















































































Uskutočňujeme celý rad zmysluplných a širokej verejnosti známych projektov akými 
sú napríklad obe mládežnícke olympiády Kalokagatia a Gaudeamus igitur, Školská 
cena fair play, celoštátna súťaž aktivity škôl pod názvom ŠKOLA ROKA, vydávanie 
vlastného periodika, napľňanie webovej i facebookovej stránky, Sieň slávy 
slovenských telocvikárov a mnohé ďalšie.

Veľké poďakovanie patrí organizátorom, rozhodcom i množstvu dobrovoľníkov, za 
ich neustálu snahu posúvať hranice školského športu vpred.

Slovenská asociácia športu na školách ako NÁRODNÁ ŠPORTOVÁ 
ORGANIZÁCIA cíti záväzok i morálnu povinnosť neustále posúvať školský šport na 
Slovensku o čosi ďalej.

Stovky nadšencov školského športu na Slovensku sa podieľa na stanovených cieľoch 
a ich napĺňaní. Predovšetkým ich zásluhou sa naša organizácia presadzuje na 
slovenskej športovej i olympijskej scéne, je dôveryhodným členom ISF, ale aj členom 
Slovenského olympijského a športového výboru.

K najvýznamnejším počinom „SAŠŠ-ky“ však rozhodne patrí ucelený systém 
školských športových súťaží. Každoročne sa snažíme zverejňovať PREHĽAD 
VÝSLEDKOV, ktorý je zároveň poďakovaním za podporu Ministerstvu školstva, vedy a 
výskumu a športu SR a tiež partnerom a školám za ich spoluprácu.
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