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JÁN GREXA

Coubertinovo posolstvo
Pierre de Coubertin (1. 1. 1863, Paríž – 2. 9. 1937, Ženeva), pôvodným menom Pierre de Frédy
svojím životom a dielom dokázal, že je skutočne renesančná osobnosť. Ako vieme, zakladateľ
novovekých olympijských hier je okrem iného aj autorom základných článkov olympijskej „biblie“ Olympijskej charty, olympijských symbolov a tvorcom moderného olympizmu ako myšlienkového prúdu
v olympijskom a športovom hnutí. Pojmom olympizmus, ktorý vytvoril v roku 1912, obohatil
celosvetový slovník. Olympizmus definuje Olympijská charta ako životnú filozofiu, ktorá spája telesnú
zdatnosť, vôľu a ducha, ako aj šport s kultúrou a výchovou. 1 Olympijskou ideou je idea mieru
a priateľstva medzi národmi, ktorá je založená na antických ideáloch kalokagatie a ekecheirie, na
novovekých princípoch fair play, na zásadách demokratizmu a internacionalizmu.2
Olympizmus je syntézou troch rovnocenných oblastí – športu, výchovy a kultúry. Predstavuje jednotu
systému myšlienok, princípov a filozofie športu. 3 Jeho cieľom je výchovný princíp cieľavedomého
rozvoja osobnosti človeka, kultivovaného v harmónii jeho fyzických, duchovných, morálnych a
spoločenských síl v harmonickej vyváženosti. To je predpoklad pre vytvorenie mierovej spoločnosti,
schopnej zachovávať ľudskú dôstojnosť. Medzi etikou a výchovou je priama súvislosť a Coubertin to
pomenúva výstižne: „Človek nie je len telo a duch, ale telo, duch a charakter.“ (zvýraznil JG). 4 Proti takejto
definícii isteže nemožno otvorene oponovať, tomuto krédu nemožno nerozumieť.
Inak je to však s Coubertinovým všeobecne známym výrokom „Na olympijských hrách nie je dôležité
zvíťaziť, ale zúčastniť sa“. Tu totiž dochádza k zneužitiu či priamo ironizovaniu tohto tvrdenia, napríklad
v súvislosti s tzv. olympijskou turistikou. Isteže, nie každý môže na olympijských hrách ako vrcholovej
športovej scéne zvíťaziť, ale každý by tam mal ísť s túžbou zvíťaziť, tak znie väčšinová verejná mienka
a niet proti nej čo namietať. Lenže realita je taká, že na tejto prominentnej scéne štartujú aj športovci,
ktorí dobre vedia, že olympijské vavríny visia pre nich privysoko a už dopredu sú stotožnení
s myšlienkou neúspešnosti. Avšak vyššie spomínaný výrok je zaužívanou skrátenou verziou pôvodnej
Coubertinovej myšlienky „Dôležitou vecou v živote nie je víťazstvo, ale zápas, základom nie je to, že sa zvíťazilo, ale
že sa bojovalo dobre (L’important dans la vie ce n’est point le triomphe, mais le combat, l’essentiel ce n’est pas d’avoir
vaincu mais de s’être bien battu5.) A to je predsa len rozdiel, skrátenie v tomto prípade vedie ku skresleniu.
Ešteže sa skreslenie našťastie nevzťahuje na pokračovanie zmieneného výroku – „Podstatné v živote nie je
dobýjať, ale čestne bojovať. Oficiálne tejto vete nikto neoponuje, žiaľ, často sa však ignoruje...
K správnemu pochopeniu skráteného výroku dospejeme, keď sa zoznámime s ďalším Cobertinovým
výrokom - „Nestačí, aby sme slávili každé štyri roky s elitou veľkolepo olympijské hry. Je dôležitejšie
(zvýraznil JG), aby v skromnosti a rovnomernosti každodenného života každý bez rozdielu užíval
blahodarnosti olympijskej kultúry.“6 Výraz olympijská kultúra zodpovedá súčasnému pojmu šport pre
Olympijská charta, s . 7.
GREXA: Pierre de Coubertin – tvorca novovekého olympizmu. In: Olympijská výchova, s. 19.
3 CHOUTKA, DOVALIL, HAGENOVÁ, SVOBODA: Pierre de coubertin,filosofie olympismu, vztah sportu
a olympismu. In: Olympismus, s. 20.
4 Tamtiež, s. 22.
5 http://az.citaty/pierre-de-coubertin/
6 GREXA: Pierre de Coubertin – tvorca novovekého olympizmu. In: Olympijská výchova, s. 21.
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všetkých. Slová, že dôležitejšie ako zvíťaziť je zúčastniť sa, treba teda chápať v tom zmysle, že slová
zúčastniť sa znamenajú zakomponovať športovú aktivitu do svojho života bez rozdielu, či sme alebo nie
sme súčasťou elity, ktorá sa schádza každé štyri roky. Olympijskej kultúre netreba vzdávať hold každý
štvrtý rok na olympijskom dejisku, treba ju jednoducho každodenne nosiť v sebe. Každý má právo
užívať zmienenú blahodarnosť olympijskej kultúry, každý má právo na šport. Známy je Coubertinov
názor, že „ ... šport nie je prejavom prepychu ani zaháľania, ale nutnosťou, ktorá je vyvolaná potrebou
harmónie medzi prácou mozgu a fyzickým pohybom. A súčasne je šport aj prameňom vnútorného
zdokonaľovania sa, nepodmieneného tým alebo oným zamestnaním. Platí to rovnakou mierou pre
všetkých. Nedostatok športovej činnosti nemožno nijako nahradiť.“ 7 Jednoducho povedané, ide o
každodenný proces aktívneho športovania, čo znamená vedomého sebazdokonaľovania, ktoré Coubertin
charakterizuje ako určitý „stav mysle“. Šport chápe ako „náboženstvo“ športovcov, ktorí vyznávajú vieru,
že šport je prostriedkom na dosiahnutie dokonalosti. Preto je najdôležitejšie zúčastniť sa (zvýraznil JG)
tohto procesu. To je zároveň aj víťazstvo, víťazstvo nad sebou samým, nad svojím pohodlím či
egoizmom.
Zhrnuté a podčiarknuté - filozofia olympizmu, tak ako ju koncipoval Coubertin, sa nevzťahuje iba na
vrcholových športovcov, ale na každého a nie iba na krátku dobu, lež na celý život. Nevzťahuje sa iba na
oficiálne súťaženie a víťazstvo v ňom, ale hlavne na hodnoty spojené s účasťou a spoluprácou.
Nevzťahuje sa iba na šport ako aktivitu, ale tiež ako na faktor prispievajúci k vzdelávaniu, výchove a
rozvoju jedinca, jeho osobnosti a sociálneho života.
Coubertin pochopiteľne chápe, že esenciálnou hodnotou športu je súťaživosť a snaha po víťazstve,
samozrejme po čestnom víťazstve, nikdy nespochybňoval výkonnostný a súťažný princíp - „Aby sa sto
ľudí mohlo oddávať fyzickej kultúre, musí 50 ľudí vykonávať šport. Aby 50 jedincov vykonávalo šport, musí sa 20 ľudí
špecializovať. Aby sa 20 ľudí špecializovalo, musí ich byť aspoň päť, ktorí dokážu podať obdivuhodné výkony. Niet iného
východiska. Všetko je navzájom prepojené a spolu súvisí. Rekord sa týči na samom vrchole budovy..“8 Potencionálnym
oponentom odkazuje: „ Zmierte sa s tým, že nás budete vidieť aj naďalej postupovať podľa hesla... Citius, Altius,
Fortius.“ 9
Rast výkonov a ich prezentáciu v súťažiach však Coubertin nepovažuje za jediný a ani nie hlavný
zmysel športu, ale za postupné dosahovanie cieľov na ceste k zdokonaľovaniu. Už pred viac ako
storočím si Coubertin uvedomoval, že šport má veľký význam aj ako prostriedok kompenzácie
nedostatku pohybu. Avšak cvičenie v žiadnom prípade neredukoval iba na fyziologický proces,
zdôrazňoval, že zároveň musí ísť o harmonický rozvoj „svalov, rozumu, charakteru a vedomia“.
Coubertinovi záležalo na tom, aby sa materiálne záujmy o zisk nestali ani pre športovcov, ani pre
šport vo všeobecnosti hlavným motívom a aby šport nedegradoval na bezobsažný cirkus – „Ja a moji
priatelia sme nepracovali preto, aby sme vám vrátili olympijské hry v podobe nejakého múzejného exponátu alebo predmetu
filmového predstavenia, prípadne z toho dôvodu, aby sa ich zmocnili volebné či obchodné záujmy.10 Inak povedané, šport
patrí do chrámu kultúry a nie do suterénu tržnice, kde sa kupčí s obchodnými a politickými záujmami.
Uvedomoval si hrozbu toho, že modernému svetu, ktorý „je plný možností pre silných“, hrozí zároveň
„úpadková slabosť“.11 Práva olympijská myšlienka je jednou z možností, ako eliminovať úpadkovú slabosť,
lebo tá sa môže „stať školou ušľachtilého zmýšľania a morálnej čistoty, vytrvalosti a psychickej energie. Pravdaže pod
podmienkou, že pojem cti a športovej nezištnosti (sa bude) ... neustále povznášať na rovnakú výšku ako fyzické
nadšenie.“12

Olympijské paměti, s. 156.
Olympijské paměti, s. 159.
9 Tamtiež.
10 Tamtiež, s. 152-153.
11 Tamtiež, s. 153.
12 Tamtiež, s. 153.
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Podľa Coubertina ani samotné olympijské víťazstvo netreba preceňovať, v tomto ohľade antickú
tradíciu odmieta. Ako vieme, byť víťazom v Olympii bolo najväčším šťastím, takmer zbožštením
olympionika. A naopak ten, kto nezvíťazil, hoci bol aj „strieborný“, povedané dnešnými slovami, ten bol
terčom výsmechu a zatracovania, takže sa často ani neodvážil vrátiť domov.
Coubertin vyzdvihuje olympijský šport v prvom rade pre jeho spirituálnosť, špecifický duchovný
obsah, pre jeho univerzálnosť a prepojenie s výchovou, kultúrou a umením. Má byť propagovaný ako
nadradený všetkým individuálnym výkladom športu a všetkým jeho nacionálnym formám. 13 Zároveň
zdôrazňuje, že olympijské posolstvo by nemalo byť zviazané len s olympijskými hrami, nemalo by sa
zameriavať iba na elitných športovcov, ale na všetkých športovo aktívnych ľudí.
V športe ako súčasti kultúry vidí Coubertin aj jeho nadindividuálnu hodnotu – je prostriedkom
demokratizácie spoločnosti. Preto propaguje a presadzuje „ľudový šport“, teda šport prístupný pre
všetkých občanov bez rozdielu veku, pohlavia, spoločenského postavenia, rasy, náboženského či
politického presvedčenia. Preto hovorí, že „Šport nie je privilégiom žiadneho národa či rasy, patrí celému svetu“.14
Šport má slúžiť spoločnosti, takže by mal byť základným právom všetkých občanov. Mal by byť
zabezpečovaný zo spoločenských prostriedkov a výstavba športových zariadení by mala byť záležitosťou
obcí a štátu. Starostlivosť o zdravie športujúcich a pedagogické vedenie má byť zverené vzdelaným
odborníkom.
Ak v predchádzajúcom prípade Coubertinovho odkazu ohľadne preferovania účasti nad výsledkom
dochádza k nepochopeniu, v tomto druhom prípade možno hovoriť o ignorancii, na Slovensku určite,
a nielen zo strany štátnych orgánov.
Ako prezident MOV pri svojom rozlúčkovom prejave na VIII. olympijskom kongrese v Prahe a na
23. Zasadnutí MOV dňa 23. mája 1925 na konto športu pre všetkých povedal, že jeho presadzovanie je
„... smer, v ktorom je treba pracovať. Menej rozprávania, menej reklamy, menej obmedzujúcich organizácií, neznášanlivých
syndikátov a ťažkopádnych hierarchií, zato však rôzne formy športu (...) pokiaľ možno bezplatne dosiahnuteľných všetkým
občanom. To bude jedna z povinností modernej obce. Preto som žiadal obnovenie starovekého mestského „gymnázia“, ktoré
by bolo prístupné všetkým, bez rozdielu názorov, viery alebo spoločenského stupňa a ktoré by bolo pod bezprostrednou
a jedinou správou obce. Len tak vychováme zdravé a športovo zdatné pokolenie.“15
Túto myšlienku rozvíjal ďalej, napríklad v Lausanne na zasadnutí Celosvetovej pedagogickej únie
v septembri 1926 zdôrazňoval - „V budúcnosti je treba požadovať, aby každý jednotlivec nachádzal
v blízkosti svojho sídla možnosť pestovať taký druh telesnej činnosti, aký si praje ...“ 16
O štyri roky neskôr (13. 9. 1930) v Ženeve prehlásil - „Mestské správy nech upustia od výstavby
gigantických štadiónov, určených výlučne pre športové prehliadky. Tieto budovy nech sú nahradené
modernými stavbami, projektovanými podľa plánov antických gymnázií.“17 Slovensko prvú časť výroku
uplatňuje. Gigantické štadióny nebudujeme, ale naopak – likvidujeme aj ich s prepáčením karikatúry. Ale
to je všetko. Moderné objekty antických gymnázií nebudujeme vôbec, to nám Coubertinova výzva môže
byť totálne ukradnutá...
Dnes, keď žijeme v klíme dominancie podenkovej chytrosti nad múdrosťou, keď sa potácame v dobe
diktátu bezpodmienečnej úspešnosti vo vrcholovom športe – lebo dôležité je len a len zvíťaziť - sa nám
mnohé Coubertinove názory zdajú názormi naivného idealistu. Coubertin idealistom nepochybne bol,
lenže nebol naivistom. Uvedomoval si, že boj za uskutočnenie ideálov nikdy nemožno vyhrať definitívne,
CHOUTKA, DOVALIL, HAGENOVÁ, SVOBODA: Pierre de coubertin, filosofie olympismu, vztah sportu
a olympismu. In: Olympismus, s. 25.
14 Tamtiež, s. 22.
15 Olympijské paměti, s. s. 181.
16 Tamtiež, s. 167.
17 Tamtiež, s. 158-159.
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ale tento bol neslobodno nikdy vzdávať. 18 Zakladateľ novovekých olympiád nám môže byť svetlým
príkladom – ideály dokázal nielen hlásať, ale mnohé aj v praxi realizovať. Uvedomoval si, že novodobý
šport má janusovskú tvár, svoje pozitíva i možné negatíva, a robil všetko pre to, aby prevládla jeho
pozitívna stránka. Je zosobneným príkladom toho, že namiesto idealizovania skutočnosti treba
uskutočňovať ideály. Veď pokrokom pohol Giordano Bruno, ktorí sa nevzdal svojho presvedčenia ani
pred hrozbou smrti, a nie jeho kati. Idealisti hýbu svetom a k plejáde takýchto osobností bez pochyby
patrí aj Pierre de Coubertin. Zopakujme si ešte raz – aj v prípade športovej superhviezdy ba malo platiť,
že hlavným cieľom športovania nie sú rekordy a medaily, ale harmonický rozvoj človeka. Vrátane
rekordov a medailí, dosiahnutých čestným spôsobom. Tu takisto tu platí známa myšlienka F.
Rochefouclanda, že „slávu treba vždy merať prostriedkami, ktorými bola dosiahnutá“.
Pri praktickom uplatňovaní olympijskej výchovy treba vychádzať zo zásady, že výchova športom je
najefektívnejšia samotným aktívnym športovaním. Teoreticky možno zvládnuť vybrané slová, chemickú
sústavu prvkov či fyzikálne zákony a matematické vzorce. Ale naučiť sa prekonávať sám seba, rozvíjať
morálne a vôľové vlastnosti, akceptovať úctu k športovému súperovi, vedieť skromne vyhrávať
a dôstojne prehrávať, to si treba „odmakať“ jedine v aktívnej praxi. Aktívne športovanie občanov je
okrem toho mimoriadne cenná alternatíva života, prospešná nielen indivíduu, ale aj spoločnosti. Výchova
športom znamená formovať služobníkov ľudskosti a nie modloslužobníkov odľudšteného športu.19 Pri
všetkej úcte k olympionikom a ich medailám sa domnievam, že vychovávať prostredníctvom športu
plejádu čestných ľudí je asi záslužnejšie než pripraviť športových fenoménov. Rýdzi človek je predsa len
viac ako najrýdzejšie olympijské zlato. Vysoko oceňujem našich olympionikov, ktorí získali pre našu
krajinu olympijské medaily, každá z nich nám urobila radosť. Ale napriek tomu by som ich vymenil za to,
aby naša mládež mala kde športovať, prostriedky za čo športovať a hlavne chuť športovať. Súčasná
doba poskytuje množstvo foriem využitia voľného času, dodajme, že často prázdnych ba dokonca
zdravotne a spoločensky škodlivých. Prvé dve položky sú záležitosťou štátu a spoločnosti, tretia je
výzvou indivíduám.
Asi so mnou súhlasíte, že iba „ľudia, ktorí sa vedia ovládať, sa nedajú ovládať, len s takýmito ľuďmi možno
budovať zmysluplnú spoločnosť.“ 20 Prednosťou vyspelej spoločnosti je mať ľudí zdravých, zdravo
sebavedomých, tolerantných, ochotných pasovať sa so svojimi problémami i pomáhať druhým. A presne
toto mal podľa môjho názoru na mysli aj človek, pred ktorým sa hlboko skláňam – Pierre de Coubertin.
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Úloha vyšších územných celkov pri podpore športu detí a mládeže
Šport ako súčasť našej civilizácie
Šport je súčasťou nášho života už od nepamäti. Sprevádza nás od počiatku vekov a zohráva v našich
životoch nezastupiteľnú úlohu. Ázijské umenia pretrvávajú tisícročia, v Indii dbali na psychickú a fyzickú
zdatnosť od čias Budhu, v Aténach vznikla Kalokagatia, ktorá kládla dôraz na harmonický rozvoj
osobnosti. To sú všetko dôkazy, že šport zohrával v histórii ľudstva významnú úlohu pri formovaní
osobnosti mladých ľudí
Ani v dnešnej dobe nesmieme zabúdať na vplyv športu na náš životný štýl. Malá lopta dokáže vyčariť
úsmev na tvárach tých najmenších. Pre mnohých je koníčkom, ktorý im dáva radosť vo voľnom čase. Tí
najtalentovanejší a najusilovnejší sa mu venujú profesionálne a stal sa zdrojom ich obživy. Spoločným
menovateľom pre všetkých sú však hodnoty, ktoré v nás zanecháva.
Deti, ktoré športujú a nesedia celé dni pred počítačmi sú zdravšie. To je investícia, ktorá sa
spoločnosti neoceniteľne vráti. Slovenskí školáci, ktorí trávia svoj voľný čas sedavým spôsobom pred
monitorom alebo televízorom trpia chorobami, ktoré boli v minulosti typické pre starších ľudí. Kým pre
našu generáciu boli hodiny telocviku tými najobľúbenejšími, na ktoré sme sa všetci tešili, dnešné deti sa
mu vyhýbajú.
Okrem vplyvu na zdravie pomáha šport formovať vytrvalosť, rýchlosť silu, či koordináciu. Športovci
sú však nielen fyzicky zdatnejší, ale neraz sú vďaka športu aj psychicky odolnejší. Šport formuje
jednotlivca, rozvíja sebavedomie človeka, jeho vôľové vlastnosti, koncentráciu, disciplínu, ctižiadostivosť,
schopnosť rozhodnúť sa.
Otvára možnosti na prienik do rôznych sociálnych skupín, ktoré neskôr rozvíjajú jeho osobnosť.
Šport nás učí nielen súťaživosti, ale aj myslieť kolektívne a dokázať zabojovať za svoj tím. Ak sa
naučíme spolupracovať v športovom kolektívne, dokážeme to aj v rôznych situáciách v živote, či v práci.
Preto mnohé firmy preferujú okrem odbornosti aj schopnosť pracovať v tímoch.
V prvom rade je dôležité položiť si otázku o čom vlastne šport je a o čo v športe z celospoločenského
hľadiska ide. Budeme šport ako taký hodnotiť len na základe dosiahnutých výsledkov v jednotlivých
športových kategóriách. Dosiahnuté body v kolektívnych športoch, rekordy v individuálnych disciplínach,
alebo budeme šport hodnotiť v celkovom prínose pre spoločnosť, ako takú. Budeme ho vnímať ako
základ pre zdravý životný štýl pre všetky vekové kategórie obyvateľov.
Postavenie športu v našej spoločnosti je poznačené nepriaznivým vývojom po roku 1989.
S transformáciou spoločnosti a zmenou financovania občianskych združení odpadol dôvod preferovať
záujmy organizovanej telovýchovy – rekreačného a výkonnostného športu. Rozvoj pohybových trendov
vo svete sa v posledných desaťročiach vyvíjal v súlade s rastúcou potrebou aktivizovať obyvateľov
k pravidelnému pohybu, teda rástol smerom k budovaniu pohybových zariadení pre mládež aj dospelých.
U nás však šiel opačným smerom a rozsah zariadení a plôch klesol na tretinu pôvodnej hodnoty 60.
rokov minulého storočia.
Nielen spôsob financovania, ale aj vznik množstva subjektov s následkom neprehľadnej organizačnej
štruktúry v spolkovej sfére, neefektívne spravovanie majetku záujmovou samosprávou mali za následok
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kumuláciu neriešených problémov, ktoré vyústili do deštrukcie záujmovej samosprávy. Vnímanie športu
verejnosťou je deformované i často frekventovanými a medializovanými negatívnymi procesmi a javmi.
Mimoriadne problematické dosiahnuť konsenzus tiež v týchto otázkach je aj na základe neprehľadnej
štruktúry a atomizácie športového hnutia, kde sa väčšinou riešia iba odvetvové záujmy bez vzájomnej
koordinácie a definovaného cieľa. Imperatívom pre záujmovú samosprávu je jej zjednotenie na základe
spoločne definovaných cieľov, čo predpokladá intenzívnu a korektnú komunikáciu. Prostredníctvom
verejne akceptovaného subjektu môže záujmová samospráva nielen aktívne vstúpiť do procesu tvorby
nového zákona o športe, ovplyvňovať rozhodnutia verejnej správy v oblasti starostlivosti o šport, ale
predovšetkým aj proces vlastnej reinkarnácie, v jej správnom a verejne prospešnom ponímaní.
Vzhľadom na sociálne postavenie väčšiny populácie sa výrazne prejavuje pokles záujmu o platené
športové a telovýchovné aktivity a služby, respektíve presun záujmu na finančne menej náročné aktivity.
Vo vzťahu k týmto skupinám by mal štát prevziať na seba rozumnú mieru kompenzácie nákladov na
športovanie, hlavne v prípade mladej a strednej generácie, aby sa zabezpečila ich dostupnosť. Plnenie
týchto funkcií je reálne hlavne na úrovni miestnych orgánov štátnej správy, samosprávy miest, obcí
a vyšších územných celkov.
Okrem toho by mal štát zabezpečovať dostupnosť telovýchovných a športových aktivít pre
školopovinnú mládež, ako aj pre študentov na stredných a vysokých školách. Je to otázka fyzickej
zdatnosti a zdravotného stavu mladej generácie, ktorý je už dnes značne ohrozený. Vedecko-technický
pokrok popri prevažujúcich pozitívach prináša so sebou aj celý rad nepriaznivých dôsledkov. Zdravotný
stav obyvateľstva Slovenskej republiky je alarmujúci, čo potvrdzujú aj poznatky a skúsenosti odborníkov
v samosprávnych krajoch.
Popritom registrujeme rastúcu kriminalitu, rozširujúcu sa drogovú a alkoholovú závislosť, hrubosť
a násilie, neznášanlivosť najrôznejšieho druhu, egoizmus, ľahostajnosť a nevšímavosť k problémom
iných. Jednou z príčin (nie však jedinou) tohto stavu je aj to, že šport ako taký nedokázal adekvátnym
a jemu vlastným spôsobom „držať krok“ s týmto vývojom a eliminovať negatívny vplyv javov. Očividné
je to najmä u školskej mládeže. Znižuje sa počet hodín telesnej výchovy, na ktorých navyše klesá
pohybová aktivita a narastá počet žiakov oslobodených od telesných cvičení. K poklesu o pravidelné
športovania dochádza aj v dospelých vekových kategóriách.
Šport v krajoch
Vychádzajúc zo schváleného Zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov samosprávne kraje realizujú starostlivosť o športové vyžitie všetkých
vrstiev obyvateľstva v koordinácii so športovými združeniami, krajskými, oblastnými a okresnými
športovými zväzmi, odbormi a organizáciami, ktorých súčasťou je aj podiel na rozvoji športu a telesnej
kultúry. Treba k nim prirátať spoluprácu s mestami a obcami. Na tento účel sa efektívne využívajú
finančné prostriedky z rozpočtov jednotlivých krajských samospráv.
Zákon upravuje úlohy pre samosprávne kraje:
-

úlohy v oblasti štátnej podpory vrcholového a výkonnostného športu, starostlivosti o športové
talenty a športovanie detí mimo školského vyučovania,
organizáciu prípravy športovcov na reprezentáciu Slovenskej republiky,
opatrenia v boji proti dopingu v športe a postavení Antidopingovej agentúry Slovenskej
republiky, rozhodovanie sporov v športe.

