učiteľov TŠV.  Od roku 2009, kedy predsedníctvo 
SAŠŠ prijalo uznesenie aktívne pracovať na vzdelávacích 
programoch v podmienkach SAŠŠ, zrealizovali sme pomerne široký 
výber formálnych a neformálnych vzdelávacích aktivít. Snažili sme 
sa zachovať stratégiu vzdelávania, ktorá bola rozdelená na dva piliere:
1. Akreditované vzdelávanie:
 odborníkov v športe podľa Jednotného vzdelávacie systému v 
športe,
kontinuálne vzdelávanie učiteľov.
2. Neakreditované vzdelávanie so zameraním na:
nové druhy športov,
práca s mládežou vo voľnom čase,
zdravý životný štýl.

Pri vzdelávaní odborníkov v športe podľa Jednotného vzdeláva-
cieho systému v športe sme vyškolili rozhodcov I. kvalifikačného 
stupňa s odbornosťou pre basketbal, volejbal, florbal, futsal a 
gymnastiku pre všetkých.  Akreditácie, ktoré sme na vzdelávanie 
získali postupne končia. Od 1.1.2016 je v platnosti nový zákon č. 
440/2015 Z. z. o športe, ktorý upravuje aj vzdelávanie odborníkov v 
športe. Venuje sa však len kategórii tréner. Ostatných odborníkov v 
športe si budú vzdelávať športové zväzy samostatne podľa vlastných 
požiadaviek. Pre SAŠŠ to znamená, že pri plánovaní vzdelávania 
odborníkov v športe bude spolupracovať so zväzmi. 

Už v začiatkoch sme plánovali poskytovať učiteľom TŠV 
programy kontinuálneho vzdelávania, ktoré upravuje zákon č. 
317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení 
neskorších predpisov a vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o 
kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov. Aby sme mohli podať 
žiadosť o akreditáciu vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelá-
vania, museli sme najprv doplniť do stanov SAŠŠ poskytovanie 
vzdelávania pre učiteľov. Následne pracovníci sekretariátu a 
vzdelávacia komisia pripravili aktualizačné vzdelávacie programy:
1. Netradičné športové hry frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete 
telesná a športová výchova (8 kreditov).
2. Športová hra florbal v  predmete telesná a športová výchova (8 
kreditov).

Na uvedené programy sme získali akreditáciu a už teraz 
plánujeme postupne zrealizovať vzdelávanie na západe, v strede a na 
východe Slovenska. Prvé akreditované vzdelávanie „Netradičné 
športové hry frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a 
športová výchova“ budeme organizovať v dňoch 20. - 22. januára 
2017 v Banskej Bystrici. Pozvánka a prihláška na vzdelávanie je k 
dispozícii na stiahnutie na: www.sass.sk a na: www.skolskysport.sk v 
sekcii „AKTUALITY“. Ďalšie sú naplánované na 17. - 19. marca 
2017 v Trnave a 22. - 24. apríla 2017 v Spišskej Novej Vsi.

Vzdelávací program „Športová hra florbal v  predmete telesná a 
športová výchova“ v súčasnosti pripravujeme organizačne. O 
termínoch a miestach vás budeme včas informovať na: www.sass.sk, 
na stránkach periodika „TOKIO“ a prostredníctvom našich krajských 
a okresných spolupracovníkov. Informácie o vzdelávaní budeme 
aktualizovať aj na webových stránkach školského športu v časti 
„AKTUALITY“.

Naše aktivity v poskytovaní vzdelávania rozširujeme aj na základe 
podnetov od učiteľov, ale aj odborníkov v športe ako sú napr. 
rozhodcovia, tréneri a pod. Z takéhoto podnetu, ktorý sme dostali bol 
zrealizovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania 
„Gymnastické športy na hodinách telesnej výchovy v primárnom 
vzdelávaní“. Aktualizačný VP sme realizovali v spolupráci s RP 
MPC v Trnave a Slovenskou gymnastickou federáciou v dňoch 7.-
8. a 13.-14. decembra 2016 na SOŠ obchodu a služieb, Lomo-
nosovova 6, Trnava. Vzdelávania sa zúčastnilo 19 učiteľov 
primárneho vzdelávania. 

