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Možnosti zvyšovania záujmu žiakov o šport 

na základných a stredných školách



Hlavné poslanie SAŠŠ:
- Zapájať žiakov do športových aktivít.

- Formovanie vzťahu k športu.

- Koordinácia školských športových aktivít.

Nezastupiteľná úloha:

- V prípadoch, že školský šport je jedinou

príležitosťou pre systematické športovanie.



Dôsledky dopadov spoločenských zmien 

na športovú obec:
- Globalizácia, ekonomizácia spoločnosti.

- Zmena životného štýlu obyvateľov.

- Redukovanie športovej infraštruktúry.



Dôsledky dopadov spoločenských zmien 

na školský šport:
- Zánik ČSTV, ale aj celého systému školského športu.

Vznik Slovenskej asociácie športu na školách (1991):

- Ponuka uceleného systému školských športových 

súťaží.

- Participácia so športovými zväzmi. 

- Klesajúci demografický vývoj.



Prelomový rok 2003 (pre školský šport):
- Fiškálna decentralizácia - zákony 596, 597.

- Skryté nástrahy, odklon škôl od orientácie na šport.

- Úpadok telesnej výchovy, podceňovanie významu

športu.



Kooperácia verzus individualizmus v športe:
- Dostatok prienikov, vysoká erudovanosť,

komplexnosť, nástroj pre nastolenie zmien.

- Kooperácia má potenciál vytvárať zmeny.

- Kooperácia – pri vytváraní súladu v legislatíve, systéme, 

finančných zdrojoch, cieľov športových zväzov spolu 

s postojmi škôl (riaditeľov, učiteľov, trénerov a rodičov).

Individualizmus – trieštenie názorov, obtiažna identifikácia 

problémov, stagnácia.



Hľadanie potenciálu zvyšovania záujmu 

o školský šport:
- Kooperatívny prístup k otázkam budúcnosti

športu (podpora existujúcich a pilotných projektov).

- Inovácia priestorovej infraštruktúry športu.

- Návrat k systémovej personálnej infraštruktúre športu.

- Využitie potenciálu dobrovoľníctva v športe.

- Spolupráca SAŠŠ a zväzov – rozhodcovia, pomoc

pri propagácii, zavádzaní do systému a pod.

- Zmena legislatívy – odbúranie skrytých bariér.



Hľadanie potenciálu zvyšovania záujmu 

o školský šport:
- Získavanie finančných prostriedkov pre školský

šport zo súkromného sektora.

- Zmena postavenia učiteľov telesnej a športovej

výchovy.

- Motivácia škôl k podpore športových aktivít

(oceňovanie, preplácanie cestovných 

nákladov a pod.).
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