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Cieľ:  -  opísať medzinárodné, európske a národné hnutie 
fair play, 

 -  zdôvodniť význam pozitívnych a čestných postojov 
nielen pri úspechu v športe, ale aj pre harmóniu, 
toleranciu a spravodlivosť v spoločnosti

  - vyhodnotiť férové a neférové správanie v športe
Kľúčové slová: Medzinárodný výbor fair play, Európske 
hnutie fair play, Klub fair play Slovenského olympijského 
a športového výboru, Ceny fair play
Cieľová skupina: 14 – 16 rokov

Úloha 1 – Výklad lektora 
Časový rozsah: 10 minút 

Literatúra: https://www.olympic.sk/sites/
default/files/field_media_file/2016-12/fair-
play-v-praxi-68745_1.pdf  str. 12-20

Na 39. ročníku varšavského maratónu, ktorý sa konal dňa 24. septembra 
2017, viedla v súťaži žien s trojminútovým náskokom Recho Kosgeiová 
z Kene. Približne 800 metrov pred cieľom skolabovala! Prvý, kto sa pokúsil 
31-ročnej Keňanke pomôcť, bol slovenský vytrvalec Marek Hladík. Ku 
Kosgeiovej sa blížil spoločne s neskoršou víťazkou ženskej súťaže, Bejiovou 
z Etiópie, no kým Afričanka bežala ďalej, 27-ročný vytrvalec AŠK Slávia 
Trnava sa pri ležiacej Keňanke zastavil a pokúšal sa ju dostať na nohy. 
Podal jej ruku, snažil sa s ňou komunikovať, ale zbytočne. Keď sa ku 
Kosgeiovej konečne blížili organizátori, Hladík z mužov napokon finišoval 
desiaty v osobnom rekorde 2:36:11 h, ktorý mohol byť aj lepší, nebyť jeho 
príkladného ľudského prístupu a športového ducha. Marek Hladík získal 
za svoj čin Cenu Klubu fair play Slovenského olympijského a športového 
výboru, ako aj Diplom Medzinárodného výboru fair play.

SAMOSTATNÁ PRÁCA ŽIAKOV 

Úloha 2 – Férové a neférové športové ihrisko  
Časový rozsah: 30 minút
Téma: Šport znamená aj tímovú spoluprácu. 
Popis: V skupinách nakreslite na papier A3 (príp.baliaci papier) športové 
ihrisko (napr. futbalové, tenisové), ALE: pred kreslením sa musíte dohodnúť, 
čo a ako budete kresliť, pretože počas kreslenia platia nasledovné pravidlá:
  nesmiete medzi sebou komunikovať 
  máte len jednu ceruzku a počas kreslenia sa jej musia dotýkať všetci 

členovia družstva 
  ceruzka sa musí celý čas dotýkať papiera. 
Stredová čiara nakresleného ihriska znamená pravidlá daného športu.  
Do ľavej časti ihriska zapíšte príklady fair play v športe, do pravej časti ihriska 
vypíšte príklady neférových udalostí.

Hnutie fair play má podnietiť spoločnosť, aby si uvedomovala hodnotu, ktorú má šport pri 
formovaní rozvoja osobnosti, presadzovať fair play v športe, ale i v každodennom živote.

http://www.
fairplayeur.com/

http://www.
fairplayinternational.
org/home

https://www.
olympic.sk/komisia/
klub-fair-play

https://www.
olympic.sk/sites/
default/files/field_
media_file/2014-01/
olympijske-symboly-
cermonialy-
-hodnoty-a-
principy-62485_2.
pdf

Video ukážka: Diplom fair play CIFP 
pre vytrvalca Mareka Hladíka:
https://www.youtube.com/
watch?v=U46yx4meYn8
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Odporúčané pomôcky: písacie potreby, výkres A3 alebo biely 
baliaci papier
Trvanie úlohy: 10 minút

Diskusia
Otázky do diskusie: Porovnajte si navzájom vaše nakreslené 
športové ihriská!
-  Ktoré pojmy sa vyskytujú najčastejšie?
-  Aké sú pozitívne a negatívne aspekty športu?
-  Poznáte ľudí z vášho okolia, ktorí by si zaslúžili Cenu fair play? 

Oddôvodnite svoj výber!
-  Klub fair play SOŠV každoročne oceňuje tých, ktorí sa v športe, 

ale aj v bežnom živote riadia základnými pravidlami čestnosti, 
vštepujú mládeži pravidlá fair play. Poznáte niekoho z už 
ocenených?

Úloha 3 – Situačná hra 
Časový rozsah: 20 minút (príprava stretnutia a trvanie mítingu)
Téma:  Obecenstvo v hale netrpezlivo čakalo na atraktívny 
televízny zápas 16. kola volejbalovej extraligy medzi domácim 
družstvom VK ČEZ Karlovarsko a hosťujúcim Jihostroj České 
Budějovice. V hre bolo aj druhé miesto v priebežnej tabuľke 
a tým výhodnejšia pozícia do play off. Kvôli ochoreniu väčšieho 
počtu kľúčových hráčov mužstvo Českých Budějovic malo 
nastúpiť výrazne oslabené, a preto požiadalo súpera o odloženie 
televízneho zápasu.
Popis: Zorganizujte stretnutie medzi zástupcami domáceho 
a hosťujúceho tímu s cieľom rozhodnúť sa o žiadosti 
Českých Budějovic. Nezabudnite, hala je plná, televízny štáb 
pripravený. Máte 10 minút na prípravu argumentov a 10 minút 
na prezentáciu celého priebehu mítingu.

Rozdeľte sa do skupín, ktoré zastávajú rôzne stanoviská: 
2-3 zástupcovia družstva Karlovarska 
2-3 zástupcovia družstva Jihostroj České Budějovice 
moderátor mítingu
Ostatní prítomní tvoria obecenstvo, ktoré je zároveň rozhodcom 
sporu. Počas mítingu môžu klásť otázky a na záver hlasujú, ktoré 
argumenty ich viac presvedčili a aký osud bude mať zápas..
Odporúčané pomôcky: písacie potreby, papier
Poznámka: 
Vedúci klubu VK ČEZ Karlovarsko súhlasil so žiadosťou súpera 
o odložení televizného zápasu a klub získal Fair play cenu .

Úloha 4 - Živé fair play pexeso
Časový rozsah: 20 minút
Príprava hry: 5 minút
Trvanie hry: 15 minút
Popis: Princíp je rovnaký ako u klasického kartičkového pexesa, 
len kartičky nahradia žiaci. Dvaja, ktorí budú hľadať dvojice, idú 
za dvere. Ostatní sa rozdelia do dvojíc a dvojice si vyberú pojmy 
súvisiace s fair play. Dvojice sa postavia do priestoru tak, aby 
nestáli vedľa seba, prípadne sa môžu aj voľne pohybovať. Zavolajú 
hráčov, ktorí boli za dverami a hľadajú dvojice. Jeden z nich ukáže 
na spolužiaka a ten povie slovo, ktoré si vybral. Ak nájde dvojicu, 
hľadá ďalej, v opačnom prípade hľadá druhý hráč. Vyhráva žiak, 
ktorý uhádol najviac párov. 

Príklady na pojmy: 
SOLIDARITA, SPOLUPRÁCA, REŠPEKT, ČESTNOSŤ, SÚDRŽNOSŤ, 
ŠPORTOVÝ DUCH, PRIATEĽSTVO, ZODPOVEDNOSŤ, 
TOLERANCIA, ÚCTA, UZNANIE, SLUŠNOSŤ, INKLÚZIA, 
POCTIVOSŤ, ODHODLANIE…