Z neakreditovaných vzdelávacích aktivít z cyklu „ŠKOLA 
HROU“ sme v školskom roku 2016/2017 pripravili semináre na 
tému:
1. Netradičné športové hry (korfbal, interkros, brännball,). 
Organizovali sme ho v Trnave a v Prešove v mesiaci október. 
Vzdelávanie malo dobrý ohlas a vyškolených bolo 59 učiteľov TŠV a 
pracovníkov s mládežou.
2. OUTDOOR AKTIVITY vo vyučovacom procese TŠV - blokovou 
formou (v pláne je zrealizovať 6 blokov). 1. blok sa organizoval 3. 
novembra 2016 v Banskej Bystrici. Ďalšie bloky sú naplánované na 
rok 2017. 
3. Seminár vo vybíjanej. Výklad pravidiel  športovej hry vo vybíjanej 
po ich spresnení z podnetov získaných počas  viacerých seminárov 
pre učiteľov TŠV a organizátorov súťaží vo vybíjanej v rokoch 2014 
až 2015 mal svoje pokračovanie a organizoval sa dňa 25. novembra 
2016 v Trenčíne v spolupráci s KR SAŠŠ a KCVČ v Trenčíne. 
Zúčastnilo sa ho 38 učiteľov a pracovníkov s mládežou najmä z 
Trenčianskeho kraja.
4. Rozhodca 3x3 basketbalu.  Seminár, ktorý bol naplánovaný na 11. 
november 2016 v Banskej Bystrici sa pre nedostatočný počet 
záujemcov nekonal.

Informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách pravidelne 
aktualizujeme. Nájdete ich na: www.sass.sk a facebook sass. 
Informujú o nich naši spolupracovníci na okresnej a krajskej úrovni.

Vážení čitatelia, našim cieľom je, aby sme vzdelávacími 
aktivitami prispievali k odbornému rastu učiteľov TŠV ale aj iných 
záujemcov z radov pracovníkov s mládežou. Budeme radi, ak sa nám 
podarí rozširovať vzdelávacie aktivity aj na základe vašich podnetov, 
ktoré nám  zasielajte na: valuskova@sass.sk.

� � � � Jana ValuškováDve sekundy v orientačnom behu je veľmi tesný rozdiel...

Program medzinárodných súťaží ISF v roku 2017

Výsledky na medzinárodných školských športových súťažiach ISF v roku 2016

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko v 
Trnave, Slovenská asociácia športu na školách a Slovenská 
gymnastická federácia spojili sily a zorganizovali aktualizačné 
kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov v primárnom vzdelávaní. 
Vzdelávanie sa uskutočnilo v Trnave na SOŠ obchodu a služieb, 
kde mali účastníci vytvorené vynikajúce podmienky.

Všetci vieme, že gymnastika je jedným zo základných športov 
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Gymnastické športy na hodinách telesnej výchovy

miesto konania dátum konania šport poradie
miesto

počet
zúčastnených

krajín
kategória škola

1. Srbsko / Belehrad 25.6.-3.7.2016 VOLEJBAL 11. 32 chlapci Športové gymnázium, Trenčín
19. 32 dievčatá Športové gymnázium, Nitra

2. Chorvátsko / Poreč 3.-10.4.2016 FUTSAL 6. 23 chlapci ŠG J.Herdu Trnava
3. Francúzsko / Rouen 11.-19.3.2016 HÁDZANÁ 16. 16 chlapci OA Považská Bystrica

4. 19 dievčatá Gym.P.Horova Michalovce
4. Maďarsko / Budapešť 21.-26.4.2016 CEZPOĽNÝ BEH 10. 21 chlapci / ŠD SŠ Kremnička B.Bystrica

20. 24 dievčatá / ŠD ŠG Nitra
8. 12 chlapci / NV národný výber SVK

10. 12 dievčatá / NV národný výber SVK
5. Estónsko / Tallin 16.-21.6.2016 BASKETBAL 3x3 1. 20 dievčatá KSŠ sv.Vincenta de Paul Levice

14. 21 chlapci Gymnázium A. Vrábla Levice
6. Malta / Gzira 28.3.-3.4.2016 BEDMINTON 10. 16 chlapci / ŠD Gymnázium M. Hrebendu Hnúšťa