Priority štátu (výkon štátnej správy):
-

šport na školách,
príprava talentovanej mládeže,
štátna reprezentácia.
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Medzi originálne kompetencie samosprávnych krajov v oblasti športu v zmysle novelizovaného
ustanovenia zákona č.288/1997 Z. z. o telesnej kultúre v znení neskorších predpisov (vecné a finančne
vymedzené od 1. 9. 2008) patrí:
-

rozpracúvať koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja,
podporovať organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry, regionálneho,
celoštátneho alebo medzinárodného významu v kraji,
podporovať výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je
zriaďovateľom a v spolupráci s obcami, s občianskymi združeniami a s národnými športovými
zväzmi aj športovej infraštruktúry v kraji,
rozvíjať starostlivosť o telesnú kultúru na školách, ktorých je zriaďovateľom a podporovať
školské športové súťaže a využívať športové zariadenia na telesnú kultúru obyvateľstva mimo
času vyučovania.

Podľa doterajšieho platného znenia § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre
vykonávali obce a samosprávne kraje kompetencie na úseku telesnej kultúry ako prenesený výkon štátnej
správy, pri ktorom podľa princípov fiškálnej decentralizácie finančné prostriedky na tieto kompetencie
mali byť rozpočtované v kapitole Ministerstva školstva SR a obciam a samosprávnym krajom sa mali
poskytovať formou dotácií zo štátneho rozpočtu.
Podľa uvedenej právnej úpravy samosprávne kraje budú vykonávať tieto kompetencie ako
samosprávnu pôsobnosť, čím dochádza k zmene spôsobu financovania kompetencií vykonávaných
samosprávnymi krajmi – z poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na financovanie z vlastných
zdrojov samosprávnych krajov.
Vychádzajúc zo Zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore športu a o zmene niektorých zákonov,
ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 9. 2008 si samosprávne kraje v rámci dlhodobých cieľov a stratégie
tieto hlavné úlohy:
-

Systematicky a cielene vytvárať podmienky pre všeobecný, rovnaký a trvalý prístup občanov
k možnostiam športových a telovýchovných aktivít s osobitným dôrazom na športovanie detí
a mládeže.
Rozvíjať šport v TTSK na princípoch partnerstva s územnou samosprávou, so športovými
organizáciami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti športu v regióne.
Vytvárať funkčný systém materiálno-technického vybavenia a financovania športu na báze viac
zdrojového financovania.
Prostredníctvom športu zlepšovať zdravotný stav obyvateľstva.

Zdravotný stav obyvateľstva je alarmujúci
Viaceré prieskumy v SR potvrdzujú, že nedostatok pohybu je dnes typickým pre životný štýl
v rôznych vekových skupinách populácie. Dôsledkom toho je najmä rozvíjajúca sa chorobnosť
obyvateľstva už od najmladšieho vekového obdobia. Podľa výskumov a zistení zo zdravotnej štatistiky
tento negatívny jav nastupuje už v základnej škole. Základné školy navštevuje 4-6% žiakov so zdravotnou
poruchou a v stredných školách je to až 13% žiakov. V poruchách zdravia a v chorobnosti populácie za
posledné obdobie rokov vo veku 0-14 rokov došlo na 10 tisíc detí k viac ako dvojnásobnému nárastu
chorôb a ešte k vyššiemu nárastu vo veku 15-19 rokov.
Negatívny vývoj môžeme pozorovať v súčasnom hodnotení pohybovej výkonnosti a telesného
rozvoja u žiakov všetkých typov škôl, kde bola zistená relatívna stagnácia a poklesy hodnôt v jednotlivých
ukazovateľoch výkonnosti. Zhoršila sa vytrvalosť a z hľadiska telesného rozvoja sa zvýšila hmotnosť
hlavne u dievčat. Najnovšie štatistiky u strednej a staršej vekovej kategórie upozorňujú na častý výskyt
existencie srdcovo-cievnych chorôb po štyridsiatom roku života. Slovenská republika je na 5. mieste
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medzi najrizikovejšími krajinami v nadhmotnosti a obezity podľa OECD. Aj keď 65% populácie si
uvedomuje pozitívny vplyv športu, športovej činnosti sa venuje iba 30% populácie a len 1x týždenne.
Aj preto je potrebné, aby šport dostal primerané zdroje, zariadenia a príležitosti, najmä v pôsobnosti
miest, obcí a samosprávnych krajov, s cieľom umožniť všetkým občanom, vrátane občanom so
zdravotným postihnutím alebo so zdravotným oslabením využiť komplexný, všestranný pozitívny efekt
zo športovania.
Súčasný stav športu v krajoch
V samosprávnych krajoch organizačná štruktúra riadenia športu vo svojom funkčnom a odbornom
členení vychádzala z celoslovenského zamerania a štruktúry. Nosnými piliermi sú krajské, oblastné,
okresné športové zväzy a odbory a organizácie, ktorých súčasťou je aj podiel na rozvoji športu a telesnej
kultúry vlastného členstva a ostatných obyvateľov. V samosprávnych krajoch pôsobia športové zväzy
a športové organizácie, ktoré riadia a organizujú športové súťaže a podujatia na úrovni výkonnostného
a masového športu.
V rámci športovej činnosti možno kladne hodnotiť tieto skutočnosti:
-

záujem o športovanie u mladých ľudí a u staršej vekovej kategórie,
prístup a obetavosť dobrovoľných funkcionárov, pracovníkov, organizátorov pri organizovaní
rôznych športových súťaží, podujatí, často bez finančného ohodnotenia,
veľký počet športových podujatí celoslovenského, európskeho a celosvetového charakteru,
účasť a záujem obyvateľov na rôznych športových podujatiach zo strany obyvateľov,
pomerne široká paleta športovísk rôzneho charakteru,
športová tradícia v mestách a obciach,
v niektorých športoch široká členská základňa mladých športovcov,
v olympijských a neolympijských športoch, v športových disciplínach zdravotne a telesne
postihnutých sú dosahované adekvátne výsledky, vzhľadom na vytvorené materiálno - technické
podmienky,
široké možnosti pre rekreačné športy,
široká paleta rôznych druhov športových odvetví.

Medzi negatíva treba zaradiť:
-

ústup z pozícií v celoslovenskom meradle u športov, ktoré majú dlhoročnú tradíciu,
nedostatočné a obmedzené finančné prostriedky pre činnosť telovýchovných klubov,
odborov a pre širokú oblasť masového športu,
nedostatok dotácií na podporu a rozvoj športu pre mestá a obce,
nedostatok kvalitných ihrísk, športových plôch a objektov vzhľadom na počet TJ v kraji,
nedostatočný technický stav existujúcich športových areálov, plôch a športových objektov,
nedostatočné materiálno-technické zabezpečenie existujúcich športovísk,
nedostatok kvalifikovaných trénerov a športových odborníkov,
nedostatočná zdravotná starostlivosť pre športovcov vo všetkých vekových kategóriách,
nezáujem o šport zo strany strednej generácie o športové vyžitie,
nepriaznivé podmienky pre vrcholový šport,
nevysporiadané vlastníctvo pozemkov pod športovými plochami.

I napriek uvedeným kladom a nedostatkom možno konštatovať, že šport vhodnou formou zapadá do
koncepcie a stratégie jeho rozvoja, ktorá bola stanovená pri vzniku samosprávnych krajov. Do
budúcnosti je však potrebné po všetkých stránkach zvýšiť jeho poslanie, jeho postavenie v spoločnosti,
v prospech zvyšovania zdravotnej odolnosti u obyvateľstva. Treba mať na zreteli, že finančné prostriedky
vynaložené dnes na rozvoj telesnej kultúry a športu sa obrazne povedané, vrátia v lepších študijných
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a pracovných výsledkoch obyvateľov a celkom určite v znížených výdavkoch na zdravotnícku
starostlivosť, v zlepšení medziľudských vzťahov.
Strategické ciele rozvoja športu v samosprávnych krajoch
1. Oblasť školskej telesnej výchovy
Priority a ciele:
-

upevňovať fyzické a duševné zdravia, telesný a pohybový rozvoj žiakov a študentov,
podporovať talentovanú mládež
riešiť problematiku využívania voľného času vytvárať podmienky pre relaxačno-rekreačný šport
pre širokú verejnosť,
spolupracovať a kooperovať s obecnými, mestskými a krajskými organizáciami, inštitúciami pri
organizovaní krátkodobých a dlhodobých športových súťaží,
zriaďovať športové triedy v mestách kraja s prihliadnutím na tradíciu športového odvetvia
v danom regióne pre zabezpečenie vrcholového športu a reprezentácie samosprávnych krajov,
resp. celoštátnej reprezentácie na európskej a celosvetovej úrovni,
vytvárať siene tradícií športových úspechov na jednotlivých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávnych krajov.

V tejto súvislosti treba kladne hodnotiť spoluprácu so Slovenským olympijským výborom – otcom
myšlienky Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska. Táto aktivita sa stretla s pozitívnym
ohlasom vo všetkých krajoch. Ďalším kladom je vznik Centier olympijských príprav na jednotlivých
športových gymnáziách a v neposlednom rade treba vysoko hodnotiť spoluprácu so Slovenskou
asociáciou športu na školách
2. Oblasť športu pre všetkých
Priority a ciele:
-

-

dotovať projekty na vytváranie podmienok formou materiálno-technického zabezpečenia
telovýchovných a športových zariadení, nenáročných ihrísk, turistických chodníkov, cyklotrás,
najmä na údržbu a prevádzku športových zariadení,
vzdelávať dobrovoľných pracovníkov v športe pre všetkých – cvičiteľov, trénerov, učiteľov
a v neposlednom rade dbať na to, aby za svoju prácu boli morálne oceňovaní,
podieľať sa na budovaní a rekonštrukcii telovýchovných a športových zariadení na bezbariérové
z hľadiska prístupnosti osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu,
vytvoriť komisiu športu pre všetkých v spolupráci s príslušnými inštitúciami v záujme zvyšovania
počtu zapojených občanov do hnutia pre všetkých a koordinácie činnosti občianskych združení
a klubov,
spolupracovať s mediálnymi prostriedkami pri formovaní zdravého životného štýlu,
podporovať telesnú výchovu a šport občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých
športových a nešportových občianskych združeniach,
prinavrátiť rozvoj pohybových činností detí a mládeže do škôl osvetovou a telovýchovnou
činnosťou, podieľať sa na celoslovenskom projekte BUĎ FIT s gymnastikou v spolupráci so
Slovenskou gymnastickou federáciou, cieľom ktorého je zaktivizovať všetky vekové skupiny
k pohybu,
projekt Mladý záchranár (hasiči, kynológovia, dobrovoľní zdravotníci) v spolupráci s Hasičským a
záchranným zborom SR, mestskou a obecnou samosprávou a ďalšími organizáciami
sprostredkovať žiakom základných a stredných škôl prednáškovo – osvetovou a praktickou
činnosťou základy záchranárstva, dobrovoľníctva, pomôcť im zvládnuť a zorientovať sa
v krízových situáciách, zvýšiť ich telesnú zdatnosť a získať zručnosť a profesionalitu,
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-

-

projekt Sebaobrana v spolupráci s mestskou a obecnou samosprávou, telovýchovnými
organizáciami podporovať zvládnutie znalostí a nácviku postupov pri výcviku obrany,
zabezpečujúcich mládeži väčší pocit bezpečia a v širšom slova zmysle nácvik skúseností, ako sa
vyhýbať riziku, ako riziko odvrátiť a právny výklad nutne a primeranej sebaobrany,
spolupráca s regionálnymi združeniami ZMOS realizovať spoločné aktivity mládeže a seniorov
najmä v oblasti digitálnej gramotnosti ako forma medzigeneračného dialógu tzv. vzdelávanie
starších ľudí mladšími, v spolupráci so strednými školami uskutočňovať pravidelné návštevy
stredoškolskej mládeže v domovoch dôchodcov vo veci rozvoja počítačových zručností, v rámci
rozširovania vzdelávacích programov škôl v oblasti CŽV sa orientovať na ošetrovateľstvo
a opatrovníctvo (v oblasti geriatrie a gerontológie) starších mladšími a vzdelávacie aktivity starších
ľudí, cielené využívanie voľného času seniorov v školských telovýchovných zariadeniach TTSK.

3. Materiálno – technické zabezpečenie
Priority a ciele:
-

efektívnejšie riešiť využívanie súčasného športového vybavenia, riešiť jeho obnovu
a prevádzkovú úroveň,
pri projektovaní športového vybavenia riešiť aj kvalitu životného prostredia,
skvalitňovať prípravu talentovanej mládeže a tvorby podmienok pre konanie súťaží na
športoviskách zrovnateľnej medzinárodnej úrovne,
spolupracovať s rezortmi, miestnou samosprávou, investormi a občianskymi združeniami pri
využívaní rozvojových programov a fondov na realizáciu vybavenia pre jednotlivé skupiny
športov,
v spolupráci s mestami a obcami metodicky, zadávateľsky a investorsky riešiť systém
integrovaných sídelných areálov zdravia a siete prímestských športovo-rekreačných zón pre
obyvateľov miest a obcí,
vytvoriť systém združovania finančných prostriedkov v zmysle koordinovanej podpory športu
v regiónoch a globálneho sledovania výšky finančných prostriedkov a podielu organizácií,
inštitúcií a ďalších subjektov na spolu financovaní športu v regióne,
iniciovať projekt riešenia osvetlenia detských ihrísk a športovísk pre všetky vekové, kategórie (od
predškolského veku po dospelosť) v spolupráci s mestami a obcami.

4. Krajská športová reprezentácia
Priority a ciele:
-

skvalitniť činnosť športových tried na školách od základných až po stredné, čím by sa vytvorili
podmienky pre úspešnú reprezentáciu Slovenska,
vytvoriť adekvátne podmienky pre rozvoj športu vo všetkých ukazovateľoch – od výchovy
mládeže až po extraligové družstvá,
zriaďovať športové centrá (športové triedy) s prihliadnutím na tradíciu športového odvetvia
v danom regióne.

Financovanie
V súlade so zákonom o organizácii a podpore športu bude financovanie športu vychádzať z priorít
štátnej politiky v športe, z programového vyhlásenia vlády SR a zákona o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok. Z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu sú podporované:
1. šport na školách (rozvojové projekty na podporu športovania detí a mládeže),
2. športovo talentovaná mládež (športová príprava talentovanej mládeže),
3. športová reprezentácia Slovenskej republiky (športová príprava reprezentantov Slovenskej
republiky, účasť na olympijských hrách, paralympijských hrách, majstrovstvách Európy,
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majstrovstvách sveta, príp. na podobných podujatiach, organizovanie významných podujatí,
rozvoj športových odvetví).
V záujme dosahovania cieľov stratégie rozvoja športu je nevyhnutné trvalo vytvárať podmienky na
financovanie čiastkových úloh v priebehu realizácie celkovej koncepcie, a to osobitne na viac zdrojové
financovanie.
Návrh financovania grantových aktivít rozvoja športu.
Združenie finančných prostriedkov:
-

z ročného rozpočtu samosprávnych krajov,
z rozpočtu jednotlivých miest a obcí,
štátne zdroje - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (dotácie poskytované
prostredníctvom Sekcie štátnej starostlivosti o šport),
slovenské športové asociácie jednotlivých športových odvetví,
využívanie prostriedkov štrukturálnych fondov a iných grantov,
reklamní partneri a sponzori.

Financovanie športu prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa
realizuje na základe zákona NR SR č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona NR
SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. V súlade zo zásadami
programového rozpočtovania sú finančné prostriedky pre oblasť športu rozpočtované v programe 026Národný program rozvoja športu v SR, ktorý sa ďalej člení na 5 základných podprogramov:
1.
2.
3.
4.
5.

podprogram – šport pre všetkých a záujmová činnosť na školách
podprogram – štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví
podprogram – športovo-talentovaná mládež
podprogram – materiálno technický rozvoj športu /kapitálové výdavky/
podprogram – koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií

Opatrenia v procese financovania:
-

vytvoriť systém združovania finančných prostriedkov v zmysle idey koordinovanej podpory
športu v samosprávnych krajoch, spolufinancovanie s Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SRŠ SR, získavať finančné prostriedky z fondov EÚ,
rozvíjať partnerskú spoluprácu samosprávnych krajov, neziskového sektora, štátnych,
náboženských a samosprávnych inštitúcií a podnikateľského sektora s cieľom združovania
finančných prostriedkov,
zväčšovať objem finančných prostriedkov plynúcich do športu prostredníctvom viaczdrojového
financovania,
vytvoriť a realizovať systém podpory nových a netradičných foriem športovania atraktívnych
najmä pre deti a mládež,
pripravovať spoločné projekty v podmienkach územnej samosprávy investičného charakteru s
prihliadnutím na špecifické podmienky a tradície jednotlivých miest a obcí v samosprávnych
krajoch,
spracovať nové zásady a kritériá pre oblasť športu pri poskytovaní dotácií športovým klubom a
občianskym združeniam,
zamedziť nehospodárnemu a neefektívnemu vynakladaniu verejných financií v oblasti športu,
zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania verejných financií plynúcich do športu,
rozvíjanie spolupráce s reklamnými partnermi a sponzormi.

Najväčším nedostatkom v oblasti informačnej databázy hlavne z pohľadu rozvoja regionálneho športu
je už dlhodobá absencia pasportizácie telovýchovných objektov, či už na celoslovenskej alebo regionálnej
úrovni. Preto aj hodnotenie súčasného stavu nemôžeme objektívne podložiť dostatkom hodnovernejších
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informácií, faktov a argumentov. Prioritou stratégie rozvoja športu je zjednotiť športové hnutie
v samosprávnych krajoch pri riešení aktuálnych problémov a hľadať ich spoločné východiská. Cieľom
zostáva zintenzívnenie činnosti a aktívne pôsobenie na všetky zainteresované subjekty a vytvoriť lepšie
materiálno–technické vybavenie pre telesnú aktivitu občanov samosprávnych krajov.
Podpora športu v TTSK
Oceňovanie najlepších športovcov TTSK
Trnavský samosprávny kraj od roku 2009 každoročne vyhodnocuje najlepších športovcov kraja
v jednotlivých vekových kategóriách. Morálne ocenenie pre úspešných alebo zaslúžilých športovcov,
trénerov, rozhodcov či funkcionárov každoročne udeľuje predseda TTSK. Okrem jednotlivcov je
hodnotená aj kategória kolektívov a ceny sú určené pre talent roka, objav roka, trénera roka, skokana
roka, najlepší žiacky kolektív, mládežnícky kolektív a družstvo dospelých.
Pri príležitosti vyhodnotenie najlepších športovcov za kalendárny rok udeľuje predseda kraja aj Cenu
TTSK či Pamätnú medailu predsedu TTSK významným osobnostiam a kolektívom, ktoré svojím
konaním šírili dobré meno kraja nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výrazné autority z oblasti športu
majú čestné miesto aj na oceňovaní osobností kraja, ktoré sa uskutočňuje pri príležitosti Dňa Trnavského
samosprávneho kraja v prvý októbrový štvrtok.
Mediálna prezentácia športu v TTSK
Trnavský samosprávny kraj sa snaží výkony a výsledky športovcov, ako aj klubov, prácu funkcionárov,
trénerov a učiteľov prezentovať všetkým obyvateľom kraja. Na oficiálnej webstránke kraja je vytvorená
podstránka šport, kde sú predstavené športové kluby a združenia. Nechýbajú ani najvýraznejšie osobnosti
športu nášho kraja, ktoré boli predstavené aj v treťom vydaní Kultúrno-historického kalendára kraja.
V roku 2012 vydal Trnavský samosprávny kraj aj tretie, doplnené vydanie reprezentačnej publikácie
Rodný môj kraj, do ktorého bola doplnená okrem iných aj kapitola mapujúca šport v našom kraji.
Významným príspevkom pre podporu športu v regióne je plánované vydanie Regionálnej
encyklopédie športu TTSK. Budú v nej predstavené najvýznamnejšie osobnosti športu v kraji podľa
jednotlivých športov, športové kluby a inštitúcie a najvýznamnejšie športové podujatia v kraji. Na
príprave publikácie sa podieľajú odborníci z radov bývalých športovcov, funkcionárov a trénerov nielen
z nášho regiónu, ale aj spoza hraníc kraja..
Rada pre šport a mládež TTSK
V roku 2008 vznikla Rada pre šport a mládež TTSK ako poradný orgán predsedu TTSK. Prerokúva a
posudzuje návrhy koncepčných materiálov a návrhy zámerov v oblasti politiky TTSK vo vzťahu k
športu, deťom a mládeži a pripravuje stanoviská k týmto materiálom pre predsedu TTSK. Prerokúva
koncepčné materiály TTSK v oblasti metodickej práce, poskytovania dotácií, legislatívnych úprav
týkajúcich sa športu, detí a mládeže a predkladá stanoviská k týmto materiálom. Predkladá stanoviská aj k
iným zásadným materiálom súvisiace so športom, deťmi a mládežou.
Je zložená z významných osobností športového a mládežníckeho života kraja a jej členmi sú okrem
predsedu TTSK aj Zdenko Čambal, József Kvarda, Augustín Hambálek, Anton Halenár, Jozef Jančovič,
Ladislav Szabó, Anton Javorka, Marián Merica, Peter Srnec, Ján Svíba, Ján Novák, Peter Uríček, Jozef
Marko, Renáta Gašparovičová, Viliam Hrčka, Gabriela Ajpeková, Zdenka Cigánková, Tibor Iró, Margita
Knapová, Ľubica Krištofová, Karol Jakubčík, Veronika Vadovičová, Milan Gabalec, Anton Lakatoš,
Milan Janák.

