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Cieľ:  -  vyjadriť vlastnými slovami odkaz antických 
olympijských hier: „voľný čas (scholé) netreba 
bezducho zabíjať, ale múdro využívať pre rozvoj 
svojho tela, vôle a ducha, ako aj priateľstva 
a ľudskej spolupatričnosti“ (Grexa J.: Aké boli 
antické olympijské hry)

 -  reagovať na férové a neférové správanie
Kľúčové slová: ekecheiria, kalokagatia, pokutové sochy 
Dia, rozhodcovia-hellanodikovia, olympijský sľub
Cieľová skupina: 14 – 16 rokov

Úloha 1 – Výklad lektora 
Časový rozsah: 10 minút

Literatúra: https://www.olympic.sk/sites/
default/files/field_media_file/2011-11/ak-boli-
antick-olympijsk-hry-verzia-pre-z-71662_1.pdf

https://www.olympic.sk/sites/default/files/
field_media_file/2016-12/fair-play-v-
praxi-68745_1.pdf  str. 6-11

 Video ukážka: Hokejisti Dukly Trenčín si 
ocenenia prevzali pred vypredaným štadió-
nom https://www.youtube.com/
watch?v=VmQCXAZ2RB0&list=PL83Pn-
vswC5nTjpAWrKeLTj2q5Bkj79UCM&index=2

Pred beznádejne vypredaným  hľadiskom dvaja hráči HK Dukla Trenčín 
prevzali Diplomy Klubu fair play Slovenského olympijského a športového 
výboru za príkladný čin.
Krátko pred koncom druhej tretiny za stavu 0:1 hlavný rozhodca odpískal 
dvojminútovú presilovú hru pre Duklu po zákroku na 35-ročného Frühaufa, 
ktorá mohla v značnej miere ovplyvniť vývoj zápasu. No Frühauf sa preukázal 
zmyslom pre čestnosť a rozhodcom priznal, že o faul nešlo a hráč Popradu 
nemá byť vylúčený. Hlavný rozhodca trest zrušil.
„Sú väčšie veci ako hokej a je to pre mňa prirodzená vec. Chlapci 
sú uvedomelí a vedia, že vyhrať po zle odpískanom zákroku, resp. 
po vymodlenej presilovke a góle nie je správne. To nechceme. Samozrejme, 
presilovka by nám pomohla, ale sme partia, ktorá chce vyhrávať tak, ako sa 
má,“  povedal Peter Frühauf na margo celej situácie.
Za podobné gesto bol ocenený Diplomom Klubu fair play SOŠV aj 
trenčiansky brankár Michal Valent, ktorý v zápase 5. kola Tipsport Ligy 
informoval rozhodcu, že jeho súper vylúčený nemá byť, lebo ho nefauloval. 

„Pojem FAIR PLAY nie je síce veľmi starý, začal sa používať v 19. storočí, 
ale jeho duchom sa riadili už v antickom Grécku.“

Peter Fruhauf
Zdroj: HK Dukla Trenčín

Michal Valent
Zdroj: HK Dukla Trenčín
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SAMOSTATNÁ PRÁCA ŽIAKOV 

Úloha 2 – Rozprávka o fair play 
Časový rozsah: 10 minút
Odporúčané pomôcky: žiadne
Popis: Kapitán/ vedúci družstva voľne rozpráva napínavý športový 
príbeh, alebo komentuje fiktívny športový zápas, v ktorom 
sa striedajú férové a neférové chvíle. Ostatní sa  pohybujú 
po miestnosti a ukazujú pohyby, ktoré kapitán spomenie vo 
svojom rozprávaní. Ak sa v príbehu objaví slovo fair (alebo 
príbuzné slovo, napr. tolerancia, priateľstvo, čestnosť a pod.), 
všetci od radosti vyskočia a zdvihnú ruky, ak rozprávač spomenie 
negatívne slovo (napr. faul, podraz, doping), všetci sa chytia 
za hlavu a čupnú si. Ten, kto zabudne reagovať, pokračuje 
v rozprávaní. 

Úloha 3 – Socha fair play  
Časový rozsah: 20 minút
Odporúčané pomôcky: výtvarné potreby, písacie potreby
Trvanie úlohy: 10 minút
Téma: Na antických olympijských hrách podvodníci museli dať 
postaviť Diovi pokutové sochy, tzv. Zánes. Podstavce týchto sôch 
napríklad hlásali, že olympijské víťazstvo možno dosiahnúť nie 
zlatom a striebrom, ale rýchlosťou nôh a telesnou zdatnosťou. 
Popis: Navrhnite, vytvorte alebo nakreslite sochu, ktorá vzdáva 
hold športovcom, ktorí konajú čestne v duchu olympijských 
ideálov. 
Diskusia a hodnotenie úlohy: 10 minút

Diskusia
Otázky do diskusie:
-  Akú formu mala mať socha, ktorá vzdáva hold športovcom, ktorí 

konajú čestne v duchu olympijských ideálov?
- Čo by malo byť napísané na jej podstavci? 
-  Vyhodnoťte, ktorá socha najlepšie predstavuje čestného 

športovca a ktorý text na podstavcoch je najvýstižnejší. 

Úloha 4 – Tlačová konferencia o rešpekte
Časový rozsah: 20 minút 
Odporúčané pomôcky: papier, písacie potreby
Téma: Súťaže na olympijských hrách majú svoje nepísané 
pravidlá, ktoré často vyústia do prekvapujúcich výsledkov. Robert 
Durisha, považovaný za jedného z najlepších vytrvalcov všetkých 
čias, na olympijských hrách úplne psychicky vybuchol  a skončil 
v poli porazených. Na následnej tlačovej konferencii novinári, 
pochádzajúci z krajiny neúspešného športovca mali pochopenie, 
že neuniesol tlak verejnosti a ťarchu zodpovednosti, ale iní ho 
doslova rozdrvili.
Popis: Zorganizujte verejnú tlačovú konferenciu s neúspešným 
favoritom/ kapitánom družstva/ trénerom družstva, ktoré 
nečakane prehralo s papierovo slabším súperom. Rozdeľte si 
úlohy. (Športovec, tréner, novinári, moderátor, obecenstvo)

Diskusia
Otázky do diskusie:
- Je prístup novinárov k úsiliu športovca férový?
- Preukázali novinári v uvedenom príbehu rešpekt športovcovi? 
-  Majú pravdu novinári, keď kritizujú športovcov, ktorí 

na vrcholných súťažiach doslova vybuchli? 