6. 16 dievčatá / ŠD Gymnázium Dubnica nad V.
6. 9 chlapci / NV národný výber SVK
6. 10 dievčatá / NV národný výber SVK

7. Taliansko / L´Aquila 22.-27.2.2016 BEŽ. LYŽOVANIE 5. 9 chlapci / ŠD  -kat.1 ŠG Banská Bystrica
7. 9 dievčatá / ŠD -kat.1 ZS s MŠ Detvianska Huta
6. 7 chlapci / ŠD -kat.2 ŠG Banská Bystrica
6. 7 dievčatá / ŠD-kat.2 Gymnázium Kukučínova1, Poprad
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Po niekoľkoročnej pres-
távke  sa podarilo v roku 2016 
splniť želanie mnohých špor-
tuchtivých učiteľov a ďalších 
školských zamestnancov usku-
točniť Olympiádu školských 
pracovníkov. Organizačný vý-
bor v Dunajskej Strede urobil 
všetko pre krásny zážitok z 
tohto podujatia, ktorý sa usku-
točnil v dňoch 10.-11.júna 
2016. 

V roku 2017 sa pripravuje 
všetko tak, aby sme opäť vy-
hoveli našej učiteľskej komu-
nite a pripravili učiteľskú 
olympiádu, tentokrát na Spi-
ši. O ďalších krokoch Vás 
budeme informovať už v naj-
bližšom čísle. 

Úspech prvej celoštátnej olympiády detí a mládeže 
Kalokagatie inšpiroval jej organizátorov k pokračovaniu začatej 
tradície a pripravovať toto podujatie aj v budúcnosti - vždy s 
dvojročných intervaloch, v roku konania "veľkých" Hier olym-
piády. Okrem toho tvorcovia tohto dnes už významného projektu v 
pochopiteľnej eufórii vyslovili aj ďalšie dve predsavzatia - dať 
Kalokagatii medzinárodný rozmer a pravidelne tiež organizovať 
aj jej zimnú časť. To sa malo udiať už v roku konania Hier 
olympiády v Atlante 1996. Trnavčania urobili všetko, čo sa len 
urobiť dalo, no ich želanie sa splnilo len na päťdesiat percent. 
Nepriaznivé podmienky totiž neumožnili dať olympijskú šancu aj 
zimným športom.

Ukázalo sa, že určenie Bezovca ako centra tejto časti 
Kalokagatie nebolo tým najšťastnejším riešením. A tak sa jej 
odštartovanie posunulo o ďalšie dva roky. Ale to už bola na stole 
ponuka zo Spiša iniciovaná profesorom Vladimírom Černušákom.

Rozhodnutie o konaní tohto významného a v Európe 
ojedinelého športového sviatku mládeže v Spišskej Novej Vsi 
nebolo náhodné. Domáci organizátori nie raz potvrdili svoje 
organizačné schopnosti pri zabezpečovaní celoslovenských 
podujatí v oblasti školského športu. Svoju úlohu zohrali aj 
výborné podmienky pre zimné športy v tomto regióne. Tiež tím 
okolo Dušana Slivu zvládali organizáciu na jednotku. 

Po siedmych ročníkoch však mení Zimná Kalokagatia svoj 
„domov“. Jej ôsme pokračovanie sa uskutoční v termíne 14. - 15. 
marca na Štrbskom Plese. V programe bude zjazdové a bežecké 
lyžovanie, snowboard a biatlon. Zaujímavou novinkou budú 
určite spoločné preteky bežeckého lyžovania a biatlonu Cross-
Country Cross (XCX) pri večernom osvetlení. Nebudú chýbať ani 
kultúrne súťaže na vyhlásené témy vo výtvarnom prejave a 
vlastnej fotografii.  Veď  šport a kultúra majú k sebe veľmi blízko a 
vychádzajú už z obsahu starogréckej Kalokagatie. 

Slávnostné otvorenie sa uskutoční na záver prvého súťažného 
dňa v priestoroch amfiteátra  na Štrbskom Plese od 16.00 h, kde sa 
na druhý deň uskutoční aj vyhodnotenie umeleckých súťaží, 
všetko pod taktovkou ZŠ Štrba.