16

Župná olympiáda stredoškolskej mládeže
V roku 2007 založil Trnavský samosprávny kraj tradíciu Župných olympiád stredoškolskej mládeže.
V roku 2013 sa uskutoční už siedmy ročník. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo rozvíjať olympijské
myšlienky medzi mladými a podporovať zdravý životný štýl. Na olympiáde sa predstavujú najlepší
stredoškolskí športovci zo všetkých okresov Trnavského samosprávneho kraja. Počas prvého ročníka
súperili v deviatich športoch – vo futbale, hádzanej, volejbale, basketbale, plávaní, šachu, stolnom tenise,
silovom päťboji a atletike.
Olympiáda si postupne získala popularitu mladých športovcov, pre ktorých to bol často odrazový
mostík do „veľkého športu“ a pribúdali aj ďalšie odvetvia ako florbal, karate, cyklistika, či speed
badminton. Už druhý ročník bol medzinárodným a v Trnave a okolí, kde sa konali jednotlivé športové
súťaže sa predstavili Česi, Maďari, Srbi, Chorváti a Rakúšania s partnerských regiónov. Čestnými
hosťami sú každoročne športové osobnosti, ako olympijskí víťazi Ján Zachara, Antona Tkáč, prezident
Slovenského olympijského výboru František Chmelár, futbalová legenda Jozef Adamec a mnohí ďalší.
Župná paralympiáda
Po úspechu I. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže pribudla v roku 2008 aj Župná paralympiáda
pre hendikepovaných športovcov. V duchu hesla „Nikto nie je iný, všetci sme si rovní“. Do súťaží sa
zapojili hendikepovaní športovci z Poľska, Maďarska, Česka, Nemecka, Rakúska a Slovinska, samozrejme
aj z celého Slovenska. Súťažilo sa v biliarde, basketbale, futbale, šachu, športovej streľbe a stolnom
tenise. Rozmer súťaže teda presiahol nielen hranice Trnavského samosprávneho kraja, ale aj Slovenskej
republiky. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a predstavili sa
nej aj paralympijskí víťazi Veronika Vadovičová, či Ján Riapoš.
Župná olympiáda seniorov
V podobnom duchu ako Župná olympiáda stredoškolskej mládeže a župná paralympiáda sa nesie aj
Župná olympiáda pre seniorov. Prvý ročník zápolenia sa uskutočnil v roku 2009 v spolupráci s Krajskou
organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku. Olympiáda je ďalším krokom k zlepšovaniu a napĺňaniu
každodenného života našich dôchodcov. Cieľom súťaženia, ktoré sa pravidelne uskutočňuje aj na
celoštátnej úrovni bolo podporiť a motivovať starších spoluobčanov pre športové aktivity a zdravý
životný štýl. Športové disciplíny sú prispôsobené veku súťažiacich.
Finančná podpora športových aktivít
Okrem nepriamej podpory podporuje Trnavský samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia TTSK o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK č. 7/2006 v znení Dodatku č. 1 športové
aktivity aj priamymi dotáciami. Na základe požiadaviek poslancov Zastupiteľstva TTSK na zasielanie
žiadostí o dotáciu v rámci jednotlivých programov je jedna z výziev aj na Podporu športových aktivít
pre všetkých. Pre rok 2013 je na podporu športu vyčlenených 25.000 €.
Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám okrem právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo
zriaďovateľom je vyšší územný celok a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý
pobyt na území TTSK. O pridelení dotácie nad 663,88 € konkrétnym žiadateľom rozhodne
Zastupiteľstvo TTSK na návrh príslušnej riadiacej komisie zriadenej zastupiteľstvom. Riadiacou
komisiou je príslušná odborná komisia. Riadiaca komisia rozhoduje o dotáciách do 663,88 €. Na základe
tohto rozhodnutia bude uzatvorená zmluva, ktorá musí obsahovať najmä výšku a účel použitia
poskytnutej dotácie a spôsob jej zúčtovania.
O pridelení dotácie do výšky 10% z celkového objemu finančných prostriedkov určených v
príslušnom kalendárnom roku na poskytnutie dotácií na základe tohto VZN môže rozhodnúť predseda
bez schválenia riadiacou komisiou. Maximálna výška dotácie pridelená na základe rozhodnutia predsedu
na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia v jednom kalendárnom roku tomu istému žiadateľovi
nemôže presiahnuť 663,88 €.
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V zmysle smernice TTSK č. 6/2009 možno rozhodnúť o udelení finančných prostriedkov z rozpočtu
Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa budú využívať na zabezpečenie kultúrno-spoločenských
aktivít regionálneho a nadregionálneho významu.
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č 13/2007 môže predseda
TTSK udeliť čestnú poctu významným kultúrnym, vzdelávacím, športovým, charitatívnym a iným
verejnoprospešným akciám, ktorých ciele sú v súlade so záujmami kraja, konaným predovšetkým na jeho
území a majú regionálny, nadregionálny a medzinárodný charakter. Prevzatie záštity predsedu TTSK je
síce čestnou poctou, no predseda kraja môže rozhodnúť aj finančnej podpore takéhoto podujatia.
Počet schválených projektov na podporu športu
Rok

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012

Granty podľa Rezerva predsedu Podľa Smernice Záštita podľa
VZN 7/2006
podľa
VZN 6/2009
VZN
7/2006
13/2006
schválené projekty

85

5

suma v €

57 600

3370

schválené projekty

254

8

suma v €

86 400

5200

schválené projekty

190

24

1

suma v €

86 400

48000

660

schválené projekty

278

41

8

suma v €

179 267

35000

11200

schválené projekty

4

2

suma v €

2300

2150

schválené projekty

100

14

7

4

suma v €

29 700

4300

8200

3500

schválené projekty

108

19

8

8

suma v €

29 700

7500

7250

6800

Župné štipendiá
Podľa VZN TTSK 14/2008 môže TTSK poskytnúť štipendium žiakom stredných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK na základe žiadosti alebo návrhu na poskytnutie štipendia - podpory
žiakov v nasledovných oblastiach:
podpora žiakov v sociálnej núdzi,
podpora talentovaných žiakov v oblasti športu,
podpora mimoriadnych výsledkov žiakov vo vedomostných súťažiach a olympiádach.
Štipendium v oblasti športu možno poskytnúť žiakom jednorázovo v prípade, ak :
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počas školského roka dosiahli v kolektívnych a individuálnych športových disciplínach za umiestnenia do
3. miesta na celoslovenských súťažiach a za účasť na európskych a svetových podujatiach,
dosiahli vynikajúce výsledky na medzinárodných turnajoch a mítingoch v individuálnych a kolektívnych
športoch.
Z predložených návrhov odborná komisia na posudzovanie žiadostí na poskytnutie štipendia vyberie a
navrhne predsedovi TTSK poskytnutie štipendia žiakom za mimoriadne športové výsledky :
v kolektívnych športoch všetkým jednotlivcom v troch najlepších kolektívoch v kraji,
v individuálnych disciplínach chlapcov a dievčat maximálne do10 najlepších jednotlivcov v kraji,
športovcov telesne a zdravotne postihnutých po individuálnom posúdení.
Výška štipendia talentovaných žiakov v oblasti športu na jedného žiaka pre jednu športovú kategóriu v
individuálnych a kolektívnych športoch predstavuje sumu maximálne 331,94 €, pričom celkový objem
finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel na rok je maximálne 4 979,09 €.
Toto štipendium možno poskytnúť žiakovi pri priemernom prospechu do 2.0. Priemerný prospech
žiaka sa určí ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých povinných vyučovacích predmetov
uvedených na vysvedčení žiaka za predchádzajúci polrok školského vyučovania. Štipendium možno
použiť na zabezpečovanie športových potrieb, študijných pomôcok, športových vystúpení, sústredení,
športová reprezentácia doma i v zahraničí a iné výdavky súvisiace s rozvojom športového talentu.
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NORBERT MÜLLER

Význam olympijského vzdelávania
1. Myslíte si, že keby Coubertin sledoval londýnske olympijské hry, mal by pocit, že jeho
vízia bola naplnená?
Myslím si, že Coubertin by bol s olympijskými hrami v Londýne naozaj veľmi spokojný. Úsilie
a príprava britského národa spolu s miliónmi žiakov, ktorí sa zúčastnili na 450 rôznych školských
programoch v rámci iniciatívy „Inspire-Aspire“, intenzívne vyhľadávanie talentov a príprava, ktoré
viedli k úspechu britských športovcov a rovnako aj fantastický olympijský kultúrny program s 200
podujatiami počas 300 dní v 300 mestách bol úžasný. A všetko toto dianie vychádzalo z tradičného
britského ponímania športu, ktoré sa vyvinulo za viac než 150 rokov. So svojím výskumným tímom
„Olympia“ sme spolu vykonali prieskum, v ktorom sme oslovili 1000 divákov počas Londýna 2012.
Ako najväčšie hrozby pre olympijské hnutie v nasledujúcich 20 rokoch uviedlo 58% zúčastnených
komercializáciu olympiády a 57% doping. Týmto sa preukázalo, že postoj olympijského publika je
orientovaný na hodnoty. No je to aj dôkazom toho, že britský národ má na hodnoty orientované
ponímanie športu. Okrem toho olympijskí diváci majú oveľa idealistickejšiu predstavu o svojom
športe, než napríklad diváci na majstrovstvách sveta vo futbale, ktorým som sa tiež kládol otázky
počas Majstrovstiev sveta v Nemecku v roku 2006.

2. Aký je vzťah medzi výchovou a športom v súčasnosti v porovnaní so situáciou v
Coubertinovej
dobe?

Výborná otázka! Počas prvých dvadsiatich rokov svojej činnosti sa Coubertin pokúšal zaviesť do
francúzskych školských osnov telesné cvičenie ako „telesnú výchovu“. Predtým museli žiaci
absolvovať výchovu podobnú vojenskému výcviku. Modelom pre jeho výchovné myslenie boli
anglické súkromné školy, no neuvedomoval si dôležitý fakt, že to bolo len 25 elitných škôl. Tiež ho
očaril univerzitný šport v USA. Z toho vyplynula jeho túžba obnoviť starý ideál „tela a ducha“ ako
rovnocenných súčastí ľudskej výchovy podľa príkladu starovekého Grécka. Politickú a ekonomickú
pozíciu britského impéria považoval za produkt novej výchovy, ktorá by sa mala preniesť aj do
iných „kultivovaných“ krajín. Dnes, v roku 2013, je veľmi zjavné dominantné postavenie tela (kult
tela medzi mladými, reklamy, nedostatok iných hodnôt, televízia a podobne). Preto zúfalo
potrebujeme Coubertinove ponímanie olympizmu, aby sme sa dokázali vrátiť k starej rovnováhe
medzi telom a duchom (fair play, harmónia atď.)

3. Mal podľa Vás Coubertin predstavu o tom, aké veľké raz olympijské hry budú?

Nemyslím, no myslím si, že by bol hrdý na to, že dozreli až do takéhoto rozmeru. No netešila by
ho cena, ktorú musí olympijské hnutie platiť za ich gigantickosť a za to, že sú televíznou atrakciou
pre miliardy ľudí a miestom konania vojen (studená vojna v rokoch 1952-1988, ekonomická vojna
v súčasnosti).

4. „Coubertinov olympizmus“ Ktoré najdôležitejšie veci by sme si mali odniesť z tejto
lekcie?
Študenti by mali pochopiť, že olympizmus má byť niečím zvláštnym, duchovným a aj
výchovným pojmom. Raz sa ma jeden Afričan z Burundi spýtal, či by mohla jeho krajina využiť
model olympizmu na nápravu a zjednotenie jeho etnicky rozdrobeného národa, čo určite
predstavuje obrovskú túžbu po nádeji, a tá určite nie je nerealistická. Keď Coubertin zdôrazňuje
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slobodu športovca (respect mutuel), chce presadzovať emancipačný proces mladých ľudí cez šport
a olympizmus, nie ich závislosť na sponzoroch.

5. Študenti by sa mali oboznámiť s olympijským heslom „rýchlejšie, vyššie, silnejšie“. Ako
podľa Vás toto heslo obstálo v skúške časom?
Na začiatku ( v roku 1894) malo olympijské motto „rýchlejšie-silnejšie-vyššie“ veľmi
pedagogický cieľ a vďaka svojmu autorovi, dominikánskemu kňazovi Henri Didonovi, aj význam:
Snažte sa zo svojho tela vydolovať čo najviac a vždy sa pokúšajte dosiahnuť svoje ciele. Toto bolo
tak užitočné, ako aj pedagogické. Už v roku 1901 v nekrológoch za otca Didona Coubertin napísal:
Úbohý kňaz, keby vedel, že v modernom športe sa vždy zachádza až do krajnosti. Preto radšej
používam jeho motto: „Hľaď do diaľky – hovor otvorene – konaj s istotou!“ Toto má tiež
výchovný charakter a je možné ho veľmi zrozumiteľne vysvetliť každému žiakovi. Následne
Medzinárodný výbor Pierra de Coubertina umiestnil toto motto na medaily Coubertinovej
študentskej ceny. No od Vancouveru 2012 aj MOV mení toto motto na: „dokonalosť, priateľstvo,
rešpekt“.

6. Ako bola zasiahnutá idea olympiády, ako nástroja mieru, počas dvoch svetových vojen?

O tom by sa dala napísať knižka... Coubertin bol príliš naivný a myslel si, že olympijské hry
a MOV nemajú nič spoločné s politikou, alebo to popieral, aby udržal politické problémy mimo
nich. Ako dobrý príklad môže poslúžiť prípad Čiech, ktoré sa zúčastnili na olympiáde v roku 1908
a 1912 ako samostatný tím. Na tento účel vytvoril pojem „Geographie sportive.“ Ale čím bol MOV
a kým bol muž menom Pierre de Coubertin pre medzinárodnú politiku? Len kvôli olympiáde
v Berlíne v roku 1936 a kvôli pokusu bojkotovať ju, nadobudol MOV po prvýkrát svetový politický
význam. No ako zle to Coubertin pochopil, môžeme vidieť v rozhovore s ním 3 týždne po Berlíne
pre magazín „L'Auto“, kde opäť zdôraznil nepolitickú úlohu MOV. Musíme však vziať do úvahy,
že vtedy už bol z neho šedivý starec, ktorý už nechcel viac spochybňovať svoje životné dielo
a vášeň.

7. Ako by podľa Vás Coubertin hodnotil „amatérstvo“ dnešných olympijských športovcov?

Určite by cítil zúfalstvo, keďže dnešní profesionálni športovci nemajú nič spoločné s holistickou
výchovou zahŕňajúcou telo, ducha a spôsob života, a kde by bolo v športe dovolené prezentovať
celosvetovo na olympijských hrách každé štyri roky len elitnú mladú generáciu (ľudskú jar).
Požiadavka vznesená na Kongrese MOV v roku 2009 v Kodani na ochranu olympijských
športovcov a vytvorenie tzv. Entourage Commission (Komisia pre sprievody športovcov) MOV je
určite krokom správnym smerom, no prichádza neskoro. Športy ako cestná cyklistika by sa mali
v olympijskom programe zakázať aspoň na 8 rokov, aby mali čas očistiť svoje činy, futbal by sa tiež
mal vyradiť z olympijského programu a tenis je potrebné prediskutovať. Ale vedúce mocnosti
(UEFA, UCI) sú príliš silné.

8.

Máte

nejakú

radu

pre

našich

študentov

študujúcich

olympizmus?

Áno, prosím vás, uvedomte si príležitosť a povinnosť zachovať olympijské hnutie v súlade
s Coubertinovými ideálmi a etikou nie len pre dobro športu, ale aj pre dobro života vo svete v 21.
storočí a pre dobro budúcich generácií.
Mojím novým mottom je: S.O.S. Save Olympic Spirit (Zachráňte olympijského ducha)!
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IVAN LUKNÁR

Olympijská výchova na Gymnáziu Pierra de Coubertin v Piešťanoch
Pre mňa i ďalších tu prítomných učiteľov nášho Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany je
veľkou cťou, že sme dostali pozvanie na túto významnú medzinárodnú konferenciu, ktorá sa koná
pri príležitosti 150. výročia narodenia baróna Pierra de Coubertin a 20. výročí vzniku SOV.
Taktiež si vysoko vážim túto chvíľu, kedy Vás môžem oboznámiť o tom, ako naše Gymnázium,
ktoré ako jediná škola v SR má právo a česť viesť vo svojom názve meno osobnosti, ktorá patrí
v celej histórii sveta k tým najsvetlejším.
Jeho neobyčajné úsilie a nadšenie na konci 19. storočia v oblasti pedagogiky, športu na školách
a najmä zásluha na znovuzrodení olympijských hier r. 1896 v Aténach, založenie MOV a jeho
dlhoročné vedenie sú pre nás obrovským darom a odkazom, aby sme v tomto snažení, každý na
svojom poste pokračovali. Môj príspevok som preto pripravil z pohľadu ako my na našom
Gymnáziu napĺňame jeho odkaz:
1. Našim žiakom a študentom, ktorých máme 650 – vo veku 12 – 19 rokov sa snažíme
zabezpečiť kvalitné vzdelanie a primeranú všestrannú telesnú výchovu 3 hodiny za týždeň.
Naviac, vzhľadom na dobré podmienky pre šport majú možnosť naši žiaci pod odborným
vedením našich 10 učiteľov telesnej výchovy venovať sa po vyučovaní niektorému športu:
volejbal, basketbal, florbal, bedminton, stolný tenis, streľba, fitnes, atletika dievčatá
a chlapci.
Takto sa dobre pripravujú na stredoškolské súťaže, ktoré sú okrem Ministerstva školstva veľmi
hodnotné a veľa ich organizuje aj náš zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj za rok je to 80 - 90
rôznych súťaží.. Stručne a pritom výstižne ich charakterizoval prezident Slovenského olympijského
výboru pán Chmelár predsedovi Trnavského samosprávneho kraja pánovi Dr. h. c. Ing. Tiborovi
Mikušovi PhD. Na župnej olympiáde v Trnave 2012: „To čo robíte vy, nerobí na Slovensku nikto
pre mládežnícky šport“ koniec citátu.
Už štvrtý rok máme aj tzv. športovú triedu, kde sústreďujeme tých žiakov, ktorí aktívne športujú
v niektorom klube. Vynikajúce výsledky dosahuje štrnásťročný lyžiar Milan Mozolák - majster SR,
ktorý bude onedlho reprezentovať SR na Majstrovstvách sveta v Taliansku. Ďalej je to Monika
Simančíková v krasokorčuľovaní- ktorá obsadila 14. miesto na Majstrovstvách Európy dospelých.
Hokejista Filip Hudec, ktorý hrá a už aj góly dáva v extralige za HC 37 Piešťany, basketbalistky
Laura Horváthová a Laura Dubeňová hráčky extraligových Čajky Piešťany atď.
Študenti našej školy získavajú medaily a úspechy nielen na najvýznamnejších súťažiach v rámci
Slovenska, ale aj v zahraničí, z ktorých vynikajú 2 strieborné medaily zo Sydney 2000 Martiny
Moravcovej v plávaní.
2. Udelenie čestného názvu škole r. 2003 postupne pritiahlo k poznaniu osobnosti Pierra de
Coubertina a jeho diela mnohých našich učiteľov, ktorí dovtedy túto osobnosť a jeho dielo
nepoznali. Do svojich učebných plánov sme zaradili aj oboznámenie žiakov s jeho životom
a dielom, olympizmus a naviac zaradili sa tieto témy do maturitných otázok, v niektorých
predmetoch ako: SLJ, ANJ, NEJ, FRJ RUJ, DEJ, GEO. Veľkým zážitkom bol pre naše
učiteľky Ing. Kürtiovú a Mgr. Kubincovú študijný pobyt v olympijskej akadémii priamo
v Olympii, či kurz olympijskej výchovy pod gesciou Medzinárodného olympijského výboru
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v novembri v Paríži – v zámku Saint Remy, ktorého som sa zúčastnil ja a pani Ing.
Kürtiová.
K významnej našej, dovolím si to nazvať „ diplomatickej“ činnosti patrí účasť na zasadnutiach
Medzinárodného výboru Pierra de Coubertina, ktorého som členom s pani Ing. Malíkovou. K tým
na ktoré nikdy nezabudnem patrí návšteva sídla rodiny baróna Charlesa de Coubertin zámok
v Mirville. Miesto, kde vyrastal Pierre a naviac p. Geofrei de Navacelle de Coubertin, otec tu
prítomného pána Yvana nám poslal po našich študentoch mladučký dub, ktorý je odnož z duba
z Mirville.
V rokoch 2006 – 2009 v rámci projektu Sokrates Comenius sme v spolupráci škôl Gymnasium
Pierra de Coubertin Erfurt, Tenisova akadémia Sopot – Poľsko a Ūlenurme Gumansium Tartu –
Estónia pracovali na publikácii Coubertin akademy. Gymnasium Erfurt je špičková športová škola,
z ktorej vyšlo 25 olympijských víťazov – aj napr. R. Mathes. Táto činnosť veľmi obohatila naše
poznanie a tento náš spoločný produkt odvtedy využívame aj na vyučovaní.
3. Tretia veľmi konkrétna forma olympijskej výchovy sa u nás uskutočňuje každoročne tzv.
vedomostnými olympiádami, ktoré organizuje Slovenský olympijský výbor na vysokej
úrovni od základných škôl cez stredné školy až po vysoké školy. Taktiež hodnotný
metodický a obrazový materiál vydávaný Slovenským olympijským výborom je pre nás
veľkou pomocou v príprave a tak máme priestory športovej haly týmito plagátmi
vyzdobené. Na túto súťaž sa u nás dlhodobo pripravuje 12 – 15 študentov, pod vedením p.
Mgr. Miroslavy Dubovskej, z ktorých sedem najlepších sa potom formou všestranne
zameraného výberu zúčastní každé 2 roky Medzinárodného fóra škôl Pierra de Coubertin.
V roku 2011 boli na 8. Medzinárodnom fóre v Pekingu, v Číne a v auguste 2013 sa
zúčastníme deviateho takéhoto stretnutia škôl v nórskom Lillehammeri. Predtým to boli r.
2003 Arenzano, 2005 Radstadt, 2007 Tábor a 2009 Olympia. Medzi naše významné aktivity
patrí každoročne aj beh Olympijského dňa 23. júna a symbolický veľmi vydarený pozdrav
olympijskému Londýnu 20. 6. 2012, ktorým nás poveril v Piešťanoch zorganizovať
Slovenský olympijský výbor. Vynikajúco spropagovali našich olympionikov farebné
fotografie vydané SOV pred Londýnom.
4. Napĺňanie ideálu Pierra de Coubertina realizujeme aj tým, že veľkú pozornosť venujeme
jednote vzdelávania a výchovy. Najmä v prírodovedeckých predmetoch, kde napr. študent
T. Bzdušek získal r. 2007 zlatú medailu na svetovej olympiáde za fyziku v Iráne, B.
Fačkovec získal r. 2006 a 2007 strieborné medaily za chémiu v Moskve a Južnej Kórei. L.
Konečný bronzovú medailu v chemickej olympiáde r. 2008, 4 x boli naši študenti prijatí
prezidentom SR. Neboli to iba úspechy jednotlivcov. Minister školstva r. 2005 vyhlásil našu
školu za najlepšiu v SR v 1 Externej časti maturitnej skúšky a stále patríme k popredným
školám. Vlani sme získali ocenenie škola roka v Trnavskom kraji. Každoročne pracuje okolo
45 záujmových krúžkov. V športovej oblasti som našu najlepšiu športovkyňu M.
Moravcovú, účastníčku 5 olympijských hier už spomenul, ale ďalší vynikajúci športovci boli
Prof. MUDr. Ľ. Komadel v plávaní, J. Žitňanský v atletike, J. Šlahor – futbal, M. Erbanová
– rýchlostná kanoistika, L. Lacko – tenis. Som rád, že môžem na tomto významnom fóre
konštatovať, že máme výborné podmienky na telesnú výchovu – športovú halu na loptové
hry, moderné fitnes, saunu, gymnastickú telocvičňu a od septembra 2012 lezeckú stenu zo
zisku podnikateľskej činnosti. Toto dopĺňa ďalšie príjemné konštatovanie, že tých našich 10
telocvikárov sú ochotní, fundovaní učitelia. Šport má na našej škole dlhoročné tradície. Ešte
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za bývalej ČSSR najmä naše atlétky a atléti, ktoré pripravoval v biednych podmienkach školy
náš bývalý kolega – telocvikár Mgr. Domonkos získavali popredné umiestnenia v rámci celej
republiky. K tým najhodnotnejším oceneniam, ktoré sme získali patrí Hajdóczyho pohár,
množstvo titulov Škola roka v športe SR, ale najmä cena Prof. Černušáka r. 2008 pri
príležitosti 15. Výročia SOV, ale aj titul: Najlepšia stredná škola v športe SR, OFDaM, ktorú
sme z rúk pána prezidenta Chmelára a za prítomnosti aj prezidenta SR pána Ivana
Gašparoviča prevzali 31. októbra 2012. Našu školu navštívili hostia z 35 štátov sveta.
Najvzdialenejšia návšteva z Austrálie 7 študentov a pani Helen Brownlee strávili u nás celý
týždeň všetky tieto vzácne návštevy sme využili aj na besedy: z našich športovcov to boli
napr. Z. Štefečeková, J. Bátory a Bajčičák, M. Moravcová, L. Lacko, ale aj pán Prof.
Černušák, Prof. Grexa, pán prezident Chmelár, P. Šťastný a ďalší.
Milé dámy, vážený páni!
Vysoko si vážime skutočnosť, že naša škola nesie meno po veľkom synovi Francúzska,
zakladateľovi novodobých olympijských hier, ktoré sa stali najväčšou slávnosťou v súčasnosti,
barónovi Pierre de Coubertin.
Je to pre nás aj veľmi veľký záväzok, aby sme boli školou, ktorá dosahuje vo výchove
a vzdelávaní tie najlepšie výsledky. Môžem Vás ubezpečiť, že náš pedagogický zbor urobí všetko
preto, aby sme si túto česť zaslúžili a aby sme dobre reprezentovali našu školu, mesto, kraj i SR na
celosvetových fórach škôl Pierra de Coubertina.
5. Záverom môjho vystúpenia dovoľte, aby som v mene svojom, a za náš pedagogický zbor
i študentov poblahoželal SOV k 20. výročiu vzniku, poďakoval sa za vynikajúcu spoluprácu,
vyslovil vďaku a obdiv za šírenie, propagáciu olympizmu, reprezentáciu SR a želám Vám za
našu školu veľa zdravia a podobných úspechov ako doteraz.

