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Cieľ:  -  popísať históriu, vývoj a poslanie 
paralympijských hier

 -  vysvetliť dôvody vzniku paralympijských 
hier a úlohu sira Ludwiga Guttmanna pri 
zrode cvičenia telesne postihnutých

 -  vytvoriť a prezentovať vlastnú predstavu 
bezbariérového mesta

Kľúčové slová: Sir Ludwig Guttmann, 
Medzinárodný paralympijský výbor, Slovenský 
paralympijský výbor,
Cieľová skupina: 14 – 16 rokov

Úloha 1 – Výklad lektora 
Časový rozsah: 10 minút

 Literatúra: https://spv.sk

 Video ukážka: Karen Darkeová 
a Rachel Morrisová (GBR) s gestom 
uznania na XIV. paralympijských 
hrách v Londýne (EN) 
 https://www.youtube.com/wat-
ch?v=oUeTQcbxl74&list=PL83Pn-
vswC5nTjpAWrKeLTj2q5Bkj79UC-
M&index=8& 

Na paralympijských hrách v Londýne v roku 2012 v cyklistických pretekoch vozíčkarov 
sa na treťom a štvrtom mieste jazdiace britské pretekárky Rachel Morissová a Karen 
Darkeová v záverečnom kole rozhodli, že cez cieľovú líniu prejdú držiac sa za ruky. 
Organizátori namerali obom pretekárkam rovnaký čas: 1h 43 min 8 sek. Pretekárky 
sa po skončení súťaže obrátili na organizátorov a predstaviteľov Medzinárodného 
paralympijského výboru so žiadosťou, aby boli obe dekorované s bronzovými medailami. 

SAMOSTATNÁ PRÁCA ŽIAKOV 

Úloha 2 – Diskusia na prednesenú tému a video ukážku 
Časový rozsah: 20 minút (trvanie diskusie, príprava a prezentácia záverov)
Odporúčané pomôcky: písacie potreby, papier
Otázky do diskusie:
- Ako sa rozhodli zodpovední funkcionári? 
- Ako by ste sa rozhodli vy? 
Zdôvodnite vaše rozhodnutie.
Každá skupina si pripraví a prednesie svoje stanovisko (alebo len vybrané skupiny)

Poznámka: Organizátori po dlhej diskusii a po vyhodnotení videozáznamu pretekov 
povedali tvrdé nie a na 3. mieste skončila Rachel Morrisová. Organizátori ustúpili 
len v tom, že po slávnostnom vyhlásení výsledkov sa mohla Karen Darkeová pripojiť 
k medailami dekorovanej trojici a absolvovať fotografovanie. Karen Darkeová sa vyjadrila: 
„Toľko ťažkých chvíľ sme spolu prežili v tréningu, ale i v živote, tak tvrdo a veľa sme sa spolu 
pripravovali a trénovali na tieto hry, že sme chceli aj tento prekrásny moment na stupni 
víťazov prežiť spolu." 
Chris Furber, vedúci britského tímu: „Bol to prekrásny moment priateľstva. Ako tréner ste 
niekedy až prehnane zameraný na medailu a výkony, ale niekedy je dojímavé vidieť, že 
pocit spolupatričnosti je silnejší ako hocičo iné v športe."

„Svetová správa o zdravotnom postihnutí, ktorú v roku 2011 vydala Svetová zdravotnícka 
organizácia v spolupráci so Svetovou bankou, uvádza, že asi 15% svetovej populácie – 
čiže viac než jedna miliarda ľudí - žije s nejakou formou zdravotného postihnutia.“
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Úloha 3 – Rovnosť príležitostí – realita alebo utópia?
Časový rozsah: 20 minút (trvanie diskusie, príprava a prezentácia 
záverov)

Diskusia
Téma: Zdravotne znevýhodnený lukostrelec patriaci k úplnej 
svetovej špičke sa obrátil so sťažnosťou na Medzinárodný 
lukostrelecký zväz, nakoľko mu bol odmietnutý štart na pretekoch 
so zdravými lukostrelcami. Zväz odôvodnil svoje rozhodnutie tým, 
že športovec sediaci na invalidnom vozíku má väčšiu stabilitu a teda 
výhodu.
Odporúčané pomôcky: písacie potreby, papier
Otázky do diskusie: 
- Má zväz pravdu? Prečo áno, prečo nie?
-  Mal by športový systém umožniť spoločné súťaže? Za akých 

podmienok?
-  Je tvrdenie o rovnosti príležitostí v športe (či už hovoríme 

o zdravých alebo telesne, mentálne znevýhodnených športovcoch) 
reálne, alebo je utópiou?

Každá skupina si pripraví a prednesie svoje stanovisko (alebo len 
vybrané skupiny)

Úloha 4 – Inovačné riešenia - skupinová forma práce 
Časový rozsah: 15 minút (trvanie úlohy a vyhodnotenie projektov) 
Téma: Európska komisia každoročne vyhlasuje súťaž o  Európsku 
cenu pre bezbariérové mesto (Access City Award). Je to skvelá 
príležitosť pre mestá, aby predstavili svoje iniciatívy o tom, ako chcú 
byť lepšie miesto pre ľudí a ako chcú rovnocenne zapájať ľudí, ktorí 
majú špeciálne potreby, do „bežných“ aktivít. Rozdeľte sa do 5-6 
členných skupín a pouvažujte, s akými projektmi, iniciatívami by sa 

prihlásila vaša trieda, skupina do súťaže. Prezentujte vašu predstavu 
zlepšiť kvalitu života obyvateľstva a zabezpečiť, aby každý, bez 
ohľadu na vek, mobilitu alebo schopnosti, mal rovnaký prístup ku 
všetkým zdrojom a voľnočasovým aktivitám, ktoré mestá môžu 
ponúkať.
Odporúčané pomôcky: písacie potreby, papier

Vytvoriť žiacku porotu na hodnotenie

Úloha 5 – Basketbal na stoličke
Časový rozsah: 15 minút (príprava pravidiel a samotná hra 
družstiev) + 10 minút diskusia
Odporúčané pomôcky: lopta, stoličky, basketbalové ihrisko
Téma: Basketbal vozičkárov patrí k najpopulárnejším adaptívnym 
športom. Veľkosť ihriska a výška košov je rovnaká ako pri hre 
zdravých basketbalistov. Vyskúšajte basketbal vozíčkárov 
a zahrajte si zápas. Miesto vozíkov použite stoličky. Dohodnite sa  
na pravidlách (vzdialenosť stoličiek od koša, trvanie zápasu, počet 
hráčov, ich striedanie, maximálny čas do pokusu o hod na kôš, 
počet prihrávok a pod.). Zápas hrajte bez rozhodcu. Sporné prípady 
musia vyriešiť kapitáni družstiev.  
Diskusia: 10 minút
Otázky do diskusie: 
- Môžu hrať vozíčkári stretnutie podľa regulárnych pravidiel?
- Ktoré pravidlo hry sa nedá realizovať? 
- Aké závery môžeme vyvodiť z tejto hry?