Príprava podujatia je v tomto čase plnom prúde a je v znamení 
vzájomnej spolupráce organizácii, ktorým záleží na rozvoji 
zimných športov na Slovensku. S podporou MŠVVaŠ SR sa spolu 
so SAŠŠ ako hlavného organizátora pustili do boja  - Kalokagatia 
na Slovensku - Zimná Kalokagatia, športové zväzy - SLA, SZB, 
SAS, Športový klub Štrba, ŠSDaM Poprad-Tatry, Obec Štrba, 
Štrbské Pleso, ZŠ Štrba a ďalšie subjekty v regióne.

ZIMNÁ KALOKAGATIA
Vyvrcholením v školských špor-

tových súťaží v školskom roku 
2016/2017 bude opäť olympiáda. 
Tentoraz je na rade tá stredoškolská 
pod názvom „Gaudeamus Igitur“. 
Svojim spôsobom kopíruje „svoju 
sestru“ Kalokagatiu, ktorá sa v celoslo-

venskom meradle uskutočňuje už štvrťstroročie.  Gaudeamus Igitur 
sa pravidelne v nepárne roky organizuje od roku 2007 z iniciatívy 
predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša. Na 
uskutočnenie jeho myšlienky sa vtedy podujali Slovenská asociácia 
športu na školách a o.z. Kalokagatia na Slovensku.

Tohtoročná olympiáda stredoškolákov SR sa uskutoční už 
tradične v Trnave v dňoch 11. - 12. mája 2017. V jej programe  budú 
súťaže v atletike, basketbale, volejbale, hádzanej (vo všetkých 
prípadoch chlapci a dievčatá), futbale i silovom päťboji chlapcov, a 
cross mintone mix. 

Na svoje si prídu aj nádejní výtvarníci a literáti, pre ktorých bude 
vyhlásená spoločná téma a najúspešnejší z nich budú pozvaní do 
Trnavy, kde pri vernisáži výtvarných prác  sa uskutoční aj celkové  
vyhodnotenie tejto kultúrnej ponuky. Slávnostné otvorenie sa 
uskutoční 11. mája už tradične v Mestskej športovej hale so všetkým 
čo k slávnostnému otvoreniu olympiády patrí.  

Organizátori stredoškolskej olympiády očakávajú, že pozitívne 
bude prijatý aj ich návrh, aby v predvečer Gaudeamus igitur bola 
napísaná druhá kapitola virtuálnej SIENE SLÁVY TELOCVI-
KÁROV NA SLOVENSKU. Podrobnejšie o nej píšeme na inom 
mieste.

Olympiáda školských pracovníkov

Gaudeamus Igitur - tohtoročný vrchol

audeamus
igitur

Celostatna stredoskolakov SRolympiada

V olypijskej výchove cieľavedome a tvorivo
Niežeby sa v tejto oblasti v podmienkach SAŠŠ doteraz urobilo 

toho málo. To nie - skôr naopak. Za dvadsaťpäť rokov nášho 
pôsobenia sme v šírení olympijských myšlienok dosiahli veľa 
pozitívneho. Napriek tomu toto obdobie by sme mohli vnímať skôr 
ako etapu budovania základov, vyjasňovania si pôsobnosti a 
takpovediac učenia sa olympijsko-výchovnej práci.

Je čas pristupovať k uskutočňovaniu olympijskej výchovy 
cieľavedome a tvorivo. A hlavne - neformálne! Program, o ktorom 
hovoríme v úvodníku, takúto šancu dáva. Nenesie sa len v rovine 
informácií, získavania poznatkov a vedomostí. Dominuje úsilie pre-

sadiť myšlienky a ideály olympizmu do formovania životného štýlu, 
charakterizovaného čestnosťou a spravodlivosťou, ľudským dobrom 
či úctou k všeľudským hodnotám. A to všetko v ostrom protiklade s 
hrubosťou, násilím, inkorektnosťou a v neposlednom rade aj s dro-
gami a dopingom. Vychádza z poznania, že deti potrebujú každo-
denný kontakt s dobrom, ale aj z uvedomenia si morálnej povinnosti 
dospelých - osobitne športových hviezd - byť žiarivým príkladom.