24

YVAN DE NAVACELLE DE COUBERTIN

Prítomnosť myšlienok Pierra de Coubertin v olympizme súčasnosti
I Všeobecné informácie o olympijských hrách: (S menom P. de Coubertina sa spája 8
historických dátumov)
776 pred n.l. : Prvé hry v histórii sa konali v Grécku, v Olympii, potom každé štyri roky po
viac než tisíc rokov (do roku 394 n.l.).
Zabudlo sa na ne na 15 storočí.... no nie celkom : mnoho neúspešných pokusov v rôznych
krajinách ako Grécko, či Francúzsko. Paríž v roku 1804 a Grenoble v roku 1832, Švédsko v roku
1934, Veľká Británia v 1849, Rusko.... ale nikdy s úspechom P. de C.
1896 : Prvé moderné olympijské hry sa konali v Aténach vďaka Pierrovi de Coubertinovi.
Boli zavedené nové pravidlá a konali sa každé štyri roky v rôznych krajinách a na rôznych
kontinentoch. Bola to malá olympiáda : Iba 14 krajín, 9 športov a 250 účastníkov, takmer polovica z
nich boli Gréci. Zúčastnilo sa len 10 Američanov, ale získali 9 víťazstiev. (obraz 1)
1900 : Druhé olympijské hry sa konali v Paríži, ako si to želal Coubertin, ale neboli veľmi
úspešné: Pierre de Coubertin narazil na veľa problémov : Najprv s Grékmi, ktorí chceli, aby sa hry
konali výlučne v Grécku, ako aj s nedostatkom peňazí a slabou podporou zo strany francúzskych
úradov. Tieto olympijské hry boli súčasťou Svetovej výstavy v roku 1900 a boli v nej stratené.
Zaujímavou zhodou okolností : maľba Charlesa de Coubertina z Missions Etrangeres bola
vystavovaná na tejto výstave. (obraz 2)
1912 : Olympijské hry v švédskom Štokholme boli prvými hrami obsahujúcimi aj umelecké
súťaže. Tie v súčasnosti nahrádza otvárací a záverečný ceremoniál, ktorý predstavuje kultúru a
umenie krajiny. Každá krajina má tak príležitosť predstaviť svoju kultúru svetu, na čom P. de
Coubertinovi veľmi záležalo.
1925 : Pierre de Coubertin ukončil svoju činnosť po 29 rokoch vo funkcii prezidenta MOV.
Olympijské hry boli definitívne započaté a akceptované, hoci nie vždy úspešné a rozhodne nie
prosperujúce. Niektorí sa k nim stále stavali ľahostajne, alebo dokonca odmietavo. Coubertin mal
62 rokov a po ukončení svojej činnosti bol veľmi unavený.
1936 : Berlínske olympijské hry boli prvé veľmi dôležité hry, a Hitler sa ich snažil využiť na
propagáciu svojho nacistického režimu. Coubertin sa ich nezúčastnil, hoci mu Hitlerove ponuky
lichotili (ako napríklad špeciálny vlak len preňho, ktorý ho mal dopraviť do Berlína). Coubertin
zomrel vyčerpaný a zničený v roku 1937, dva roky pred vojnou.
1939-1945 : Počas druhej svetovej vojny sa hry nekonali a tie v Londýne v roku 1948 boli
úspechom v ťažkých podmienkach. No naozaj veľké a silné olympiády začali po päťdesiatych
rokoch s expanziou televízie a ... televíznych práv. Odvtedy nadobudol viac peňazí a sily aj MOV.
2012 : Londýn. Olympijské hry sú v súčasnosti pravdepodobne najvýznamnejšou
kultúrnou a mierovou udalosťou na svete a v histórii a zaujímajú miliardy ľudí – trvajú viac
ako 200 storočí, uviedli viac ako 12 000 účastníkov, viac ako 300 súťaží, 28 športov a videlo
ich koľko miliárd divákov?
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Prezident Samaranch sa ma raz spýtal, či dokážem vymenovať veľa spoločností s obratom 40
miliárd dolárov a s iba 200 zamestnancami.... a či poznám veľa ľudí schopných usadiť k obedu
vedľa seba Fidela Castra a anglickú kráľovnú ?!
II Pierre de Coubertin : « známy neznámy »
1
Narodil sa v roku 1863 do starého rodu : Jeho predka Pierra Fredyho urobil šľachticom
francúzsky kráľ Ľudovít XI v roku 1477. Jeho rodina kúpila Coubertinovu pôdu v roku 1577 a
neďaleko Paríža stále existuje rodinný zámok zo 17. storočia.
2 Pierre študoval právo a ekonomiku na « Sciences Po » jednej z parížskych najznámejších
škôl. Keď mal 20 rokov, vycestoval prvýkrát do Anglicka, aby sa mohol viac venovať športu a
vzdelávaniu, o ktoré sa zaujímal.
Do svojich tridsiatich rokov založil niekoľko športových asociácií a šiel na oficiálnu vládnu misiu
po univerzitách v USA a Kanade. V tom čase to bola veľmi dlhá cesta. Stretol sa aj s Rooseveltom.
Hovoril veľmi dobrou angličtinou, no vždy trval na tom, aby francúzština bola úradným
olympijským jazykom. V tom čase bola francúzština jediným svetovým jazykom.
3

V roku 1892, po návrate z USA, urobil svoju prvú konferenciu na Sorbonne

v Paríži a po prvýkrát spomenul « opätovné ustanovenie olympijských hier – grandiózneho a
dobročinného diela. » Nie veľa ľudí to bralo vážne. Oficiálne sa mu podarilo znovu ustanoviť
olympijské hry v roku 1894 na parížskej Sorbonne vo Francúzsku. Následne sa prvé hry konali v
Aténach v roku 1896, otvoril ich grécky kráľ a Grék sa stal aj prvým prezidentom MOV.
4

Pierre de Coubertin predstavoval : zlyhanie, úspech a génia.

Zlyhanie : Po tom nesmiernom množstve práce, ktorú vykonal a nesmiernom množstve peňazí a
energie, čo ho to stálo, umrel takmer zničený a viac-menej osamelý. Jeho vlastná rodina si
nemyslela, že uspel a bolo im ho ľúto. Považovali ho za utopistu a nie realistu a neverili, že
olympijské hry dosiahnu niekedy veľký úspech.
Úspech: Zakladateľ a prezident MOV po 29 rokov. Cieľom, ktoré dosiahol, sa v jeho dobe
nedostalo uznania, no sú také významné, pozoruhodné a početné : Od olympijských kruhov, cez
olympijskú chartu a pravidlá, ktoré stále platia.... vo všeobecnosti dokázal zasvätiť šport ľudskosti
a mieru, čo bolo v tom čase revolučné, keďže športu sa neprikladal veľký význam a bol oň malý
záujem.
Génius: Bol priekopníkom, vizionárom a na svoju dobu veľmi otvoreným človekom. Kiež by
každá doba mala niekoho, ako on! Hoci pochádzal z katolíckej rodiny, oženil sa s protestantkou, čo
bolo vtedy veľmi neobvyklé. Jeho rodina bola prívržencom monarchie, no on sa spriatelil so
slávnymi republikánmi vo francúzskej vláde a stal sa tiež republikánom. Napriek svojej významnej a
pozoruhodnej práci nebol až do svojej smrti veľmi známy, teraz však jeho dedičstvo každý deň viac
a viac ožíva. Mal by byť oveľa známejším.
5

Zopár významných a aktuálnych slov tejto fascinujúcej osobnosti:

Mottom na jeho knihách (ex-libris) bolo : Voir loin (hľaď do diaľky) Parler franc (hovor otvorene)
a Agir ferme (konaj s istotou).
Tvrdil, že je dôležitejšie súťažiť férovo, než vyhrať (biskup z Philadelphie).
26

Rád používal « mens fervita in corpore lacertoso », čo znamená: živá myseľ v silnom tele.
Motto MOV : Citius,Altius Fortius (rýchlejšie, vyššie, silnejšie) (otec Didon).
6 Jeho hodnoty : Osobná odvaha, rešpektovanie dôstojnosti ostatných, uznávanie náboženských
hodnôt, boj proti predsudkom, fair-play a spravodlivosť, tolerancia a medzikultúrne porozumenie,
zodpovedné užívanie slobody...
Bojoval celý svoj život, nevidel svoj úspech, no jeho dedičstvo je živé, prítomné a je tu pre
budúcnosť. Vyjadril sa, že jeho dielo je ako « nedokončená symfónia. » Olympijské hry boli iba
časť jeho práce: 34 kníh 1200 článkov 16 000 strán (dvd).
Toto je tiež príbeh CIPC (Comité International Pierre de Coubertin – Medzinárodný výbor Pierra
de Coubertina) (prezident Norbert Muller).
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Vzťah Pierra de Coubertin k olympizmu v Čechách
Téma bylo zvoleno ze tří důvodů. První se jmenuje Pierre de Coubertin: Fantasta, snílek, věrný
potomek svého dávného předka Cyrana z Bergeraku; zároveň muž, který svou „bláznivou“ ideou
olympijských her výrazně ovlivnil podobu civilizace 20.století a jako málokterý Francouz po sobě
zanechal tak respektovaný odkaz. Druhým důvodem je skutečnost, že Češi stáli u zrodu moderního
olympijského hnutí, aktivně se podíleli na jeho rozvoji a jeho ukotvení v životě moderní občanské
společnosti. Až do roku 1914 bylo olympijské hnutí také jedinou oblastí, kde se bezesporně a
respektovaně uplatňovala mezinárodní subjektivita Čechů. Třetí důvod je spíše charakteru
emocionálního. Coubertin dlouhá léta o Čechách a o Češích nevěděl nic. Teprve usilovná práce na
realizaci „olympijského snu“ ho seznámila se Sokolem, jednou z největších tělovýchovných
organizací v Evropě, a jeho prostřednictvím s Čechy. Následná spolupráce s Jiřím Guthem jen
prohloubila jeho vztah k českým zemím a českému národu, který se stal neodmyslitelnou součástí
jeho osobnosti. Ne nadarmo to byla Praha, kde se Coubertin v roce 1925 rozhodl ukončit svou
práci v mezinárodním olympijském hnutí.
Coubertina v dětství výrazně ovlivnily události let 1870 a 1871, tj. drtivá porážka francouzské
armády u Sedanu a v následujícím roce povstání Pařížské komuny. V atmosféře nastalého defétismu
hledal mravní obrodu francouzské společnosti v tělesných cvičeních. Nikoli však v duchu
francouzských gymnastů, pro které byla výchova těla prostředkem k budování silné armády a
k válečné odplatě, nýbrž ve sportu, s nímž se seznámil v Británii. Počátkem devadesátých let 19.
století pak jako svůj trumf vytáhl ideu obnovení starořeckých olympijských her, a to nejen jako
symbol rovnováhy mezi tělesnými a duševními vlastnostmi člověka, ale i jako symbol míru a
spolupráce lidstva.21 Na jubilejním zasedání Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques
dne 25.listopadu 1892 proto zazněla aulou Sorbonny památná Coubertinova slova - „Vyvážejme do
zahraničí veslaře, šermíře a běžce a hle - uvedeme tím do pohybu svobodný styk, jehož pomocí
zavedeme do krevního oběhu stařičké Evropy myšlenku míru. To mě dává odvahu k tomu, abych
s vaší pomocí navrhnul obnovení olympijských her přizpůsobených požadavkům dnešní doby.“22 –
která ale měla nabýt uplatnění až v červnu 1894 na kongresu pro amatérskou otázku v Paříži. Jeho

V sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století vykopala německá archeologická expedice mohutné a rozsáhlé
trosky antické Olympie, mezi nimi i antický stadion. Pro Coubertina to byl velký impuls k úvahám o obnově
někdejších olympijských her. Navíc tehdejší značně protiněmecká atmosféra ve francouzské společnosti ho
ponoukala i k n sledující úvaze: „Německo vykopalo to, co ze staré Olympie ještě zbylo, proč by Francie nemohla
obnovit starou nádheru?“ - Pierre de COUBERTIN, Une Campagne de vingt-et-un ans (1887-1908), Paris 1908, s.
89.
22 Pierre de COUBERTIN, Der Olympischen Gedanken, Reden und Aufsätze, Lausanne – Stuttgart 1965, s. 1.
21
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neúnavná činorodost slavila svůj první velký úspěch. Jak sám v pamětech poznamenal: „Ačkoli jsem
vyrůstal ve stínu Sedanu, nikdy jsem se v duši necítil přemoženým.“23
Na obnovitelském kongresu v Paříži byl jmenován Mezinárodní olympijský výbor, který měl do
budoucna řídit všechny záležitosti olympismu. Mezi jeho dvanácti členy bylo i jméno českého
gymnaziálního profesora Jiřího Gutha, a to vedle dvou Francouzů, dvou Britů a zástupců Ruska,
Řecka, Švédska, Uherska, Spojených států, Argentiny a Nového Zélandu. Proč? Zvláště když žádný
Čech do Paříže nepřijel a sám Guth na Coubertinovo pozvání reagoval – „Ani mne nenapadlo jíti
do Paříže, nebylo peněz a sotva bych byl dostal dovolenou na věc tak neznámou a takořka
exotickou. Mimo to chystal jsem se o prázdninách na cestu do Řecka a Malé Asie a na něco jiného
nebylo tedy ani pomyšlení. Omezil jsem se toliko na blahopřejný telegram ke kongresu.“ 24 Své
jmenování do MOV si Guth vysvětlil velmi jednoduše: „Baron Coubertin chtěl míti Mezinárodní
výbor a něm také zástupce Čechů, ke kterým měl sympatie, myslím, velmi upřímmné. Neznal však
nikoho jiného nežli mne …“25
Coubertin poznal Gutha během jeho stipendijní cesty do Paříže, kam v létě 1891 přijel studovat
francouzský systém tělesné výchovy na středních školách. Nabídka prázdninové cesty do Francie za
státní peníze připadala Guthovi víc ne lákavá. Ve Francii věnoval Guth studiu tamní školní tělesné
výchovy plné dva týdny ze svého dvouměsíčního pobytu. Prostřednictvím svého přítele Františka
Drtiny se seznámil s Coubertinem a mohl čerpat informace přímo od pramene.26 Ovšem i Guth měl
pro Coubertina svou cenu. Vyzvídal na něm informace o českém Sokolstvu, které v roce 1889 při
své návštěvě světové výstavy nadchlo Paříž a které patřilo mezi největší tělovýchovné subjekty
v Evropě. Guth si brzy získal Coubertinovy sympatie. Proto ho také v únoru 1894 Coubertin
seznámil se svým projektem obnovy olympijských her a požádal o zprostředkování v Čechách.27
Guth to učinil, i když sám se ke kongresu stavěl skepticky.
Intenzivně se Jiří Guth zapojil do práce MOV až na I.olympijských hrách v Athénách v dubnu
1896. Okouzlily ho jednak olympijské soutěže, jednak ceremoniál, který byl spojený s vyhlašováním
vítěze. Pochopil, jakou příležitost skýtá olympijské vítězství pro „zviditelnění“ utlačovaného národa.
Proto po návratu napsal v časopise Sokol: „Nechci říci, že podobné vítězství atletické vytrhne nás
z našich běd a že máme zanechat věd, umění a jiných snah, ale k zahození to přece není.“28 Proto
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Pierre de COUBERTIN, Olympijské paměti, Praha 1977, s. 14.
Jiří Stanislav GUTH-JARKOVSKÝ, Paměti II, Paměti olympijské (1894-1918), Praha 1929, s. 34.
25
Tamtéž.
26
Jiří GUTH, Zpráva o studijní cestě do Francie (červenec 1891), LA PNP Praha, fond Guth-Jarkovský.
27
Viz Coubertinův dopis Guthovi z 24.2. 1894, LA PNP Praha, fond Guth-Jarkovský.
28
Jiří GUTH, O hrách olympijských r. 1896, Sokol, 22, 1896, s. 145.
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vzápětí převrátil tradovanou údajnou Coubertinovu ideu a tvrdil, že „nezáleží na počtu účastníků,
nýbrž na jejich zdatnosti“, že pro Čechy není důležité zúčastnit se, ale zvítězit.29
Sám Guth už v Athénách dosáhl velkého vítězství. Na zasedání MOV se totiž jednalo o tom, jak
organizovat olympijské hnutí v nižších článcích, zda na bázi mezi-národní, či mezi-státní. Guth
podporoval nacionální princip, který podle jeho mínění jediný odpovídá specifické národnostní
situací v Rakousku-Uhersku: „Velké národnosti, které jsou jeho částí, musí mít každá zvláštní
výbor, existence Maďarského výboru a Českého výboru nezahrnuje dostatečně účast ostatních
národností.“30
Co mínil Guth pod pojmem „velké národnosti“, můžeme usuzovat z dopisu Guthova přítele
Josefa Rösslera-Ořovského Coubertinovi z roku 1899, v němž pisatel požadoval samostatné
zastoupení nejen předlitavských Němců, ale i Poláků, Slováků, Slovinců a Chorvatů.31 V Athénách
se Guthovi podařilo přesvědčit většinu přítomných, zvláště si získal podporu Coubertina, a tak bylo
na dlouhá léta - až do června 1914 - rozhodnuto, že v jednotlivých územních celcích budou
olympijské hnutí organizovat a propagovat národní a nikoli státní olympijské výbory. Český
olympijský výbor byl po pokusech na podzim 1896 konstituován dne 18. května 1899 a od tohoto
data pracuje - s výjimkou válečných přestávek - nepřetržitě až dodnes.
Coubertin se vždy zajímal o otázky doby, v níž žil. Na přelomu století se proto začal intenzivně
zabývat také problematikou střední Evropy, Rakouska-Uherska a českých zemí -podobně jako
skupina francouzských slavistů soustředěných kolem Louise Legera a kolem Ernesta Denise.
Coubertin k nim nepatřil a nejsou ani známky, že by se s nimi stýkal. Do tématu se vrhl po svém
způsobu - vbrzku absorboval spoustu poznatků a z nich utvářel své eklektické pojetí. Výsledky
publikoval v řadě článků z let 1903-1904, jež souhrnně vyšly v Pages d´Histoire contemporaine v roce
1909.
Podívejme se, jak Coubertin nazíral na střední Evropu? V první řadě ji považoval za oblast, jejíž
historický vývoj ještě není ukončen, za oblast, kde právě dochází k závažným a zásadním změnám,
které narážejí na soudobý systém politických vztahů a které hrozí přerůst ve válečný konflikt. Oč se
podle Coubertina jednalo? Díky populačnímu vývoji ztratila habsburská monarchie svůj německý
charakter a „slovanské národy, které tak dlouho trpěly po jhem německé nadvlády, se nyní bouří při
myšlence, že by měly trpět i nadále“, roste jejich touha podílet se na moci. Proto se Němci
z monarchie stále více upínají k sousednímu Německu a k císaři Vilémovi jako sjednotiteli všech
Němců v jednom státě. Berlínská vláda nemůže vůči jejich snahám přihlížet neutrálně, ba nemůže
se postavit ani pro, ani proti. Ať však učiní to, či ono, v každém případě soudobé aspirace národů
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Jiří GUTH, Hry olympijské za starověku a za dob nejnovějších, Praha 1896, s. 189.
Srov. Protokol ze zasedání MOV v Athénách 9.4. 1896, Archiv MOV Lausanne.
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Srov. Rösslerův dopis Coubertinovi z 12.5.1899, Archiv MOV Lausanne.
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střední Evropy vyvolají zmatky a „není možné nevidět, že by z toho musela vzejít válka“. Zájem
Uherska o habsburskou monarchii nutně padne a Češi „pod hrozbou, že se stanou jen ostrůvkem
ztraceným v germánském oceánu, budou váhat chopit se zbraní? A bude moci Rusko, aniž by
dostálo svému tradičnímu poslání, nechat rozdrtit tuto přední stráž slovanství?“ Co za těchto
okolností udělá Francie? - tázal se Coubertin v článku Problém střední Evropy.32 V jiném - Trojnásobná
česká bitva - si jakoby odpovídal: „Čechy nemohou žít bez Německa a zejména ne proti němu.“
Povinností všech - v tom i Francie - je pomoci najít oběma stranám přijatelné vztahy, „základy
budoucího kompromisu, na němž bude záviset klid střední Evropy“, poskytnout Čechám
dostatečné garance jejich nezávislosti. Protože - podle Coubertina - „Čechy jsou něco jedinečného a
posvátného, je to jedno z muzeí lidství a musí být dány pod ochranu národů.“33
Coubertin sám v oblasti olympijského hnutí dělal vše možné i nemožné na podporu a ochranu
Čechů. Jejich „zvláštní“ postavení v olympijském hnutí se totiž postupem doby stávalo sporným.
S rostoucí popularitou se olympijské hry stávaly politikem sui generis, „pletly se do nich královské
rodiny a vlády … v Petrohradě a ve Vídni se dokonce začalo schylovat k bouři.“34
V roce 1905 se stal poprvé členem MOV zástupce Předlitavska princ Alexander SolmsBraunfels. Jeho jedinou činností v něm bylo vystrnadit Gutha, a tím i Čechy z olympijského hnutí.
Coubertinovi neustále hrozil demisí, a to se stále stejným argumentem: „Nemohu absolutně uznat,
aby Čechy měly zvláštního zástupce, poněvadž jsou jen provincií Rakouska.“ 35 Coubertin však
v odpovědi na jeho výhrůžky propracoval svou „únikovou“ teorii tzv. sportovní geografie, jež
propagovala olympijskou zásadu „all games, all nations“. Podle ní byly za samostatné uznány i ty
země, které byly sice součástí většího státního celku, ale jejichž rozvoj tělesné výchovy dosáhl
takového stupně, že si i v mezinárodním měřítku vydobyly respekt a uznání. To byl případ
především Čech a Finska.36 Solms-Braunfelsovi proto v roce 1909 jeho demisi přijal a Guth opět
zůstal osamoceným představitelem předlitavské části habsburské monarchie v Mezinárodním
olympijském výboru.
Ovšem jen do roku 1911, kdy byl zvolen členem MOV princ Otto Windischgrätz, manžel
vnučky císaře Františka Josefa I. Do hry vstoupily nejvyšší habsburské mocenské zájmy. 37
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Srov. Coubertinovu odpověď šéfredaktorovi vídeňské Allgemeine Sport-Zeitung Viktoru Sibererovi z 20.4. 1911,
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Jak uváděl Guth ve svých Pamětech II (s. 127), Windischgrätzovým úkolem bylo dosáhnout, „aby při hrách
olympijských zmizelo nejen trojrozdělení Rakousko-Uherska, nýbrž i příliš zjevný dualismus Autriche a Hongrie“.
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Windischgrätz velmi rychle nabýval v olympijském hnutí autoritu a silný vliv, ba začalo se o něm
zvažovat jako o budoucím nástupci Coubertina v čele MOV. Svůj útok proti české samostatnosti
v olympijském hnutí nezaměřil proti Guthovu členství v MOV jako Solms-Braunfels, ale proti
suverenitě Českého olympijského výboru. Vedl ho elegantně a graciézně, ale zároveň soustavně a
nemilosrdně.
Na V.olympijských hrách ve Stockholmu v roce 1912 se ještě podařilo mezinárodní subjektivitu
Čechů jakžtakž uhájit, ale jen za cenu velkých ústupků – Guth byl v seznamu členů MOV veden
pod Autriche s dodatkem u jména C.O.T. (tj. Český olympijský výbor).
Rovněž česká výprava a čeští sportovci vystupovali pod označením Autriche, k němuž byla
připojena národnost Tchèques; v případě českého vítězství měla česká bíločervená vlajka jen
doprovázet černožlutou vlajku říšskou.38 Rozhodnutí však na sebe nenechalo dlouho čekat.
Na červen 1914 byl do Paříže svolán olympijský kongres, který měl připravit definitivní podobu
budoucích olympijských her a vytvořit soubor pravidel, kterými se budou v budoucnu řídit.
Windischgrätzovi se nabízela příležitost vyřešit v této souvislosti i „českou otázku“ v olympijském
hnutí. Jak napsal koncem roku 1913 Coubertinovi, bude nutné, abychom „jednou provždy rozťali
tento gordický uzel, a to zejména pro dobro Čechů samých“.39
V Paříži podal Coubertin opět a poněkolikáté Guthovi a Čechům pomocnou ruku. Se vším
svým diplomatickým umem zlikvidoval Windischgrätzův protest a požadavek na vyloučení Čecha
z účasti na kongresu a Gutha z řad Mezinárodního olympijského výboru. Bohužel, nepodařilo se
mu zabránit přijetí pravidel, jež vypracoval organizační výbor VI. olympijských her, které se měly
konat v roce 1916 v Berlíně. Jejich součástí byl i seznam 35 národů, kterým byla účast na olympiádě
umožněna a mezi nimiž Češi chyběli.40 Coubertin z toho nedělal velký problém a věřil, že časem se
tato záležitost urovná.
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Art der Bezeichnung der Teilnehmer böhmischer Nationalität an den olympischen Spielen in Stockholm 1912 –
dohoda uzavřená na poradě konané 9.6. 1912 u ministerského předsedy ve Vídni, LA PNP Praha, fond GuthJarkovský. – Blíže k pojednávané problematice: František KOLÁŘ, Boj za samostatnou českou účast na V.
olympijských hrách 1912 ve Stockholmu, in: Teorie a praxe tělesné výchovy, 25, 1977, s. 717-722.
39
Windischgrätzův dopis Coubertinovi z 30.12.1913, Archiv MOV Lausanne.
40 Seznam byl publikován již na podzim 1913 a byly do něho zahrnuty – Albánie, Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie,
Bulharsko, Čína, Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Holandsko, Chile, Itálie, Irsko, Japonsko, Jižní Afrika, Kanada,
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Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Uhersko, USA, Velká Británie. – Sport, I, č. 10, 2.12. 1913, s. 12. – Český olympijský
výbor okamžitě protestoval proti vynechání Čechů u Coubertina i Berlíně (viz Protokol ze schůze ČOV 9.12. 1913,
Národní archiv Praha, fond ČsVO, k. 3), v lednu 1914 pak vydal oficiální prohlášení, v němž odmítl postup
Windischgrätzův i německého organizačního výboru (viz Jiří GUTH, Č.O.V. a berlínská olympiáda 1916, Sport a hry,
XIII, č. 1, 27.1. 1914, s. 3). V březnu 1914 znovu apeloval Guth v soukromém dopise na Coubertina: „ČOV je
přesvědčen, že jestliže po 20 let se účastnil bez potíží olympijských her, dokonce s plným souhlasem rakouské vlády, má
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Během dvou měsíců se však svět zmítal uprostřed válečného požáru a mírová zápolení na
sportovních kolbištích byla odložena na potom. Světová konflagrace však dílo Pierre de Coubertina
nezničila. Budoucnost potvrdila platnost jeho slov vyřčených v předvečer války: „Olympijské hnutí
se neobjevilo uprostřed moderní civilizace, aby tam hrálo místní nebo přechodnou úlohu. Poslání,
které je mu svěřeno, je všeobecné a stoleté. Je ctižádostivé. Potřebuje prostor a veškerý čas. Bude
uznáno, že jeho první kroky je ihned poznamenaly pro takovou životní dráhu. Je-li tomu tak, válka
bude moci jen ztížit, ale ne zastavit jeho pochod.“41
Tak jako válka nezastavila olympijské hnutí ve světovém měřítku, ba spíše zvýraznila jeho
konstruktivní a mírotvorný charakter, nezabrzdila ho ani v českém prostředí. Pod policejním
nátlakem se sice Český olympijský výbor počátkem října 1916 „dobrovolně rozešel“, ale už 31. října
1918 oznamoval Guth pražskému policejnímu řediteli, že v novém československém státě „Č.O.V.
zahajuje opět novou činnosti“.42 V polovině listopadu 1918 Guth informoval rovněž Coubertina o
okolnostech svého vystoupení z MOV v říjnu 1916 s dovětkem – „Nikdy nemohu uznat tento
podpis vynucený násilím.“ 43 Coubertin mu vzápětí odpověděl: „V minulém dopisu jste psal, že
musím teď pochopit, jak obtížná byla Vaše situace. Ale já to věděl velmi dobře. Vy si nyní však také
můžete lépe představit, jaké boje jsem musel podstoupit během tolika let, abych obhájil kousek po
kousku vaše olympijské dědictví a českou nezávislost, kterou od svého založení v roce 1894 MOV
uznal.“44
Následovalo několik let jejich úzké spolupráce na rozvíjení olympijského díla. V roce 1919 se
Guth stal generálním tajemníkem MOV a v podstatě pravou rukou Coubertina. Nejvýznamnějším
výsledkem jejich kooperace bylo dokončení tzv. Olympijské charty, souboru základních zásad
olympismu, řádů a organizačních principů olympijského hnutí. Otázky organizace a řízení
olympijského hnutí byly již na programu kongresu v Paříži v červnu 1914, ovšem tehdejší
vyhrocená atmosféra nebyla práci na naplnění tohoto úkolu příliš příznivá, podobně i následující
válečná léta. Proto byla Olympijská charta dokončena a přijata až na VII. olympijském kongresu
v Lausanne v červnu 1921.45
Součástí charty bylo i ustanovení o zřízení exekutivy MOV, která měla za úkol řídit činnost
Mezinárodního olympijského hnutí i celého olympijského hnutí. Exekutiva zahájila své působení 1.
října 1921 a jejími členy se vedle Coubertina stali Henri de Baillet-Latour z Belgie, Godefroy de
právo zúčastnit se jako národ i her v Berlíně … a Češi byli uznáni jako národ samotným MOV!“ (Guthův dopis
Coubertinovi z 22.3. 1914, Archiv MOV Lausanne).
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Blonay ze Švýcarska, Johann Sigfrid Edström ze Švédska, Melchior de Polignac z Francie a také Jiří
Stanislav Guth-Jarkovský.
S přibývajícími lety ubývaly Guthovi síly, klesala jeho aktivita. Od roku 1923 začal proto
abdikovat ze svých postů – nejprve složil svou funkci v exekutivě MOV, 1925 odešel z Kanceláře
prezidenta republiky do výslužby, v únoru 1929 rezignoval na předsedu Československého
olympijského výboru.
S odchodem do ústraní kalkuloval po válce i Pierre de Coubertin. Svůj úmysl podat po
olympijských hrách v roce 1924 demisi oznámil Coubertin na lausannském kongresu 1921. V té
souvislosti sice neskromně, ale oprávněně vyjádřil své přání: „Ve chvíli, kdy obnovitel olympijských
her pokládá svou práci za skončenou, nebude mu nikdo upírat právo žádat, aby výjimečná přízeň
byla prokázána jeho rodnému městu Paříži, kde bylo z jeho iniciativy připraveno a 23.června 1894
slavnostně vyhlášeno obnovení olympijských her“, aby Paříži byly přiděleny hry VIII. olympiády
v roce 1924.46 S pomocí Gutha-Jarkovského bylo Coubertinovo přání vyplněno.
V dubnu 1923 dostal Coubertin od československého ministra zahraničí Edvarda Beneše
pozvání uspořádat v Praze olympijský kongres připravovaný na rok 1925. Po sondáži u prezidenta
Tomáše Garriguea Masaryka a poznání, „že má o obnovený olympismus zájem“, je Coubertin přijal.
Ostatně ve svých pamětech přiznal: „Nakonec bylo nanejvýše spravedlivé vzdát hold tomu
nádhernému městu – Praze, jistě jednomu z nejkrásnějších na světě, městu, kde se v historii
odehrály tak dramatické a hluboce lidské proměny. Pro mne, jenž jsem od samého počátku připojil
českou zemi k olympijskému hnutí a nikdy jsem nepřestal hájit její práva, bylo obzvláště žádoucí
právě zde ukončit svou předsednickou olympijskou dráhu. A mohl jsem takto projevit vděčnou
náklonnost svému věrnému spolupracovníku a příteli Jiřímu Guthovi-Jarkovskému, jedinému
dosud žijícímu představiteli původní ,staré gardy‘.“47
Olympijský kongres v Praze zahájil svá jednání 29. května 1925. Měl svou část olympijskou a
svou část pedagogickou. Příčinu osvětlil v zahajovacím projevu Coubertin: „V této chvíli
budoucnost civilizace nespočívá ani na politických, ani na hospodářských základech, spočívá pouze
na tom, jak se směr výchovy vyvine.“ 48 Záštitu na kongresem převzal prezident republiky T.G.
Masaryk, garance vláda a zejména ministerstvo zahraničních věcí. Krátce předtím, na pravidelném
zasedání MOV, se Pierre de Coubeertin vzdal předsednictví Mezinárodního olympijského výboru
ve prospěch belgického zástupce Henri de Baillet-Latoura. Jako projev uznání byl jmenován
„doživotním čestným předsedou olympijských her“ s tím, že po něm nebude tato pocta již nikomu
prokázána.
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Na atmosféru pražského olympijského kongresu vzpomínal Coubertin s láskou – a nejen proto,
že tu uzavíral jednu velice významnou etapu svého života: „Denně byly pořádány skvělé slavnosti:
prezidentská garden-party, slavnostní představení v Národním divadle, matiné ve slavném
Valdštejnském paláci, večeře pořádané paní a panem Guthem-Jarkovským, ministrem zdravotnictví,
pražským primátorem, Automobilovým klubem, Československým olympijským výborem atd. Při
zahájení kongresu na Staroměstské radnici se rozhlaholily nádherné pěvecké sbory, jež ve mne na
tomto historickém místě vyvolaly vzpomínku na Jana Husa a krále Jiřího z Poděbrad.“49
Na závěrečné večeři 4.června 1925 se ujal slova generální tajemník ČSOV Josef RösslerOřovský. Stručně, jasně a přesně vyjádřil Pierre de Coubertinovi dík Čechů za vše, co pro ně
vykonal: „Po dlouhou řadu let byl jediný, který podporoval zájezdy českých sportovců do zahraničí.
Před pětadvaceti lety sport pro nás byl jediným prostředkem vedle umění, jak projevit v zahraničí
naši národní existenci. Panu Coubertinovi vděčíme za to, že jsme mohli na olympiádách kráčet
v průvodu národů za praporem české země. Pane předsedo, vážený příteli! Dovolte mi vyslovit
Vám naši hlubokou vděčnost za všechno, co jste pro nás vykonal. My na Vás nikdy
nezapomeneme!“50 Ani Coubertin na pražský hold nikdy nezapomněl.
Po pražském olympijském kongresu se Coubertin již práce na olympijském díle neúčastnil.
Poslední své síly věnoval reformě pedagogiky, stahoval se do ústraní svého lausannského bytu a
upadal do stále větší hmotné bídy. Zemřel 2.září 1937 při procházce ženevským parkem.
„Život jest jednoduchý, poněvadž zápas jest jednoduchý. Dobrý zápasník sice ustoupí, ale
nepoddává se; povolí, ale nevzdá se … život je krásný, protože zápas je krásný: nikoli zápas krvavý,
plod tyranie a špatných vášní, ten, jejž plodí nevědomost a rutina, ale zdravý zápas duší, hledajících
pravdu, světlo a spravedlnost,“ – tímto Coubertinovým krédem, jež vyslovil ve svém Roman d’un
Rallié 51 uvedl Jiří Stanislav Guth-Jarkovský na slavnostním zasedání ČSOV na podzim 1937
vzpomínku na svého velké přítele. Ocenil Pierra de Coubertina jako znamenitého vědce, pedagoga,
publicistu i organizátora, jako „vlivného přítele a neohroženého zastánce Čechů ještě za Rakouska a
stejně věrného přítele Československé republiky“, jako „Francouze ryzího zrna, vlastence
vzácného“, který právě proto nebyl doma prorokem a našel uznání a porozumění spíše v široké
cizině. Nicméně za jeho největší vklad do pokladnice lidského společenství a lidské kultury
považoval obnovení olympijských her: „Myšlenka olympijská a dílo Coubertinovo jdou vítězně
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vzdělaným světem jako ušlechtilé hnutí, které nezná žádných rozdílů ani národnostních, ani
politických, ani náboženských, ani třídních.“52
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Pierre de Coubertin – olympijské hry ako neúspešný pokus o výchovu
športom
Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA, č. 1/0635/11, „Vplyv športových pohybových aktivít
na kvalitatívne aspekty spôsobu života slovenskej populácie“.
Úvod
História zaznamenala v priebehu stáročí mnoho rozličných pokusov, ako a čím ovládnuť
výchovu. Niektoré pokusy boli viac, iné zas menej úspešné. Pokusy v totalitných spoločnostiach
mali spravidla väčší úspech ale len preto, lebo išlo zvyčajne o výchovu na základe nariadení,
o ktorých nikto ďalej nediskutoval a výchova bola prísne centralizovaná. Pokusy v demokratických
spoločnostiach to mali relatívne ťažké. Diskusie o výchove, resp. o jej smerovaní boli často zdĺhavé,
na podporu tej alebo onej doktríny vznikali rozličné spolky, ktoré zas nenachádzali spoločnú reč
s inými spolkami, zameranými na iné výchovné doktríny.
Barón Pierre de Coubertin, svetovej verejnosti známy v súvislosti s obnovením olympijských
hier, sa narodil pred 150 rokmi, presne 1. januára 1863 v Paríži, v rodine strednej šľachty, ktorá
mala zo strany jeho otca korene v Taliansku. Na územie Francúzska jeho predkovia prišli v druhej
polovici 15. storočia. Študoval na Jezuitskom kolégiu svätého Ignáca v Paríži a počas štúdia sa
zaujímal o politiku, ceremoniály, protokoly a panovnícke dynastie. Počas týchto štúdií sa oboznámil
s helénizmom a po maturitách z filozofie a prírodných vied (1880, resp. 1881) sa nechcel podrobiť
vôli rodičov a odmietol sa zapísať na Vojenskú akadémiu v Saint-Cyr. V roku 1882 začal študovať
právo a zapísal sa aj na Vysokú školu politických vied, s čím jeho rodičia súhlasili.
K republikanizmu sa priklonil v roku 1887, po tom, čo uskutočnil cestu na britské ostrovy
a výsledkom bolo dielo L´Éducation en Angleterre (Výchova v Anglicku) vydané v roku 1888. O rok
neskôr podnikol, na základe poverenia Ministerstva školstva Francúzska cestu do USA a Kanady,
aby sa oboznámil s organizáciou a fungovaním športových asociácií na druhej strane Atlantiku.
Výsledkom bolo dielo Universités transatlantiques (Transaltantické univerzity), v ktorom podal správu
o výrazne silnejšom postavení športu v USA a v Kanade ako v Európe.
Francúzsko 19. storočia bolo krajinou s častým striedaním politických režimov, najmä v jeho
prvých troch štvrtinách. Už Veľká francúzska revolúcia priniesla logicky aj iný prístup k výchove,
ktorý riešil zákon z 3. brumaira roku IV (25. októbra 1795) (Sinirelli, ed., 2006). Následné striedanie
politických režimov, prusko-francúzska vojna v rokoch 1870 – 1871 a krátka Parížska komúna však
neumožnili výrazný rozvoj výchovy. Táto bola, v súvislosti s konkrétnym politickým režimom, viac
alebo menej zmilitarizovaná. Vo výchove mala svoje miesto aj telesná výchova, ale aj táto podliehala
politickým vplyvom a v priebehu 19. storočia možno vo Francúzsku nájsť až 7 jej vývojových etáp
(Tissié et al., 1901). Režim francúzskej demokratickej III. republiky (1875 – 1940) bol potrebe
výchovy naklonený. V spoločnosti sa začali ozývať aj hlasy volajúce po novej výchove. Napr.
Bautain (1876) hlásal, že „spoločnosť je chorá – liekom by mohla byť výchova mládeže“. Na
pomyselnom bojovom poli, kde sa bojovalo o novú francúzsku výchovu zohrali spočiatku kľúčovú
úlohu dvaja muži – publicista Paschal Grousset (1844 – 1909), ľavicový nacionalista, účastník
Parížskej komúny a športovec, republikán barón Pierre de Coubertin.
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Ligy a spoločnosti
Pierre de Coubertin mal spočiatku v úmysle reformovať francúzsky výchovný systém – nie
obnoviť olympijské hry. Jeho iniciálna myšlienka bola reforma francúzskeho výchovného systému
na všetkých úrovniach podľa anglického vzoru, s výraznou introdukciou telesnej výchovy, ale najmä
športu do francúzskych škôl (Cholley, 1996). Spomínaný Paschal Grousset publikoval v roku 1888
(pod pseudonymom Philippe Daryl, pozn. autora) na stránkach vtedy obľúbeného denníka Le
Temps (Čas) články o telesných cvičeniach. V poslednom z článkov (3. októbra 1888) navrhol
obnoviť olympijské hry: „Olympijské hry – slovo je vyslovené. Treba, aby sme mali naše... Predstavujem si
každý rok, na jar, veľkú športovú súťaž v behu, skoku, loptových hrách, plávaní a vo veslovaní, kde by sa zišli
zástupcovia francúzskych škôl na základe regionálnych výberov. Vidím týchto majstrov navzájom bojovať počas
vylučovacích súťaží... až zostane limitovaný počet víťazov vo finále. A v deň národného sviatku (štátneho sviatku,
14. júla, pozn. autora) budú triumfujúci ocenení na slávnosti pred nastúpenými jednotkami a dostanú cestovné
štipendiá, diplomy a skráti sa im činná vojenská služba v čase mieru“ (Le Temps, 3. 10. 1888). Takto
navrhované olympijské hry by nemali medzinárodný charakter a na nich by neboli zastúpené ani
anglické športy, ale len tradičné francúzske hry a športy, ako ich opisuje Jusserand (1901). Tento vo
svojom diele uvádza, že Angličania prevzali od Francúzov nielen termín šport, ale často aj jeho
obsah. Paschal Grousset vydal ešte v roku 1888 svoje články knižne pod názvom La Renaissance
physique (Telesná renesancia) a 14. októbra 1888 sa podieľal na založení Národnej ligy telesnej
výchovy (Ligue nationale de l´éducation physique). To už ale (od 1. júna 1888) existoval Výbor na
propagáciu telesných cvičení (Comité pour la propagation des exercices physiques), známy aj ako Výbor
Julesa Simona, kde bol členom aj Pierre de Coubertin. Tento výbor, na konci januára 1889, splynul
s novo založenou Úniou francúzskych spoločností atletických športov (Union des sociétés françaises des
sports athlétiques), kde Pierre de Coubertin istý čas zastával funkciu generálneho tajomníka. Liga
Paschala Grousseta prezentovala program telesnej výchovy pre základné školy a zorganizovala aj
školské hry základných škôl v Paríži (1889). Pierre de Coubertin, aj napriek tomu, že sa spočiatku
návrhu Paschala Grousseta na obnovenie olympijských hier divil, si neskôr uvedomil, že keď sa mu
podarí obnoviť olympijské hry ako výchovné podujatie, vyrieši tým aj problematiku výchovy vo
Francúzsku.
„Predcoubetinovské“ olympijské hry“
Neberúc ohľad na pokusy o obnovenie olympijských hier, či o obyčajné organizovanie podujatia
s názvom Olympijské hry pred Pierrom de Coubertin (Doversovo Costwoldské olympijské hry,
Slávnosti Revolúcie, Olympijské hry v Ramlösa v 30. rokoch 19. storočia, Olympijské hry v Grécku
v 3. štvrtine 19. storočia atď.), musíme zdôrazniť, že barón sa nepochybne do určitej miery
inšpiroval dvomi podujatiami, ktoré mali k olympizmu podľa jeho predstáv blízko. Boli to
Olympijské hry v Rondeau (Francúzsko) a Olympijské hry v Much Wenlocku (Anglicko). Zatiaľ čo
prvé podujatie bolo významné z hľadiska akejsi sebavýchovy tým, že žiaci Malého seminára sa na
toto podujatie vedome pripravovali a sami vystupovali tak v úlohe súťažiacich, organizátorov
a rozhodcov, druhé podujatie zas spočívalo na hlbokej výchovnej hodnote ceremoniálov. Ani jedno
z týchto podujatí však nemalo významnejší ako lokálny charakter.
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Prvé dva kongresy
Pierre de Coubertin si uvedomil, že olympijské hry možno obnoviť. Ale na prvý pokus mu to
nevyšlo. Obnovenie, resp. návrh na obnovenie olympijských hier prezentoval na schôdzi pri
príležitosti 5. výročia založenia Únie francúzskych spoločností atletických športov (Union des sociétés
françaises des sports athlétiques) 25. novembra 1892. Nebolo to však správne miesto na tento návrh
a súčasne Pierre de Coubertin ho neprezentoval správnemu auditóriu. Olympijské hry spomenul
v krátkom odseku na záver svojho prejavu, témou ktorého boli telesné cvičenia v modernom svete
(Müller, 2000). Nezdar bol teda zaručený. Barón si to iste uvedomil, lebo na druhý pokus mu
obnovenie olympijských hier vyšlo. Parížsky kongres (neskôr I. olympijský kongres) bol zvolaný na
základe rozhodnutia rady Únie francúzskych spoločností atletických športov na jar v roku 1893 na
žiadosť Adolpha de Pallissaux (športovca-bežca a pokladníka za Racing-Club) a baróna Pierra de
Coubertin. Na to, aby mal kongres celosvetový rámec, boli organizáciou kongresu poverení
zástupcovia: Pierre de Coubertin (vtedajší generálny sekretár únie) za kontinentálnu Európu,
Charles Herbert (tajomník anglickej Amatérskej atletickej asociácie) za Anglicko a jeho kolónie
a profesor William Milligan Sloane (1850 – 1928) z Princetonskej univerzity za americký kontinent
(Bulletin du Comité International des Jeux Olympiques, 1894). Týmto dal Pierre de Coubertin
celému podujatiu výrazne medzinárodný charakter a súčasne na kongres pozval aj viacero univerzít
z celého sveta, mnohých francúzskych a zahraničných šľachticov ako aj členov Francúzskej
akadémie. Pred samotným kongresom sa konali dve schôdze – jedna v New Yorku a druhá
v Londýne – na ktorých sa pripravoval program. Samotný kongres sa zišiel v termíne od 16. do 24.
júna 1894 v Paríži. Už v pozvánke bol naznačený výchovný charakter športu a olympijských hier,
ale pod hlavičkou amaterizmu: „Predovšetkým ide o to, aby si atletizmus zachoval noblesný a rytiersky
charakter, ktorým sa odlišoval už v minulosti a aby mohol účinne pokračovať v oblasti výchovy moderných ľudí tou
obdivuhodnou rolou, ktorú mu prisúdili grécki učitelia.“ Kongres mal dva ciele.
1. V rámci riešenia problematiky amaterizmu sa mala prijať definícia amatéra a diskutovať
o problémoch cien a stávkovania v športe.
2. Obnoviť olympijské hry (Bulletin du Comité International des Jeux Olympiques, 1894).
Olympizmus, kongresy a výchova
Olympijské hry si v priebehu krátkeho času našli mnoho obdivovateľov a ich obľuba stúpala
závratným tempom. Medzinárodný olympijský výbor (resp. spočiatku Medzinárodný výbor
olympijských hier) sa ale snažil (najvýraznejšia bola snaha baróna de Coubertin), aby sa v každom
prípade dbalo aj na výchovnú stránku podujatia. Toto možno najlepšie ilustrovať na olympijských
kongresoch a ich programe v súvislosti s účasťou na nich.
Problematika výchovy bola častá náplň jednania olympijských kongresov do druhej svetovej
vojny. Výrazne však rezonovala na kongresoch najmä v rokoch 1897, 1905, 1913 a 1925. Všetky
tieto kongresy zvolal barón de Coubertin. Mal veľký záujem, aby sa medzinárodné olympijské
hnutie stalo hnutím výchovným, čo sa mu, v súvislosti so rozvojom športu a olympijských hier,
nepodarilo.

II. olympijský kongres – 1897, Le Havre
Neberúc do úvahy Ustanovujúci kongres v Paríži, na II. olympijskom kongrese 1897 v Le Havre
sa zúčastnilo len asi 60 účastníkov. V oficiálnom programe sa uvádza, že tento kongres bude riešiť
„otázky hygieny, pedagogiky, histórie atď. vo vzťahu k telesným cvičeniam“ (Programme officiel du
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Congrès Olympique de 1897 au Havre, 1897). Skutočná osobnosť na tomto kongrese bol však
dominikán Reverend Otec [Henri] Didon, rektor dominikánskeho kolégia v Arcueil, ktorý bol
priateľ baróna Pierra de Coubertin. Predniesol zásadný príspevok na tému Morálny vplyv atletických
športov. Reverend Otec Didon, aj keď sa to zdá nepravdepodobné, mal so športom mnoho
skúseností. Vo svojej mladosti bol totiž žiak Malého seminára v Rondeau, neďaleko Grenoble, kde
sa organizovali od roku 1832 (až do roku 1952, pozn. autora) Olympijské hry v Rondeau a to vždy
29. februára v priestupnom roku. Reverend Otec Didon zažil tieto hry dvakrát a po opustení
Malého seminára sa venoval aj pedagogickej činnosti, kde zohrával šport dôležitú úlohu pri výchove
chlapcov. Vo svojom príspevku o. i. zdôraznil, že už samotné telesné cvičenie je morálna cnosť,
ktoré prispeje k bojovnosti ducha, k odstráneniu lenivosti medzi deťmi, pretože silní sú priebojnejší
a dobrí, zatiaľ čo slabí sú úskoční a nebezpeční, pretože môžu byť aj zradcovia. Tiež vyzdvihol silu
a vytrvalosť (v súčasnom chápaní pohybových schopností, pozn. autora). Napokon podčiarkol
dôležitosť praktizovania športu v skupinách, ktoré sa vždy miešali. Podľa jeho tvrdenia sa mu takto
podarilo vykoreniť neduh medzi jeho zverencami, prameniaci z neustáleho boja jedných a tých
istých skupín medzi sebou: „...vyhubil som ho bez slova organizujúc šport a miešajúc všetky
skupiny“ (Didon, 1897). V súvislosti s výchovou treba podčiarknuť názor švédskeho zástupcu
Victora Balcka, podľa ktorého by Medzinárodný olympijský výbor by nemal plytvať silami
sústreďujúc sa na pedagogické teórie (Coubertin de, 1932).
Na pomoc výchove najmä v školách vydal kongres záverečné odporúčajúce vyhlásenie,
v ktorom zdôraznil:
1. Telesná výchova reprezentuje harmonickú kombináciu gymnastiky a športu.
2. Riaditeľ školy nie je zodpovedný za úrazy vzniknuvšie pri vyučovaní športu keď je dôvod
nedostatočný dohľad.
3. V školách by mal byť zriadený priestor pre hru detí, nad ktorým by nemali mať dohľad
učitelia telesnej výchovy, ale športové asociácie.
4. Vedenia škôl by mali každoročne zverejniť mená žiakov, ktorí vynikajú tak
v intelektuálnych disciplínach, ako aj v telesnej výchove.
5. Povinné vyučovanie hygieny, telesnej výchovy a športu by malo byť introdukované do
všetkých akadémií.
6. V každej škole by mala byť možnosť praktizovať hydroterapiu (Müller, 1994).
Pokiaľ ide o hygienu a hydroterapiu, práve tu je citeľný „barónov rukopis“, pretože samotný
tento bol zástanca hydroterapie, s ktorou sa stretol – v jej modernej a nezvyčajnej podobe –
v Spojených štátoch amerických počas pobytu v roku 1890, kde sa súčasne hlbšie oboznámil aj
s problematikou hygieny (Coubertin de, 1890).