Jednoducho a stručne - vytýčený program má reálnu šancu byť 
skutočným medzníkom vo výchove mlade. Či tomu tak bude 
skutočne, záleží len a len na nás.
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K 20.výročiu založenia sta-
vovskej organizácie telocvi-
károv na Slovensku - Slovenskej 
asociácie športu na školách sa 
nám podarilo vydať veľmi slušnú 
a vydarenú publikáciu „TAK 
ŠLI ROKY“. Ako sme vtedy 
zdôrazňovali, vyjadrili sme ňou 
úctu zakladateľom organizácii 
školského športu u nás, ale 
zároveň aj poďakovanie stovkám 
tých, ktorí nadväzujúc na tento 
počin nedovolili školskému špor-
tu po roku 1989 klesnúť na úplné 

dno. Boli to práve oni, ktorí na začiatku 90-rokov minulého 
storočia položili základy úspešnému systému a následne tento v 
ďalších rokoch spoločne zveľaďovali. Aj o tom je síce skromné, 
no na druhej strane bohatstvom faktov a informácií významné 
dielko, ktoré sa stretlo s pozitívnou odozvou nášho hnutia. Už pri 
jeho vydaní sme však upozornili, že ide „len“ o prvý krok 
spracovania našej histórie. Tým ďalším bude doplnenie knihy o 
chýbajúce ročníky, ale predovšetkým o jej obohatenie o ďalšie 
nezverejnené fakty a spomienky konkrétnych ľudí na konkrétne 
udalosti. Prinesie tiež rozhovory a vyjadrenia súvisiace s 
prípravou a realizáciou najvýznamnejších krokov našej organi-
zácie. Hodnotu spomienok a vyjadrení určite znásobí priložená 
fotografia, novinový výstrižok či iný dokumentačný materiál. 
Toto všetko by malo obsahovať druhé vydanie publikácie „TAK 
ŠLI ROKY - krok za krokom“, na ktorom sa už začalo pracovať 
a ktoré môžeme všetci obohatiť.

„TAK ŠLI ROKY - krok za krokom“ Sieň slávy aj v školskom športe 
"Slovensko je síce malá krajina, no narodilo sa tu, žilo a tvorilo 

neuveriteľné množstvo významných osobností - z oblasti spolo-
čenského života, vedy, kultúry, umenia, pedagogiky a športu." To sú 
vety z preambuly myšlienkyvytvorenia Siene slávy slovenských telo-
cvikárov. Tento projekt bol uvedený do života k 25. výročiu založenia 
Slovenskej asociácie športu na školách. V prvej etape do jej virtuálnej 
podoby bolo zaradených osem osobnosti, ktoré sa významným spô-
sobom zapísali do histórie slovenského školského športu - Ján Haj-
dóczy, Anton Hajmássy, Michal Modrák, Pavel Borgu-ľa, Ľudo-
vít Strache, Milan Horský, Ivan Branislav Zoch a Štefan Ester. 

SIEN SLÁVY a jej osobnosti spolu s metodický usmernením pre 
ďalšie návrhy nájdete na web stránke SAŠŠ . 

BRATISLAVA 10. novembra (SOV) - Najväčší celoročný 
projekt Slovenského olympijského výboru (SOV), ktorý sa realizuje 
už od roku 2008 - Olympijské festivaly Slovenska (OFS) - má v 9. 

ročníku nového víťaza. Cenu prezidenta SOV za celkové prvenstvo v roku 2016 po prvý raz v histórii získal Nitriansky samosprávny 
kraj, na druhom mieste skončil Bratislavský a na treťom Banskobystrický samosprávny kraj (www.olympic.sk).

„Zásluhou vzájomnej podpory partnerov projektu (medzi nimi je aj SAŠŠ), pochopenia zriaďovateľov škôl a obetavosti konkrétnych 
organizátorov - predovšetkým učiteľských kolektívov - sme dokázali vybudovať dielo, na ktoré môžeme byť všetci hrdí“ - povedal už na 
minuloročnom vyhodnotení A. Javorka, čestný predseda a predseda ÚŠ OFS.