III. olympijský kongres – 1905, Brusel
Najmasovejší kongres do II. svetovej vojny (205 delegátov). Barón de Coubertin zvolal tento
kongres lebo sa domnieval, že mnoho národných a medzinárodných športových federácií nesúhlasí
s počtom športov a disciplín na hrách olympiády, pretože jednotné predpisy o tom, ako aj
v mnohých prípadoch jednotné pravidlá, chýbali. Pokiaľ ide o jednotné pravidlá treba podčiarknuť,
že tieto stále chýbali z dôvodu neexistencie príslušných medzinárodných športových federácií, ktoré
sú najkompetentnejšie vytvoriť ich. Masová účasť na kongrese je aspoň parciálne zdôvodnená –
existujúce národné, ale najmä medzinárodné športové federácie skôr len v proklamatívnej rovine
40

vnímajú dôležitosť výchovy športom a viac ich zaujíma program hier olympiády a miesto toho
„ich“ športu v rámci olympijských súťaží.
Hlavná téma kongresu – Šport a telesná výchova – spočívala v problematike spätej so športom
a s telesnou výchovou, pričom jedna z troch komisií sa zaoberala len pedagogikou. Odhliadnuc od
príspevkov o antickom gymnáziu a modernej telocvični, ktoré tiež zdôrazňovali výchovnú úlohu
telesných cvičení, treba vyzdvihnúť príspevok amerického delegáta. Opäť sa raz Spojené štáty
americké (ako aj v období pred obnovením olympijských hier) ukázali v lepšom svetle ako všetky
európske krajiny pokiaľ ide o výchovu športom. Zatiaľ čo v Európe sa diskutovalo o výchove
športom na rozličných kongresoch a konferenciách, v Spojených štátoch amerických sa táto
problematika riešila už aj v rámci záverečných prác študentov – budúcich učiteľov telesnej výchovy!
Svedčí o tom aj názov záverečnej práce s názvom Výchovná úloha športovísk (Coubertin de ed.,
1905).

V. olympijský kongres – 1913, Lausanne
Z asi stovky účastníkov na tomto kongrese bolo 70 zo Švajčiarska a hlavná téma kongresu bola
psychológia a športová fyziológia. Práve cez psychológiu sa na kongrese riešili otázky súvisiace
s výchovou. Predmet diskusií možno zhrnúť do troch oblastí.
1. Pôvod športovej aktivity – napodobňovanie a úloha vôle.
2. Kontinuita a modalita – ako možno vytvoriť potrebu športovania (automatizmus,
psychologické a fyziologické zvláštnosti každej kategórie telesných cvičení, intelektuálne
a morálne vlastnosti – samota, kamarátstvo, nezávislosť, spolupráca).
3. Výsledky – podmienky podávania športového výkonu, základné pravidlá športového
tréningu (únava, odolnosť, morálny progres, sebadôvera, pokoj, koncentrácia a mentálny
príkaz).
Kongresisti vypracovali odporúčania pre prax, ale za zmienku stojí aj skutočnosť, že drvivá
väčšina z nich nemala žiadne praktické skúsenosti z oblasti telesnej výchovy, čo podčiarkol aj barón
Pierre de Coubertin pri svojom hodnotení. Základom ale zostáva, že kongres ozrejmil rozličné
aspekty pedagogického poňatia športovej psychológie (Müller, 1994).

VIII. olympijský kongres – 1925, Praha
Skutočný (a jediný) pedagogický olympijský kongres (aj keď išlo v podstate o dvojkongres –
pedagogický a technický) s účasťou 62 delegátov.. Uvedomujúc si, že moderný šport dal
olympijským hrám iný rozmer a smerovanie a že sa tieto nestanú výchovným podujatím v pravom
slova zmysle, rezignoval barón Pierre de Coubertin na funkciu predsedu MOV a na tomto kongrese
sa zúčastnil už len vo funkcii čestného predsedu MOV. Na čele tohto orgánu ho nahradil belgický
gróf Henri de Baillet-Latour, ktorý bol na čele belgickej športovej „superfederácie“ – Národného
výboru telesnej výchovy – kde boli združené všetky národné športové federácie. Známy je jeho
výrok: „Skutočný cieľ olympizmu je šírenie telesnej výchovy medzi ľudí. Hry sú len prostriedok ako
to dosiahnuť.“
Bolo možno trochu na škodu veci, že jednaniam na pedagogickom kongrese predsedal prof.
Karel Weigner z Lekárskej fakulty Karlovej univerzity a nie niekto z prítomných zástupcov z oblasti
školstva, napr. František Smotlacha, lektor telesnej výchovy na Karlovej univerzite a Českom
vysokom učení technickom (První olympijský mezinárodní kongres pedagogický v Praze 1925,
1925).
41

Kongres prijal rezolúcie vo viacerých oblastiach.
1. Rezolúcia k výstrednostiam športových súťaží. Podľa účastníkov kongresu by si športové
súťaže mali zachovať poslanie telesnej aj mravnej výchovy a rozumného vývoja tela.
Výstrednosti športových súťaží spočívajú najmä v tom, že mnoho športových súťaží sa
organizuje s cieľom zisku a že súčasne zabiehajú do skrytého profesionalizmu.
2. Každému športovaniu detí a mládeže by mala predchádzať dôkladná lekárska kontrola a to
aj opakovaná počas praktizovania športu. Každá športová špecializácia by mala mať svojho
predchodcu v účelnom a všeobecnom pestovaní tela. Kongres v tomto ohľade odporučil
americký spôsob stanovujúci určité minimá, ktoré sú spracované pre každý šport a každý
vek. Pretekanie medzi jednotlivými vekovými kategóriami treba vylúčiť.
3. Ženy by sa mali venovať takým športovým činnostiam, ktoré súhlasia s ich prirodzenými
schopnosťami a to pod lekárskym dozorom. Športy, ktoré sa nehodia pre ženy z hľadiska
telesného, morálneho alebo etického treba vylúčiť (také športy sú box, zápasenie, ragby,
futbal) a podmienky súťaženia v ženskom športe musia byť miernejšie ako podmienky
v mužskom športe. Vzhľadom na nedostatok vedeckého materiálu sa kongres nevyjadril
o niektorých atletických disciplínach a o ich praktizovaní zo strany žien (rezolúcia sa
pravdepodobne v tomto bode týkala vrhov a hodov, pozn. autora).
4. Návrh Reverenda de Courcy-Laffan, najmä o výchove divákov prostredníctvom tlače,
kongres prijal. Podľa kongresu sa mala športová tlač venovať výraznejšie pedagogickým
otázkam a dať na stránkach novín a časopisov priestor aj pre vzdelávanie.
5. V oblasti spolupráce univerzít treba vyzdvihnúť problematiku miest učiteľa telesnej
výchovy na každej univerzite a zriadenie športových súťaží medzi univerzitami (v Anglicku
a Spojených štátoch amerických to bola už bežná prax, pozn. autora). Tiež je pozoruhodné,
že kongres navrhol, aby každá vysoká škola a univerzita mala vlastnú katedru telesnej
výchovy (První olympijský mezinárodní kongres pedagogický v Praze 1925, 1925, s. 49 –
54).
Už pri otvorení kongresu odzneli významné slová baróna Pierra de Coubertin, ktoré by sa skôr
hodili na jeho záver: „Nech v tomto duchu spejete na vrchol, kde chceme postaviť chrám, zatiaľ čo
na rovine sa zriaďuje obrovské trhovisko. Chrám zostane, trhovisko zmizne. Športovci si musia
zvoliť – buď trhovisko alebo chrám. Nemôžu chcieť oboje. Nech si teda vyberú...“
Nová snaha Pierra de Coubertin dať športu výchovný charakter – epilóg
Všetky štyri olympijské kongresy, ktoré sme tu spomenuli, mali v programe svojho jednania
problematiku výchovy. Zdá sa však, že olympijské hnutie – a najmä olympijské hry – sa uberali
trochu iným ako výchovným smerom. Do športu sa v čoraz väčšej miere dostávali peniaze a snaha
zvíťaziť na každú cenu, pretože víťazstvo prinášalo okrem slávy iste aj ďalšie peniaze. Pierre de
Coubertin si toto iste uvedomil a namiesto zotrvania na poste prezidenta MOV sa pustil do novej
práce, platforma ktorej mala byť výlučne pedagogická. Rok po VIII. olympijskom kongrese (1925
v Prahe) založil v Lausanne v roku 1926 Medzinárodné byro športovej pedagogiky. Už sám názov
tejto inštitúcie hovorí, čomu sa Pierre de Coubertin venoval až do smrti v roku 1937. „Plne sa
venoval otázkam výchovy, publikoval mnoho prác a štúdií, zvolával kongresy a konferencie, vyhlásil
chartu pedagogickej a športovej reformy, vyvíjal rôzne iniciatívy a výzvy“ (Messerli, 1949). Svet ale
túto snahu Pierra de Coubertin vnímal oveľa menej ako olympijské hry, ktoré ho ovládli. Výchova
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zostala v úzadí, do popredia sa dostalo to, čo barón len veľmi nerád videl – športovci si nezvolili
pedagogický chrám, ale vybrali si trhovisko. Dopingový hriešnik Tony Sharpe: „Sláva je taká sladká,
dolárov je tak veľa“ (Jennings – Simson, 2012).
Hold barónovi Pierrovi de Coubertin
Vážený pán barón, urobili ste to najlepšie, čo ste urobiť mohli.
Vy ste svet pochopili, ale svet nepochopil Vás.
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Závery medzinárodnej konferencie MOV o športe, vzdelávaní a
kultúre
Medzinárodný olympijský výbor v spolupráci s Organizáciou Spojených národov pre
vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) zorganizoval v dňoch 25. – 27. novembra 2012
v holandskom Amsterdame 8. svetovú konferenciu o športe, kultúre a vzdelávaní. Na tejto
konferencii sa zúčastnilo viac ako 500 delegátov z národných olympijských výborov,
medzinárodných federácií, organizačných výborov olympijských hier, vzdelávacích a kultúrnych
inštitúcií, špecializovaných organizácií OSN, vládnych a mimovládnych organizácií.
Konferenciu tvorili plenárne zasadnutia, prezentácie a špecializované diskusné fóra na tému
„Olympism Powered by YOUth“ (Olympizmus poháňaný tebou – mládežou).
Účastníci sa rozhodli:
1. vyjadriť svoju vďačnosť starostovi mesta Amsterdam pánovi Eberhardovi van de Laanovi,
prezidentovi holandského olympijského výboru – NOC/NSF pánovi Andre Bolhuisovi a
ministerke zdravotníctva, sociálnych vecí a športu pani Edith Schippersovej za výnimočnú
pohostinnosť a vynikajúcu prípravu konferenčných zariadení, ktoré mali účastníci k
dispozícii, čo výrazne prispelo k úspešnosti konferencie,
2. požiadať uvedených organizátorov o vyjadrenie uznania a vďačnosti účastníkov
dobrovoľníkom a poskytovateľom služieb, ktorí obrovskou mierou prispeli k úspechu
konferencie, ako aj o vyjadrenie vďaky holandskej vláde,
3. implementovať odporúčania uvedené v nasledujúcom vyhlásení:
1. Dôležitá úloha sprievodu („entourage“)
a. Úloha sprievodu („entourage“) a edukátorov (rodina športovcov, koučov, trénerov
a pomocného personálu, ako ju definuje Medzinárodný olympijský výbor) je zásadná pri
odovzdávaní olympijských hodnôt mladým ľuďom vykonávajúcim akýkoľvek šport. Preto je
nevyhnutné, aby členovia sprievodu sami porozumeli olympijským hodnotám, podporovali ich
a verili im.
b.

Konferencia preto apeluje na MOV, aby osoby tvoriace sprievod automaticky zahŕňali do
svojich vzdelávacích programov o olympijských hodnotách. Žiadame MOV, aby zabezpečil,
aby tí, čo sú so športom spojení, pochopili potrebu uvedomovať si, že šport nemá len
spoločenskú a zábavnú hodnotu. Je dôležitým nástrojom vychovávania mládeže a pestovania
ducha priateľstva.

2. Odkaz konferencie pre MINEPS V
a. Piata konferencia ministrov a vyšších úradníkov zodpovedných za telesnú výchovu a šport
UNESCO, ktorá sa zíde v Berlíne v máji 2013, bude mať na programe kľúčové otázky
súvisiace s riadením, integritou športu a nevhodným správaním, ako sú okrem iného sexuálne
priestupky, doping a nelegálne stávky, úloha športu v spoločnosti a význam športu vo
vzdelávacích systémoch.
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b.

Účastníci žiadajú, aby konferencia MINEPS V zvážila možnosť zaviesť úradom povinnosť
zavádzať hodnotovú výchovu a telesnú výchovu do školských osnov. Takisto vyzývajú
MINEPS V, aby zvážila možnosť požiadať úrady o zabezpečenie toho, aby sa
zabezpečovanie športových zariadení začalo už pri správnom plánovaní výstavby miest a
sídiel. V mnohých krajinách nielenže neexistuje adekvátna športová infraštruktúra, ale
situácia sa ďalej zhoršuje zaberaním oficiálnych, či neoficiálnych športovísk na výstavbu
obydlí a iných nešportových priestorov.

3. MOV a olympijské hnutie
a. Olympijské hnutie zahŕňa aj prvky, ktorých úlohy prekračujú hranice športu. Medzi ne patria
aj médiá a sponzori. Kým spoločnosť ako celok a športová verejnosť už prijali väčšinu médií,
najmä sociálnych, ako spôsob vzájomnej komunikácie, iné technológie sa naďalej považujú za
príčinu sedavého životného štýlu, ktorý má podiel na vzniku obezity a na rastúcom množstve
neprenosných ochorení mladých ľudí.
b.

Účastníci konferencie s uspokojením berú na vedomie prijatie kladnej úlohy, ktorú môžu
zohrať sociálne médiá pri účinnej podpore dlhodobého športovania u mladých ľudí. Účastníci
ďalej oceňujú snahu MOV využívať tradičné a všetky ostatné médiá a viesť celú
spoločnosť, najmä však mladých ľudí, k dlhodobému aktívnemu športovaniu. Konferencia
podporuje využívanie všetkých médií na šírenie posolstva športu, olympijských hodnôt,
vzdelávania a zdravého životného štýlu, ako je zakotvené v Stratégii MOV pre mládež.

4. Olympijské hnutie, systém OSN a občianska spoločnosť
a.
Účastníci konferencie s uspokojením berú na vedomie podnetnú spoluprácu medzi
olympijským hnutím, OSN a jej organizáciami a občianskou spoločnosťou pri riešení rôznych
spoločenských neduhov a dosahovaní rozvojových cieľov milénia. Toto partnerstvo je
nevyhnutné na to, aby sa šport mohol stať katalyzátorom vzájomnej úcty založenej na
ľudských právach v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv OSN a príslušnými
chartami UNESCO a MOV. Šport musí byť uznaný za dôležitý nástroj sociálnej inklúzie
marginalizovaných skupín spoločnosti a osôb s postihnutím a uplatňovania rodovej rovnosti.
b.

Účastníci konferencie berú na vedomie a podporujú zavádzanie a zdokonaľovanie vzdelávacích
programov pre športovcov, v ktorých získajú schopnosti, nevyhnutné pre ich vlastnú
zamestnateľnosť po skončení vrcholovej kariéry. Účastníci ďalej vyzývajú olympijské hnutie,
systém OSN a občiansku spoločnosť, aby spolu s verejnými orgánmi pracovali na ochrane
športovcov.

5. Durbanská deklarácia: Zapojenie mládeže
V nadväznosti na odkaz Durbanskej deklarácie účastníci konferencie oceňujú pokrok
v angažovanosti mládeže dosiahnutý jej väčším zapojením do propagácie cieľov olympijského
hnutia, organizácie UNESCO a celého systému OSN. Účastníci konferencie oceňujú i významnú
úlohu, ktorú zohrávajú olympijskí edukátori.
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Slovenská olympijská akadémia v rokoch 2009 - 2012
Hodnotiť štvorročnú činnosť Slovenskej olympijskej akadémie (ďalej SOA), bez uvedenia
najvýznamnejších intervenčných stimulov týkajúcich sa jej reštrukturalizácie a cieľového zamerania
by bolo veľmi neúplným a povrchným krokom. Ľudove je známe, že „lístok bez vetra sa nepohne“
a v odbornej terminológii platí, že „každá konzekvencia je iba reakciou na antecedentný
(predchádzajúci) podnet“.
Tým prvým podnetom bolo rozhodnutie Slovenského olympijského výboru (ďalej SOV)
vytvoriť Radu rozvoja olympizmu (ďalej RRO), ako svojho poradného odborného orgánu, ktorý
povedie osobne prezident SOV PhDr. František Chmelár. Jeho podpredsedníčkou sa stala Mária
Mračnová, ktorá zároveň dostala za úlohu viesť komisiu Ženy a šport. Na zasadnutí RRO dňa 14.
januára 2009 prezident SOV okrem predstavenia nových členov RRO, vytýčenia jej hlavných úloh a
hodnotenia existujúcich komisií, venoval osobitnú pozornosť práve SOA. Odporučil, aby SOA bola
predovšetkým pod patronátom slovenskej akademickej obce a podporil názor, aby sa do jej vedenia
hľadali funkcionári z tejto oblasti. Uviedol, že prof. Ján Grexa už nepôsobí v akademickej obci na
Slovensku a za predsedu SOA navrhol prof. Jána Jungera, dekana Fakulty športu Prešovskej
univerzity v Prešove. Vyslovil požiadavku na inováciu Štatútu SOA tak, aby sa najvyšším orgánom
SOA stala Konferencia SOA, ktorá okrem potvrdenia samotného Štatútu navrhne SOV svoje nové
predsedníctvo.
Volebná konferencia s účasťou aktivistov, lektorov a sympatizantov SOA sa konala 14. marca
2009 v Bratislave. Konferencia zvolila predsedníctvo, ktoré okrem predsedu, podpredsedu
a tajomníka tvoria predsedovia jednotlivých komisií. Zloženie SOA zodpovedalo zámeru zvýšiť
autonómnosť rozhodovania ale i zodpovednosti komisií SOA. Na zasadnutiach predsedníctva SOA
sa má právo zúčastňovať delegovaný člen Združenia olympijských klubov SR (ďalej ZOK SR).
Okrem spomenutej autonómie v rozhodovaní a zvýšenej zodpovednosti komisií medzi
najzávažnejšie zmeny Štatútu SOA patrilo zavedenie členstva v SOA ktoré si vyžaduje, aby záujemca
o členstvo vo vyplnenej prihláške vyjadril súhlas s poslaním a cieľmi SOA a zaviazal sa aktívne pri
ich plnení pôsobiť a pomáhať. Členstvo v SOA môže byť individuálne i kolektívne.
Hlavné úlohy SOA prijaté pre nastávajúce obdobie boli:





svojimi aktivitami preniknúť bližšie k mládeži
spolupracovať aj s inými organizáciami a občianskymi združeniami
prispievať k zefektívneniu spolupráce medzi zložkami RRO, najmä s ZOK SR
hľadať nových spolupracovníkov v olympijských kluboch, na školách, MPC tak, aby aktív
lektorov SOA pokrýval celé územie SR plošne i hĺbkou problematiky.

V uplynulom olympijskom cykle viedol Slovenskú olympijskú akadémiu ako predseda Ján
Junger, podpredseda Ján Grexa a tajomníčkou SOA sa stala novoprijatá pracovníčka SOV Ivana
Motolíková. Členmi predsedníctva, okrem spomenutých troch predstaviteľov, sa stali Viera
Bebčáková, predsedníčka komisie olympijskej výchovy, Elena Malíková, predsedníčka komisie
vzdelávania, Paulína Baloghová, pedsedníčka komisie olympijského dedičstva. Keďže Konferencia
SOA odsúhlasila návrh RRO o integrácii kultúrnej a edično-propagačnej komisie do štruktúry SOA,
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členmi jej predsedníctva sa stali aj ich predsedovia – Štefan Šlachta a Bohumil Golian. Ale ako to
už v živote chodí, zloženie predsedníctva v priebehu štrorročného olympijského cyklu prešlo
viacerými zmenami, ktoré boli reakciou na nové úlohy v hnutí, resp. pracovným či osobným
rozhodnutím jednotlivých predsedov komisií.
Prvou, už po roku činnosti nového predsedníctva SOA bola zmena v pôsobnosti edičnopropagačnej komisie, ktorá prestala vykonávať svoju činnosť z dôvodu nedostatku financií na
realizáciu edičného plánu SOV. Bohumil Golian prestal byť členom predsedníctva SOA a
štvorročný edičný plán SOV, na ktorom výraznou mierou participujú členovia SOA zabezpečovali
pracovníci SOV na čele s Ľubomírom Součekom. V roku 2011 došlo aj k zmene vo vedení ďalších
troch komisií – olympijskej výchovy (Vieru Bebčákovú nahradil Dušan Noga), vzdelávania (Elenu
Malíkovú nahradila Viera Bebčáková) a olympijského dedičstva (Paulínu Baloghovú nahradila
Zdenka Letenayová).
Po krátkom období štrukturálnej a personálnej transformácie predsedníctva SOA došlo ku
kryštalizácii podujatí, ktoré sa budú opakovať v jednotlivých komisiách s pravidelnou periodizáciou.
V tomto smere má najstabilnejší program komisia olympijskej výchovy. Do jej portfólia patrí
organizácia pravidelných vedomostných súťaží o olympizme pre základné a stredné školy (striedavo
každý druhý rok – bližšie predsedníčka komisie V. Bebčáková) a súťaž vysokých škôl organizovaná
každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (bližšie A. Palanská).
V podobnom duchu organizuje svoj program kultúrna komisia pod vedením Š. Šlachtu. Základ
činnosti komisie spočíva v organizácii výtvarných a literárnych súťaží. V obidvoch prípadoch
súťažia v troch vekových kategóriách žiaci do 18 rokov. V hodnotenom období sa výtvarné súťaže
realizovali pod heslom: Šport (vždy) zvíťazí? (2009), Páčia sa mi zimné olympijské hry (2010),
Dokonalosť, priateľstvo, rešpekt (2011) a Londýn 2012 – mesto olympijské.
Taký istý priebeh mali aj literárne súťaže. V roku 2009 sa organizovali na tému Olympijský šport
a literatúra – národné kolo literárnej súťaže MOV. Nasledovali Športovec – môj vzor (2010), Fair
play – čestne súťažiť, čestne žiť (2011) a Olympijské pohľadnice slovenským športovcom (2012).
Obidve súťaže výrazným spôsobom napomáhajú naplniť záver konferencie z roku 2009 –
približovať sa mládeži, ale tá posledne menovaná – Olympijské pohľadnice slovenským športovcom
prekonala všetky očakávania. Jej výsledkom bolo vyše 6500 pozdravov a odkazov žiakov základných
a stredných škôl odoslaných v rámci celoštátnej akcie Posolstvo OH v Londýne.
Na rok 2013 je pripravený projekt výtvarnej súťaže „Maskot“ a literárnej súťaže „Šport je
krásny, neberte nám ilúzie“.
Okrem uvedených dvoch súťaží sa kultúrna komisia venovala aj organizácii dvoch ročníkov
fotografických súťaží. Naše športovisko – poriadok či neporiadok (2011) a Posolstvo Hrám XXX.
olympiády Londýn 2012 s mottom: „Sme jeden tím“. Aj v tomto prípade bola posledná akcia
rekordnou s pohľadu zaslaných fotografií (vyše 5500).
A nesporne vrcholom činnosti komisie v roku 2012 a osobitne jej predsedu prof. Šlachtu bola
aktivita pri verejnej súťaži na realizácii projektu pre Pamätník olympionikom, ktorý sa má
v budúcnosti vybudovať na Martinskom národnom cintoríne.
V intenciách úspešných akcií sa prezentovala aj komisia olympijského dedičstva, ktorá svoje
aktivity realizuje v súčinnosti s Múzeom telesnej kultúry. Okrem akcií venovaných jubilantom –
Bohumilovi Golianovi, Ondrejovi Nepelovi , Rudolfovi Čillíkovi a čestnému predsedovi SOV prof.
Černušákovi vošla do povedomia olympijskej verejnosti najmä výstava „Óda na šport, Olympijská
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literatúra včera a dnes“, pri príležitosti ktorej došlo k prebásneniu „Ódy na šport“ od P. de
Coubertina Milanom Richterom. V stálej expozícii v Kremnici bola začiatkom leta otvorená výstava
„Z archívu Jána Mráza“.
Rok 2009 nebol pre SOA iba obyčajným rokom transformácie. Pred novým predsedníctvom
stála výzva, úspešne zrealizovať naplánované v prevažnej miere neperiodické akcie. A v tejto oblasti
zohrávala zo začiatku prím najmä komisia vzdelávania. Už na volebnej konferencii SOA
prezentovala nová predsedníčka komisie, Elena Malíková niekoľko odvážnych projektov. Tým
prvým, s pohľadu obsadenia i zamerania veľmi zaujímavým bola konferencia Šport a právo, ktorú
pod patronáciou eurokomisára Jána Figeľa zorganizovala komisia vzdelávania SOA dňa 22. mája
2009 v priestoroch Bratislavskej vysokej školy práva. Cieľom konferencie bolo zvýšiť právne
vedomie telovýchovných a športových odborníkov v oblasti športového práva.
V tom istom roku sa v Dome športu podarilo zorganizovať tri interaktívne semináre na témy:




Úvod do manažmentu športového podujatia, ako byť efektívny manažér
Komunikačné zručnosti, manažérska komunikácia
Manažment ľudských zdrojov, rozhodovanie, plánovanie športového podujatia.