Ocenenia najúspešnejších

Nové diplomy z dielne SAŠŠ sú už druhý rok na web stránke 
SAŠŠ s možnosťou ich stiahnutia. Nie všetci však o tom vedie a 
preto sme sa rozhodli opäť na túto možnosť upozorniť.  Vytlačiť si 
ich môžu organizátori okresných i krajských kôl a určite budú 
cennou pamiatkou v zbierke najlepších školských športovcov na 
Slovensku.

Čestný predseda SAŠŠ 
TONKO JAVORKA
12. októbra oslávil
75. rokov.

Chceme Ti milý Tonko  
popriať radosť a šťastie 
do mnohých ďalších 
rokov,

chceme ti popriať zdravie 
a radosť, veľa energie    
v našej spoločnej práci 
pre mládež.
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Jedným zo znakov neformálneho prístupu k realizácii 
programov alebo koncepcii je skutočnosť, že hlavné úlohy 
uvádzané v ich úvode nachádzajú v ďalšej časti konkrétnu formu 
svojho uskutočňovania. Dokumentuje to úspešný počin SAŠŠ v 
podobe ŠKOLSKÝCH  DNÍ  ŠPORTU. Žiadne klišé, ale 
zaujímavá forma napĺňania jedného z hlavných cieľov školského 
športu, ktorým je získať čo najviac detí pre pravidelné športovanie 
a postupne v nich formovať trvalý vzťah  k tejto činnosti. Skladajú 
sa z nenáročných súťažných cvičení s čo najjednoduchšími 
pravidlami. V tom je ich čaro, práve to priťahuje chlapcov a 
dievčatá, ktorým na druhej strane ostych z prípadného 
nezvládnutia zložitejšieho pohybu najviac bráni skúšať to v 
oficiálnych športoch. Tohtoročný projekt ŠKOLSKÝCH DNÍ 
ŠPORTU odštartoval vlani v októbri a bude trvať do konca marca. 
Celoštátne finále sa uskutoční s príchodom jari. 

Školské DNI ŠPORTU

Poznali sme sa už dávno predtým. Patril k najrešpekto-
vanejším a najcharizmatickejším osobnostiam telovýchovného 
hnutia v bývalom Československu. Považoval som za veľkú 
česť, keď so mnou prehovoril zopár viet. Nikdy som sa 
nezabudol tým pochváliť v kruhu mojich blízkych.

Keď sa mi neskôr podarilo spojiť úsilie trnavských 
nadšencov olympijskej myšlienky a prvýkrát zorganizovať 
detskú olympiádu Kalokagatia, medzi prvými gratulantami bol 
práve profesor Vladimír Černušák. Práve o ňom je reč v mojej 
krátkej spomienke. Jeho záujem o naše podujetie mi dodával sily 
a utvrdzoval v presvedčení, že ideme správnym smerom.

Naše stretnutia už boli čoraz častejšie - predovšetkým  na 
pôde vtedajšej Olympijskej spoločnosti Slovenska. Tam 
odznelo z úst súčasného oslávenca (profesor Vladimír Černušák 
sa vlani dožil svojich 95 narodenín - pozn. red.) viacero 
zaujímavých námetov a inšpiratívnych myšlienok, ktoré sa 
zachovali v 25-ročnej histórii SAŠŠ. Bol to on, ktorý navrhol 
SPIŠ ako vhodnú lokalitu pre pravidelné organizovanie Zimnej 
Kalokagatie. S úspechom sa ujala aj myšlienka, aby naše 
periodikum pod názvom Atlanta menilo svoj názov vždy podľa 
miesta konania najbližších olympijských hier. A tak po Atlante 
nasledovali Sydney, Atény, Peking, Londýn, Rio de Janeiro a 
Tokyo.

Nezmazateľným písmom sa do histórie olympijského hnutia 
však zapísal nápad Vladimíra Černušáka požiadať MOV o 
záštitu nad našou Kalokagatiou. Udialo sa to v roku 1994 pri 
príležitosti 100. výročia založenia tohto orgánu.

A tak, vážený pán profesor, ďakujeme za všetko, čo ste pre 
nás urobil. Želáme Vám k Vášmu jubileu veľa zdravia, šťastia a 
pohody. Aby ste sa ešte dlho mohli tešiť (aj) z našich úspechov, 
ku ktorým ste nás inšpirovali práve Vy.

Živio, pán profesor
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