V nasledujúcom roku 2010, spolu s komisiou SOV Ženy a šport sa uskutočnil seminár „Tréning
lektorských zručností“.
Medzi najväčšie a najvýznamnejšie akcie SOA v uplynulom olympijskom období patrila
organizácia medzinárodnej konferencie „Teoretické a praktické východiská programu
olympijskej výchovy“, ktorá sa konala symbolicky 23. júna 2010 na pôde FTVŠ UK v Bratislave.
Na konferencii okrem množstva slovenských zástupcov vystúpili aj významný predstavitelia
národných olympijských akadémií z Belgicka, Českej republiky, Nového Zélandu, Poľska, Slovinska
a Ukrajiny. Zámerom ich pozvania bola snaha o oboznámenie sa s koncepciami a modelmi
olympijskej výchovy v uvedených krajinách. Cieľovou skupinou konferencie boli zástupcovia
športových vysokých škôl, pedagógovia materských, základných a stredných škôl, zástupcovia
Združenia miest a obcí SR, vyšších územných celkov, krajských školských úradov a Štátneho
pedagogického ústavu. Svojim obsahovým zameraním a časovým zaradením bola Konferencia aj
impulzom pre vypracovanie a odštartovanie dlhodobého komplexného Programu olympijskej
výchovy, ktorý sa dotýka aj činnosti ostatných zložiek SOV.
V intenciách medzinárodnej konferencie na pôde tej istej inštitúcie zorganizovala SOA
prostredníctvom svojej komisie vzdelávania dňa 26. novembra 2010 seminár lektorov olympijskej
výchovy. Cieľom seminára bolo oboznámiť lektorov olympijskej výchovy so zámermi SOV a SOA
v oblasti olympijskej výchovy s akcentom na dlhodobý edičný plán SOV a informovať účastníkov
seminára o záveroch júnovej medzinárodnej konferencie.
Po výmene vedenia komisie vzdelávania sa nová predsedníčka snažila zintenzívniť činnosť
hlavne vo vzdelávaní lektorov olympijskej výchovy, grupujúcich sa predovšetkým z radov učiteľov.
V tejto súvislosti sa v roku 2011 uskutočnili dva semináre. V Prešove seminár „Cvičenie
s netradičným náčiním“ (v spolupráci s komisiou SOV pre ženy a šport) a v Bratislave presne po
roku, seminár lektorov olympijskej výchovy. Význam tohto seminára spočíval v tom, že jeho
účastníci sa mohli oboznámiť s novými publikáciami, plagátmi a metodickou príručkou, ktoré boli
vydané ako súčasť spomenutého komplexného Programu olympijskej výchovy. V tomto prípade
išlo o publikáciu Jána Grexu „Aké boli antické olympijské hry“ a publikáciu Ľubomíra Součka
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„Novoveké olympijské hry“. V ďalšej časti seminára si vypočuli jeho účastníci aj informácie vedenia
komisie o ďalšom zameraní Programu olympijskej výchovy v oblasti vzdelávania, praktickom využití
prezentovaných metodických materiálov, o programe kontinuálneho vzdelávania „Olympijská
výchova na základných a stredných školách“, ako aj poznatky z pozorovateľského programu na
Brazílskych športových hrách.
Propagácia a realizácia olympijskej výchovy by nebola možná bez kvalitného propagačného
a metodického materiálu. Aj napriek ukončeniu oficiálnej činnosti edično-propagačnej činnosti
v štruktúre SOA táto problematika nezostala na periférii záujmu SOV. Ten ešte v roku 2010
vypracoval štvorročný edičný plán na podporu komplexnej olympijskej výchovy. Doposiaľ sa
z neho okrem dokumentárneho filmu P. Baloghovej a J. Grexu „Slovensko olympijské“ podarilo
realizovať tieto plánované materiály:






Konferencia SOV, SOA 2009 (DVD)
Naši olympijský víťazi a olympionici (L. Souček)
Aké boli antické olympijské hry (J. Grexa)
Novoveké olympijské hry (L. Souček)
Míľniky svetového športu (F. Seman)

V tejto oblasti si mimoriadnu pozornosť zasluhuje fakt, že k uvedeným publikáciám bolo
spracované navyše DVD, metodické príručky a maloplošné a veľkoplošné banery, ktoré sa dostali
do každého olympijského klubu na Slovensku. Aj tento fakt prispel a prispieva k zvýšeniu záujmu
mladých ľudí o problematiku olympijského hnutia, olympijskej výchovy.
V najbližšom období sa v rámci edičného plánu pripravuje vydanie „Olympijských symbolov“
a publikácia k „20. Výročiu Olympijskej spoločnosti Slovenska“
Nezanedbateľnú úlohu zohrávala SOA aj pri spoluorganizácii medzinárodných olympijských
táborov mládeže. V uplynulom období patrili medzi najvydarenejšie dva z nich. Prvým bol tábor
s mottom „ Hráme v jednom tíme“, na organizácii ktorého malo najväčšiu zásluhu Gymnázium
Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Uskutočnil sa v dňoch 11. – 16. 7. 2010 a základnou myšlienkou
bolo priblížiť vzdelávací program pre mladých športovcov počas prvých olympijských hier mládeže
v Singapure 2010. Druhým rovnako úspešným bol tábor zorganizovaný v lete 2011v Liptovskom
Mikuláši. Tábor zorganizoval SOV v spolupráci so svojimi vnútornými zložkami Rady rozvoja
olympizmu. Jeho mottom bolo: „Všetci máme spoločný sen“. Záujem mladých účastníkov
o podujatie ako aj úroveň jeho organizácie prinútili členov predsedníctva SOA aby sa túto myšlienku
stretnutia mladých propagátorov olympijskej myšlienky pokúsili rozšíriť za hranice Slovenskej
republiky. Predsedníctvo SOA uložili jeho predsedovi J. Jungerovi listom osloviť národné
olympijské akadémie krajín V4 s cieľom organizovať takéto podujatie striedavo v jednotlivých
krajinách s prípadnou možnosťou jeho organizácie striedavo v zime, resp. v lete. Žiaľ, oslovené
inštitúcie na náš podnet nereagovali.
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Záver
Vychádzajúc z hlavných úloh prijatých na konferencii SOA v roku 2009 môžeme konštatovať:
 SOA realizáciou komplexného Programu olympijskej výchovy plní svoj zámer prenikať bližšie
k mládeži o čom svedčí zvyšujúci sa záujem detí a mládeže o jej podujatia. Trvalou úlohou
zostáva hľadanie nových, atraktívnych výchovno-vzdelávacích foriem vhodných pre túto vekovú
kategóriu.
 za efektívnu považujeme spoluprácu s vysokými školami, rozpracúvame zlepšenie spolupráce
s Metodicko-pedagogickými centrami ale stále máme rezervu v kontakte a spolupráci so
športovými subjektmi
 spoluprácu v rámci SOV považujeme aj vďaka Rade olympizmu za veľmi dobrú, čo oceňujeme
najmä pri spolupráci so ZOK. Pri tejto príležitosti je potrebné oceniť, že SOA nebola nikdy na
periférii záujmov hlavných predstaviteľov SOV. Jedno obdobie jej činnosť koordinoval priamo
prezident SOV a v novom spadá pod portfólio viceprezidenta SOV pána Millera.
 proces hľadania nových spolupracovníkov je proces dlhodobý. Doterajšie ponuky na členstvo
prostredníctvom elektronickej prihlášky sa ukázal málo účinný. Preto chceme potenciálnych
členov a neskôr aj spolupracovníkov oslovovať pripravenými prihláškami, chceme za nimi
chodiť na rôzne semináre, školenia napr. na Metodických centrách apod. Základom efektivity
v tejto oblasti je dôkladná evidencia členskej základne, čo sa prejaví najmä pri pozvánkach na
nami organizované podujatia.
Dosiahnuté výsledky SOA, predovšetkým v oblasti olympijskej výchovy, potvrdzujú správnosť
nastúpenej cesty. Predsedníctvo SOA si je vedomé náročnosti úloh a zložitosti ciest ako ich
dosiahnuť. V intenciách toho predpokladá, že v ďalšom olympijskom cykle by malo zostať jeho
personálne obsadenie a štruktúra nezmenená, tzn. predseda, podpredseda, tajomník a predsedovia
odborných komisií. Jedinou zmenou je zlúčenie vzdelávacej komisie s komisiou olympijskej
výchovy, ktorú by pod názvom komisia výchovy a vzdelávania mala viesť Viera Bebčáková,
doterajšia predsedníčka vzdelávacej komisie.
Personálne a štrukturálne zloženie predsedníctva po prerokovaní na Konferencii SOA schvaľuje
VV SOV.
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VIERA BEBČÁKOVÁ

Vedomostná súťaž o olympizme – prostriedok olympijskej výchovy na
školách
V priebehu existencie ľudskej spoločnosti sa vždy vychovávalo a všade sa vychováva. Formy
a obsah výchovy sú pritom odlišné, spoločný je iba fenomén výchovy, môžeme povedať, že nám :
„Ide o to, aby sa ďalším generáciám sprostredkovali schopnosti, zručnosti postoje, ktoré existujú
v danej spoločnosti a ktoré sa pre jej trvanie a ďalší rozvoj pokladajú za dôležité“ (Kaiser,
Kaiserová, 1993).
Domnievame sa, že v súvislosti s olympijskou výchovou možno predchádzajúci citát chápať ako
potrebu rozvoja schopností, sprostredkovania zručností a postojov rozvíjaných a osvojovaných na
báze kalokagatie, fair-play a univerzálnych etických princípov olympizmu. Olympijská výchova s jej
rôznorodými formami je vhodným nástrojom zavádzania olympijskej filozofie do životnej praxe.
Za jednu z najúspešnejších a najrozšírenejších foriem olympijskej výchovy možno považovať
pravidelne sa opakujúce vedomostné súťaže o olympizme pre všetky typy škôl v Slovenskej
republike.
Tradíciu organizovania vedomostných súťaží o olympizme začala písať SOA v roku stého
výročia založenia Medzinárodného olympijského výboru ako vedomostnú súťaž o olympizme pre
základné, stredné i vysoké školy. Celé obdobie doterajšieho trvania vedomostnej súťaže možno
rozdeliť do niekoľkých etáp, v ktorých sa zavádzali nové prvky. O tom, že táto forma sa stretla
s veľkým záujmom zo strany mladých ľudí svedčia i nasledujúce tabuľky.
Po prvýkrát sa súťaž realizovala vo forme hry nazvanej Hra o olympijské kruhy, ktorú vytvoril F.
Seman na báze spoločenskej hry Človeče, nehnevaj sa! V rámci tejto hry boli na jednotlivých
políčkach umiestnené otázky týkajúce sa medzinárodného olympijského hnutia a olympijskej
histórie Slovenska. Túto hru oficiálne hrali družstvá slovenských vysokých škôl v roku 1994 v Nitre.
Prehľad organizovania vedomostných súťaží od roku 1994 je uvedený v tabuľke.
Od roku 1995 súťažili prihlásené družstvá podľa publikácie Glesk, P. – Seman, F.: Olympijská
výchova – vedomostná súťaž.
Po roku1999 nastala zmena v základnej filozofii vedomostnej súťaže. V snahe rozvíjať kreatívne
myslenie žiakov a nie iba vedomosti získané memorovaním, SOA zmenila súťaž v tom zmysle, že
sa každoročne začali vypisovať tri témy pre každý rok s príslušnou odporúčanou literatúrou.
V rokoch 2001, 2003, 2005 a 2007 sa finále základných škôl konalo v rámci medzinárodného
olympijského tábora detí, čo znamenalo rozšírenie vedomostnej súťaže o pohybové aktivity.
Účastníkmi medzinárodných olympijských táborov detí a mládeže boli v uvedených rokoch i deti
z Čiech, Maďarska a Slovinska. Vzhľadom na pohybové predpoklady a snahe zapojiť do
pohybových súťaží všetkých účastníkov boli pre pohybové súťaže vybrané netradičné pohybové
činnosti, aby sa do nich mohol zapojiť každý účastník vedomostnej súťaže.
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Obr. 1 Účastníci vedomostnej súťaže o olympizme pre vysoké školy v Banskej Bystrici v roku 2009
Kým vysokoškoláci súťažili pravidelne každý rok, pre základné a stredné školy sa od roku 2003
vedomostná súťaž konala striedavo jeden rok na základných a ďalší na stredných školách. Neskôr sa
vedomostná súťaž rozšírila na dva dni pre základné, stredné i vysoké školy. Okrem zaradenia
pohybovej aktivity do programu vedomostných súťaží sa v rámci besied s účastníkmi vedomostnej
súťaže začali tejto finálovej časti pravidelne zúčastňovať i slovenskí olympionici.

Obr. 2 Účastníci ZOH na besede so žiakmi základných škôl v Tatranskej Lesnej v roku 2007
Pozitívom zaradenia pohybovej časti ako súčasti vedomostných súťaží bolo nielen zapojenie
detí do pohybu, ale aj členov výboru SOA a samozrejme u učiteľov sprevádzajúcich žiakov.
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Obr. 3 Okrem detí základných škôl sa pohybových súťaží zúčastňovali i členovia výboru SOA
(snímka je z roku 2007)
Vo finálových súťažiach základných a stredných škôl sa od roku 2011 vo veľkej miere začala
využívať počítačová technika na prehľadnejšie sledovanie výsledkov a na spestrenie súťaže.
V roku 2011 sa študenti (doktorandi) FŠ PU inšpirovali elektronickou verziou súťaže pani K.
Ráczovej a pripravili pre finále vysokoškolákov hru Vysokoškolská kalokagatia. Keďže sa
vedomostná súťaž podľa tejto hry hrala na Fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, aj hrací plán
znázorňoval písmená FŠ.

Obr. 4 Vzor hracieho plánu Vysokoškolskej kalokagatie
V roku 2013 dochádza v organizácii i v obsahu vedomostnej súťaže o olympizme opäť
k zmene. Okrem tradičného vedomostného testu a ústnych odpovedí pribudne kolo s úlohou
priradiť správny text k obrázkom, na ktorých sú významné osobnosti slovenského športu a vo
finále aj vlastná powerpointová prezentácia jednej zo súťažných tém. Zároveň súčasťou
prezentácie je aj predstavenie ktorej súčasťou je aj predstavenie vlastnej školy.
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Tab. Prehľad konania vedomostných súťaží o olympizme
Rok Prihlásené školy
ZŠ

Súťažné témy

SŠ

VŠ

1994 -

-

8

Spoločenská hra vytvorená PaedDr. F. Semanom,
PhD.

1995 -

-

8

Podľa publikácie
vedomostná súťaž

Olympijská

výchova

–

9

Podľa publikácie
vedomostná súťaž

Olympijská

výchova

–

1996 Iba reg. Iba reg.
Kolá

Kolá

1997 9

8

10 Podľa publikácie
vedomostná súťaž

Olympijská

výchova

–

1998 15

3

9

Podľa publikácie
vedomostná súťaž

Olympijská

výchova

–

1999 93

76

-

Podľa publikácie
vedomostná súťaž

Olympijská

výchova

–

2000 53

48

-

Geografia, fauna, flóra, história Austrálie
OH 2000 Sydney, Svetové olympijské hnutie,
OH 1956 Melbourne, Slovenské olympijské
hnutie

2001 96

77

10 Českí a slovenskí športovci na ZOH, história
ZOH,
ZOH Salt Lake City 2002

2002 105

84

-

OH a ZOH v rokoch 1952, 1972, 2002,
Medzinárodné olympijské hnutie

2003 95

-

-

10 rokov SOV a SOA,

2004 -

70

8

Staroveké OH, Atény 1986, Antické Atény
a Olympia

7

ZOH a Taliansko, ZOH, Olympijská charta (ZP,
kap.5/I.,II.,III.)

2005 Cca 30
2006 -

61

8

ZOH Turín 2006, Slovenskí a českí športovci na
ZOH, Olympijská charta

2007 52

-

7

Umelecké súťaže na olympijských hrách
OH na ázijskom kontinente a účasť našich
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športovcov na nich
2008 -

48

10 15 rokov SOV a SOA
Peking 2008 a príprava slovenských športovcov
na OH
Olympijská charta

2009 79

-

10 OH a ZOH na americkom kontinente
Československí športovci na OH a ZOH na
americkom kontinente
Kanada a jej provincia Britská Kolumbia

2010 -

100

11 Slovensko na ZOH 2010 vo Vancouveri
Londýn a OH 2012 v Londýne
Slováci na OH 1908, 1948 v Londýne

2011 101

-

5

Povesti a legendy o starovekých OH
Organizačná štruktúra MOV a SOV
Olympijskí medailisti a olympionici spojení so
žilinským krajom

2012 vo
finále
13

vo finále 16 9
(Spolu 146 ZŠ
a SŠ)

Antické olympijské hry
Novoveké OH
Hry XXX. Olympiády Londýn 2012

Od októbra 2006 do konca školského roka 2009/10 prebiehala na webovej stránke SOA on-line
vedomostná súťaž pod názvom Čo vieš o olympijských hrách? V školskom roku 2006/07 sa
uskutočnili 4 kolá. Každé dva mesiace bolo zverejnených päť otázok z piatich tém:
1.
2.
3.
4.
5.

Staroveké OH a Olympia
Olympijská charta
Slovenskí športovci na OH
Slovenskí športovci na posledných OH
Najúspešnejší športovci na posledných OH

Súťažiť mohli všetci návštevníci webovej stránky, na ktorej boli uverejnené otázky. Zo správne
odpovedajúcich respondentov boli vyžrebovaní traja, ktorým SOA zaslala suvenír.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým učiteľom, ktorí pripravujú žiakov na vedomostné
súťaže, pretože táto príprava si vyžaduje od nich veľa entuziazmu a empatie pri motivovaní žiakov
na zvládnutie náročného obsahu vypísaných tém a voľného času, ktorý strávia s deťmi. Tak isto si
poďakovanie zaslúžia všetci organizátori vedomostných súťaží, počnúc zástupcami olympijských
klubov, ktorí ich pripravujú bez nároku na odmenu a členovia SOA a to najmä za prípravu otázok,
ktorá je náročná najmä na čas, za čo im je odmenou úsmev súťažiacich a pochopenie od učiteľov.
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ANDREA PALANSKÁ

Vedomostná súťaž o olympizme pre vysoké školy očami účastníkov
,,Vždy je čo vylepšiť,“ povedal dnes už miliardár Mark Zuckerberg pred vytvorením sociálnej siete
Facebook.
Zámerom môjho výstupu je priblížiť Vám skúseným športovým funkcionárom a organizátorom
množstva športových podujatí, ako aj ostatným cteným hosťom moju osobnú skúsenosť z účasti na
vedomostných súťažiach o olympizme pre vysokoškolákov.
Slovenská olympijská akadémia organizuje každoročne už od roku 1994 vedomostné súťaže
o olympizme pre vysoké školy. Pri tejto príležitosti sa stretávajú mladí nadšenci, ktorí pod vedením
svojich učiteľov dokazujú, že ich problematika olympizmu zaujíma. Napĺňa sa tým aj cieľ
olympijskej výchovy?
Zúčastnila som sa celkovo troch finále celoslovenských ročníkov vedomostných súťaží
o olympizme pre vysoké školy, pričom každá z nich mala inú organizačnú formu. V roku 2010 bola
organizáciou súťaže poverená FTVŠ v Bratislave. Svoje vedomosti z troch oblastí, a to: ZOH vo
Vancouveri 2010, Londýn- dejisko OH 2012 a história OH v Londýne v rokoch 1908 a 1948 si mali
možnosť zmerať, tak ako vždy trojčlenné družstvá. Súťaže sa zúčastnilo dvanásť družstiev
z deviatich vysokých škôl. Družstvá najskôr písali vedomostný test pozostávajúci z 20 otázok.
V druhej časti odpovedali ústne na otázky z daných problematík. Poradie kladenia otázok de facto
záviselo od počiatočného usadenia družstva, pričom začínala trojica, ktorá si vytiahla najväčšie číslo.
V pravidlách súťaže pre toto kolo stálo, že ak trojica, ktorá dostane otázku a nevie na ňu
odpovedať, šancu na správnu odpovedať dostáva družstvo sediace hneď za ňou. Toto pravidlo teda
spôsobilo, že ak ste si náhodne sadli za trojicu, ktorá bola menej pripravená, mohli ste získať jej
body. Znevýhodňovalo to tie družstvá, ktoré sedeli za dobre pripravenými trojicami študentov.
Preto považujeme túto formu ústneho kola odpovedí za nespravodlivú. Prídavné meno
nespravodlivý nemá v takejto súťaži žiadne miesto. A čo bolo najhoršie, jedno z domácich družstiev
porušilo jeden z najdôležitejších princípov, na ktorom sám Pierre de Coubertin postavil novovekú
podobu športu, princíp fair play. Pre všetkých ostatných účastníkov ako aj organizátorov zo
Slovenskej olympijskej akadémie bolo poburujúce, že trojica počas písomného testu listovala
v odporúčanej literatúre z propozícii vedomostnej súťaže. Domáce družstvo bolo ešte počas
priebehu súťaže diskvalifikované. Nasledovalo odsudzujúce stanovisko Slovenskej olympijskej
akadémie, ako aj všetkých ostatných účastníkov súťaže. Viaceré vysoké školy sa vtedy vyjadrili, že ak
by sa táto skutočnosť mala opakovať, svojich študentov už na vedomostnú súťaž o olympizme
pripravovať nebudú. Výsledok bol hovoriaci za všetko. Nasledujúci rok bojkotovalo účasť na
vedomostnej súťaži o olympizme viacero vysokých škôl, ktoré nikdy na súťaži neabsentovali.
V roku 2011 sa súťaže zúčastnilo len päť družstiev. Je potrebné preto zamedziť podobným
škandálom, ktoré nevrhajú dobré svetlo na celú filozofiu olympijskej výchovy.
V roku 2011 vedomostnú súťaž o olympizme organizovala Fakulta športu v Prešove. Prvá časť
súťaže sa viedla klasickou formou vyplnenia vedomostného testu. V druhej časti bol vyskúšaný
pilotný projekt založený na princípe populárnej hry: Človeče, nehnevaj sa!, ktorej pôvodnou
autorkou je známa olympionička Katarína Ráczová, národná ambasádorka pre šport, toleranciu a
fair play Rady Európy. Družstvá boli reprezentované figúrkami, ktoré sa pohybovali po hracom
pláne zostavenom na podlahe. Podoba herného plánu je v tomto prípade modifikovateľná do
rôznych tvarov. Organizátori v Prešove vybrali usporiadanie políčok do tvaru písmen FŠ. Rovnako
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by bolo možné využiť olympijskú symboliku a políčka zostaviť do podoby olympijských kruhov.
Políčka boli farebne odlíšené a určovali úlohu pre súťažiacich: buď odpovedať na otázku alebo
súťažiť v nenáročnej zábavnej športovej disciplíne. Keďže vieme, že princíp spoločenskej hry
„Človeče nehnevaj sa“ je do veľkej miery postavený na náhode, ani v tomto prípade tomu nebolo
inak. Ak malo družstvo šťastie a mäkkou veľkou kockou hádzalo vysoké čísla, pravdepodobnosť
úspechu sa zvyšovala. Na hernom pláne existovali aj políčka, ktoré mohli o pár miest vrátiť
družstvo späť. Zaujímavými sa však stali políčka s pohybovou úlohou, kedy si družstvo mohlo
vybrať svojho súpera. Pre predstavu uvediem napríklad úlohu s kotúľaním softenisovej loptičky do
priestoru obruče položenej na zemi alebo hru na pantomímu, kde dvaja z trojice museli pohybom
priblížiť športovú disciplínu vysvietenú za chrbtom tretieho z družstva. Tým sa myšlienka
kalokagathie stala úplná, keďže touto formou šľachtíme nie len dušu, ale aj telo. Odozva súťažiacich
na takúto formu bola jednoznačne pozitívna. Organizátorom by sme snáď len odporučili, zvýšiť
význam vedomostného testu. Podľa počtu získaných bodov z vedomostného testu sa družstvá
umiestnili na štart iba s odstupom jedného políčka. Keďže výsledok vedomostného testu sa len
veľmi málo odrážal v úvodnom náskoku najlepšieho družstva, odporúčam zvýšiť úvodný náskok
družstva koeficientom, ktorý by sa násobil počtom získaných bodov v teste. Pri prepočte bodov
koeficientom sa ukázal ako najvýhodnejší koeficient 0,2, ktorým by sa násobili získané body z testu.
Pre motiváciu získať čo najviac bodov v teste by sa mohlo políčko pre vracanie (resp aj dve)
umiestniť hneď na počiatok hry. Druhým variantom by bolo, že body z vedomostného testu by sa
prepočítali na percentá z maxima, čím sa taktiež dosahuje podobný efekt ako v prvom prípade
s koeficientom 0,2. Tak by sa aj vedomostiam dostalo patričnej dôležitosti.
Minuloročnú vedomostnú súťaž o olympizme pre vysoké školy organizovala Akadémia
ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnilo sa jej deväť družstiev, ktoré
si merali svoje vedomosti z troch oblastí: Staroveké olympijské hry, Novoveké olympijské hry
a Londýn 2012. Pri pohľade na ich obsiahlosť by sme organizátorom pri výbere tém odporučili
zamerať sa na čiastkové menšie problematiky, respektíve bližšie špecifikovať vybranú oblasť.
Keďže študujem okrem telesnej výchovy aj dejepis, viem, aké množstvo informácii tieto témy
obnášajú. Pre študenta to môže byť v takomto prípade odrádzajúce, pretože sám nevie na čo bližšie
sa má zamerať. Treba ale dodať, že štruktúra zostavovania tém bola vždy logicky správne dodržaná
v zmysle: téma z oblasti histórie športu, ďalej z oblasti novovekých OH a diania na pôde olympizmu
a téma súčasnej problematiky presp. súčasných športovcov. Súťaž prebiehala klasickou formou, to
znamená vyplňovanie vedomostného testu v prvej časti a následné kolo ústnych odpovedí, ktoré
pozostávali z jedno, dvoj a trojbodových otázok. Za správne považujeme, že na pridelenú otázku
mohlo odpovedať len jedno družstvo. Avšak po každej zlej resp. nezodpovedanej otázke bolo zo
strany organizátorov potrebné doplniť správnu odpoveď, čo mnohokrát chýbalo. Naučili by sme sa
tak omnoho viac. Avizovaná forma spoločenskej hry, čo mnohým chýbalo, absentovala. Účastníci
tak súťažili len vo vedomostnej oblasti. Nerozumiem však prečo, keďže predchádzajúci ročník bol
tak vysoko hodnotený.
Súčasťou vedomostných súťaži v roku 2011 a 2012 bola aj beseda s úspešnými olympionikmi
a športovcami z okolia, kde súťaž prebiehala. Beseda však chýbala na súťaži v Bratislave v roku
2010. Pokladáme to za veľkú príležitosť pre študentov osobne sa stretnúť s osobnosťami
slovenského športu a dozvedieť sa od nich ich osobné skúsenosti a zážitky.
Bilancujúc tri ročníky by sme si dovolili uviesť ešte pár návrhov, ktoré môžu skvalitniť budúce
vedomostné súťaže o olympizme. Myslíme si, že do takýchto skvelých vedomostných súťaži
o olympizme by sa mohlo zapájať aj viac študentov vysokých škôl na Slovensku. Ako pri každej
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činnosti je dôležitá počiatočná motivácia, aj tu tomu nie je inak. Dnes už máloktorý študent
z vlastne iniciatívy vo voľnom čase siahne po odporúčanej literatúre z propozícii vyhlásených
vedomostných súťaži o olympizme, aby sa pripravil na vedomostný test, ktorých má už po rokoch
sedenia v laviciach vyše hlavy. Je preto potrebné zvýšiť atraktivitu súťaže jej formou. Študentov
nemusíte lákať na hodnotné ceny, ale na zážitok a atmosféru, ktorú viete na súťaži navodiť.
Študenti vyhľadávajú dnes ponuky zážitkovej pedagogiky. Ak je motivácia pohnútkou k činnosti,
myslíme si, že práve forma spoločenskej hry „Človeče nehnevaj sa“, alebo jej rôzna alternatíva by
mohla byť tým správnym riešením pre zvýšenie počtu účastníkov na vedomostných súťažiach
o olympizme aj pre vysoké školy a naplnením tak myšlienky kalokagatie a cieľa olympijskej výchovy
na školách. A keďže účasť na celoslovenskom finále som brala vždy ako šancu preukázať svoje
vedomosti a zručnosti, využívam túto jedinečnú príležitosť, aby som sa tým, ktorí mi túto možnosť
dali, aj touto cestou poďakovala.
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MARIÁN MAJZLÍK

Vedomostná súťaž o olympizme pre vysoké školy očami účastníkov
Ako predseda Slovenskej asociácie športu na školách a zároveň riaditeľ školy mám veľmi blízko
k praktickej rovine problematiky výchovy k olympizmu na základných a stredných školách. Pri
analýze súčasného stavu v súvislosti s danou problematikou a so spôsobom života mladej generácie
po roku 1989 na základe pozorovania môžeme konštatovať nasledovné:





Narastajúci vplyv informačno – komunikačných technológií na mladú generáciu po r. 89 ako
determinant zmeny spôsobu života.
Ústup od uznávaných tradičných hodnôt, pohyb a šport na školách sa dostával v mnohých
prípadoch na okraj záujmu.
Zhoršenie postavenia učiteľov TV na školách.
V súčasnosti máme na školách deti detí generácie „po 89“.

Je veľmi náročné komunikovať s rodičmi detí, ktorí nechápu potrebu pohybu a zdravého
životného štýlu. Ich systém hodnôt je vo väčšine prípadov iný, väčší priestor na školách dostávajú
informačno-komunikačné technológie, jazykové triedy, matematické triedy atď. Vytváranie týchto
tried určuje smerovanie škôl a je to v podstate reflexia na dopyt. Vytváranie športových tried sa
čoraz častejšie stretáva s neúspechom, nie je o ne dostatočný záujem, v školách sa robí nábor, nie
výber. Športové triedy nemajú zvýšený normatív a to aj napriek vyššej náročnosti na ich prevádzku,
čím klesá v tejto súvislosti aj motivácia pre riaditeľov.
Na nové skutočnosti bolo potrebné reagovať, po roku 1989 sa paralelne s objavovaním
spomenutých problémov aktivizovalo športové hnutie a to nasledovne:






Uvedomenie si nutnosti zabezpečenia kontinuity športového života po r.1989 po rozpade
štruktúr športu.
Vznik SOV, SAŠŠ atď. s aktivizujúcimi projektmi na poli výchovy a vzdelávania.
Olympizmus ako prienik hodnôt naprieč spektrom športov a športových organizácií
Kohézia záujmov štátu na poli olympizmu.
Interiorizácia po aplikácii až do výchovno – vzdelávacieho procesu na základných školách,
na stredných školách funkciu štátu suplovali a suplujú väčšinou športové subjekty so svojou
dobrovoľnou činnosťou.

Olympijská výchova sa v súčasnosti realizuje v Slovenskej republike z pohľadu Štátneho
vzdelávacieho programu nasledovne:
ISCED 1 – I. stupeň ZŠ



Program nevyčleňuje zvlášť tematický celok zameraný na poznatky v športe a zdraví,
olympizme (olympijská výchova).
Očakáva sa, že učiteľ bude sprostredkovávať poznatky priebežne počas výučby a v kontexte
s danou pohybovou činnosťou. Tým sa predpokladá vytvorenie ucelenej predstavy o
vedomostiach a zručnostiach danej aktivity a ďalších poznatkoch s ňou súvisiacich.
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ISCED 2 – II. stupeň ZŠ




V prehľade základných tematických celkov sa nachádza – Poznatky z telesnej výchovy a
športu.
Výkonový štandard definuje – poznať základné olympijské idey a riadiť sa nimi vo svojom
živote.
Obsahový štandard uvádza – úspechy našich športovcov na OH, MS, ME a olympijská
výchova so zameraním na poznatky o Medzinárodnom olympijskom výbore, Slovenskom
olympijskom výbore (poznať jeho symboliku), o olympijských hrách, kalokagatii a fair –
play.

ISCED 3 - SŠ


Nie je venovaná pozornosť v štátnom vzdelávacom programe v predmete telesná výchova.

Pre porovnanie uvádzame projekty SOV zamerané na rozvoj olympizmu realizované v rokoch 2009
– 2012:







Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska – sú dlhodobý a zároveň najrozsiahlejší
projekt SOV. Ďalší vyhlasovatelia sú MŠVVŠ SR, ZMOS, SAŠŠ a Združenie samosprávnych
krajov.
Olympijský deň – celosvetovo vyhlasovaný Medzinárodným olympijským výborom. SOV
uvádza ako najdôležitejších spoluorganizátorov regionálne olympijské kluby spolu s ďalšími
regionálnymi subjektmi
Olympijský odznak všestrannosti – hlavní garanti sú regionálne olympijské kluby. V
priebehu roka 2012 sa Olympijský odznak všestrannosti realizoval ako pilotný projekt v
rámci Posolstva Slovenska Hrám XXX. Olympiády Londýn 2012. Účasť okolo 250 škôl a
7530 otestovaných žiakov.
Posolstvo hrám XXX. Olympiády Londýn 2012, súčasťou bola štafeta, výtvarná súťaž SOV
s názvom „Londýn 2012 – mesto olympijské“, literárna súťaž s názvom „Olympijské
pohľadnice slovenským športovcom“ a s mottom sme jeden tím a fotografická súťaž.
Olympijské tábory detí a mládeže – v roku 2010, 2011 mali medzinárodný charakter
/medzinárodná účasť/, v roku 2012 – národný charakter. Ich spoluorganizátori boli
regionálne olympijské kluby, Slovenská olympijská akadémia, Klub fair play SOV, komisia
SOV pre šport a životné prostredie.

Pri komparácii záujmu štátu versus SOV spolu s ostatnými subjektmi pôsobiacimi v športe môžeme
konštatovať nasledovné:


Pri porovnaní ľahko zistíme, že organizácie pôsobiace v školskom športe majú
nenahraditeľnú funkciu pri rozvoji olympizmu a šírení hodnôt olympizmu, športu a
zdravého životného štýlu.
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Dôležité je splynutie hodnôt štátu s hodnotami zdravého životného štýlu, ich deklarácia v
reálnom živote.

V súvislosti s cieľovou skupinou štátu a SOV s ostatnými subjektmi pôsobiacimi v športe môžeme
opäť konštatovať:



Cieľovou skupinou všetkých spomenutých subjektov a vybraných aktivít vyplývajúcich zo
štátneho vzdelávacieho programu a projektov SOV sú žiaci materských, základných a
stredných škôl.
Výber cieľovej skupiny je zámerný, z hľadiska budovania trvalých hodnôt má toto vekové
obdobie na celý život rozhodujúci vplyv.

Na základe rovnakej cieľovej skupiny vystupuje do popredia potreba súčinnosti a to:



Pri realizácii aktivít štátu ako i aktivít SOV spolu so spoluorganizátormi je elementárnym
determinantom konečného úspechu súčinnosť jednotlivých subjektov, to znamená, dobrá
kooperácia je predpokladom vyššej efektivity.
V procese realizácie aktivít je nutné správne prerozdelenie kompetencií pre jednotlivé
subjekty. Prerozdeľovanie kompetencií subjektom bez reálnej kompetencie znižuje konečnú
efektivitu.

Poslanie Slovenskej asociácie športu na školách z pohľadu prioritných aktivít je realizácia školských
športových súťaží. Tvoria súčasť olympijských aktivít a vzdelávania v oblasti olympizmu, majú
nasledovný rozmer:







Školské športové súťaže dávajú možnosť spájať výchovu s priamou športovou činnosťou.
Školské športové súťaže umožňujú priamo v činnosti, za účasti emócií, adrenalínu,
fyzického a psychického zaťaženia vytvárať trvalé hodnotové orientácie u konkrétnych
žiakov a študentov. Zároveň nastavujú zrkadlo vytvorenia týchto hodnôt v jednotlivých
prípadoch.
Na základe spomenutého môžeme konštatovať, že samotné súťaže nemajú v sebe len
organizačnú zložku, ale odovzdávajú aj hodnoty, ktoré je nutné diferencovať,
vyhodnocovať, vyvodzovať závery a dôsledky. Je preto dobré, ak tieto súťaže organizuje
subjekt, ktorý takúto reflexiu realizuje /SAŠŠ/.
SAŠŠ organizuje súťaže od oblastných, regionálnych, celoslovenských kôl až po
medzinárodné majstrovstvá, čiže majstrovstvá sveta škôl cez ISF. V ISF zastupuje SR. Žiaci,
študenti sú teda konfrontovaní v oblasti olympizmu na medzinárodnej úrovni. Stretávajú sa
s rôznymi kultúrami, učia sa tolerancii, fair play, atď.

Na základe všetkých spomenutých aktivít vo všetkých rovinách sa otvárajú perspektívy spolupráce
SOV a SAŠŠ pri výchove k olympizmu na základných a stredných školách. Uvádzame nasledovné:



Olympizmus vždy tvoril, tvorí a bude tvoriť jednu z najdôležitejších činností SAŠŠ. Jedným
zo zakladateľov je práve František Chmelár.
Olympijská výchova tvorila a tvorí tzv. Program olympijskej výchovy v podmienkach SAŠŠ Školská cena FAIR - PLAY, celoročná súťaž o najaktívnejšiu školu SR pod názvom Škola
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roka, anketa Školský športovec roka, kvízy a vedomostné súťaže o olympizme, kultúrne
súťaže KALOKAGATIE a ďalšie aktivity.
SOV a SAŠŠ – rovnaká cieľová skupina, uznávanie spoločných hodnôt.
Štruktúry SAŠŠ pokrývajú celé Slovensko, SAŠŠ je spolu s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu spoluvyhlasovateľom školských športových súťaží pre základné a stredné
školy.
Perspektíva práce s riaditeľmi, učiteľmi jednotlivých škôl pri plnení cieľov výchovy k
olympizmu.
Vytváranie podmienok k výchove k olympizmu na stredných školách, kde je táto oblasť vo
veľkej miere závislá na dobrovoľnej práci učiteľov TV za podpory riaditeľov škôl.
SOV a SAŠŠ – vytvoriť jednoznačný tlak na zaradenie olympijských športov do školských
športových súťaží do kategórie A a to aj pri nízkom zastúpení regiónov /napr. biatlon,
cyklistika, …/.
SOV a SAŠŠ – spopularizovať olympionikov priamo v školských športových súťažiach,
napr. Saganov pohár, Zuzulovej zlatá lyža, Kuzminovovej...
SAŠŠ môže z hľadiska perspektívy vytvárať akýsi „lievik“ pre všetky organizácie pôsobiace
na celoslovenskej alebo regionálnej úrovni pri plnení výchovy k olympizmu a hodnôt, ktoré
„ponúka“ šport.
SAŠŠ má potenciál byť tvorcom, nositeľom, ale aj aplikátorom hodnôt olympijskej výchovy.
V spojení s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, SOV a inými subjektmi vytvára
prirodzený, nenásilný a efektívny spôsob prenosu informácií, ktoré môžu zanechávať trvalé
pozitívne stopy na mladej generácii. Táto väzba je obojsmerná, teda smerom do škôl, ale aj
zo škôl.
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ANTON JAVORKA

OFDMS – klenot olympizmu na Slovensku
Rok pred Hrami XXIX. olympiády v Pekingu po prvýkrát na svoju púť odštartoval dnes už
známy a populárny projekt Slovenského olympijského výboru s názvom OLYMPIJSKÉ
FESTIVALY DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA (ďalej len FESTIVALY) a pod heslom
„rýchlejšie, vyššie, silnejšie-čestne a v priateľstve“. Spolu so SOV ho spoločne vyhlásili Ministerstvo
školstva (dnes MŠVVaŠ SR), Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská asociácia športu na
školách a samosprávne kraje v Slovenskej republike. Záštitu nad nim prevzal prezident SR Ivan
Gašparovič.
Hlavným zmyslom organizovania FESTIVALOV – ako sa hovorí aj v preambule ich
„zakladajúcej listiny“ – je podnietiť všetkých zodpovedných (starostov a primátorov, predsedov
samosprávnych krajov, obecné, mestské a krajské zastupiteľstvá, riaditeľstvá škôl, funkcionárov
štátnej správy a ďalších) k tomu, aby pochopili (alebo lepšie – znovu si uvedomili) význam športu
pre život a zdravý vývoj detí a mládeže, aby v záujme tohto cieľa vyvinuli úsilie k jeho praktickej
realizácií. Inými slovami – podstatou tohto dnes už takpovediac celonárodného snaženia je
oslovenie všetkých školákov a ich získanie pre pravidelný pohyb, každodenné športovanie.
Máme za sebou päť ročníkov FESTIVALOV – čo je vhodná príležitosť k zovšeobecneniu
niektorých poznatkov a skúseností. Hneď v úvode treba povedať, že z roka na rok – krok po kroku
- sme sa posúvali dopredu. Toto konštatovania nevychádza len zo zvyšujúceho sa počtu zapojených
škôl (ani jeden ročník z hľadiska účasti nebol slabší ako ten predchádzajúci), ale predovšetkým
z očividného nárastu kvality. Máme na mysli kvalitu prípravy a samotného priebehu FESTIVALOV
v školách a obciach, ale predovšetkým rastúcu úroveň ich obsahu.
Je pozitívne, že priam geometrickým radom pribúda škôl a organizátorov, ktorí správne
pochopili myšlienku SPOJENIA ŠPORTU S KULTÚROU, VZDELÁVANÍM A VÝCHOVOU.
Takýto prístup už sám o sebe vytvára predpoklady k tomu, že FESTIVALY nie sú chápané len ako
olympiáda (i keď ona samotná má svoje opodstatnenie) na konci školského roka, ale ako dlhodobý
program rozvoja športu a formovania osobnosti príslušníkov súčasnej mladej generácie. A TO JE
DOBRÉ VÝCHODISKO PRE ĎALŠIE ROČNÍKY! Nie však jediné. Vo svojom vystúpení by
som chcel upozorniť na ďalšie a širšie súvislosti organizovania FESTIVALOV a ich súvis
s celkovým dianím na slovenskej športovej scéne.
SME JEDEN TÍM
Najvydarenejší ročník v doterajšej krátkej histórii FESTIVALOV bol ten ostatný, prebiehajúci
v olympijskom roku, v roku Hier jubilejnej XXX. olympiády v Londýne. Bol to aj rok
POSOLSTVA SLOVENSKA OLYMPIJSKÉMU LONDÝNU, ktorého jadrom boli práve
FESTIVALY. Naše poznatky hovoria o tom, že na Slovensku nebolo snáď jedinej školy či obce,
ktoré by týmito významnými športovo-olympijskými a kultúno - spoločenskými udalosťami nežili,
ktoré by čo len skromným príspevkom nepozdravili organizátorov a priamych aktérov olympijského
diania v Londýne.
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Táto doslova eufória sa niesla Slovenskom predovšetkým zásluhou organizačných tímov
zložených zo zástupcov desiatok a stovák rôznych subjektov. V doterajšej histórii slovenského (i
československého) telovýchovného hnutia by sme len ťažko hľadali udalosť, ktorá dokázala spojila
také množstvo ľudí. Stupeň spolupatričnosti a zodpovednosti za spoločné dielo bol obdivuhodný.
Autor hesla tohto hnutia SME JEDEN TÍM určite nepredpokladal s akou dôslednosťou ho tisíce
nadšencov na Slovensku budú napĺňať.
Znovu sa potvrdilo, že veľkosť a ušľachtilosť myšlienky dokáže spojiť aj tých, ktorí inak k sebe
zvlášť veľké sympatie neprejavujú. Spojiť ľudí bez ohľadu na ich vek, sociálne postavenie, ale aj
národnosť či náboženské cítenie – to je vklad, ktorý v budúcnosti nezúročiť by bol naozaj hriech.
Vyšším levelom tejto spolupráce je integrácia myšlienok, projektov a programov. Za všetky
príklady možno odporúčať spojenie FESTIVALOV so systémom školských športových súťaží.
Oba projekty majú spoločné nielen ciele, ale aj ľudí, ktorí tieto ciele napĺňajú a predovšetkým objekt
ich smerovania. A tým sú tí najmenší – budúcnosť (predpokladáme) zdravého národa.
Spojenie FESTIVALOV so školskými súťažami predpokladá:
-

vytvorenie dostatočného časového priestoru pre organizovanie športových súťaží a iných
pohybových aktivít priamo v školách, obciach a regiónoch s cieľom osloviť čo najväčší
počet detí a získať ich pre pravidelné športovanie. Ruka v ruke s napĺňaním tohto cieľa sa
formuje aj široká základňa výkonnostne vyššie zaradených mladých športovcov, ktorí sú
dôležitou predpokladom budovania pomyselnej výkonnostnej pyramídy vrcholiacej štátnou
reprezentáciou. Medzitriedne ligy v školách, školské ligy v mestách a regiónoch len
potvrdzujú pravdivosť už vyskúšaného, že najlepším tréningom je samotná súťaž.

-

zdokonaľovanie vrcholu športovo-olympijského snaženia na Slovensku, ktorými sú obe
mládežnícke olympiády – olympiáda detí a mládeže Kalokagatia aj so svojou zimnou časťou
a olympiáda stredoškolákov Gaudeamus Igitur. O tej prvej sa vyjadril súčasný prezident
MOV J. Rogge, ktorý pri slávnostnom otvorení Kalokagatie 2000 v Trnave povedal:

"Som nadšený tým, čo som v Trnave videl a zažil. To, k čomu dospeli starovekí Gréci, je dodnes neprekonané.
Napriek ubiehajúcim storočiam zostáva ideál kalokagatie v podobe méty. Objavuje sa pred nami znovu a znovu a
láka nás dosiahnuť ho. Som rád, že myšlienka kalokagatie je aj vďaka nadšencom na Slovensku stále živá.
Európa postupne starne. V mládeži vidím budúcnosť. Treba sa jej venovať viac ako doteraz. Vaša
KALOKAGATIA má k tomu všetky predpoklady."
ZLATÝ FOND telovýchovy a športu
FESTIVALY znovu potvrdili SKÚSENOSŤAMI OVERENÉ, že bez dobrovoľníkov –
organizátorov, rozhodcov, trénerov a ďalších by väčšina aj tých najzmysluplnejších projektov
zostala len v rovine zbožných želaní. Dobrovoľníctvo u nás má mimoriadne bohaté tradície
siahajúce už do obdobia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Už vtedy sa o tejto skupine
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nadšencov
- mnohí si na to určite spomínajú – hovorilo ako o ZLATOM FONDE
TELOVÝCHOVY A ŠPORTU. Nezištná práca týchto ľudí, ktorí v nej nachádzali zmysel života
vždy bola, je a v tomto zmysle aj neoceniteľnou. Dobrovoľníci vždy boli oporou a pilierom štátu,
štátnych organizácií i profesionálnych orgánov nášho športu!
Napriek tomu sme sa na zasadnutí ústredného štábu sme sa zhodli na tom, že tento
obdivuhodný potenciál nie je v súčasnosti využitý. Ba čo viac, v posledných rokoch dobrovoľníctvo
u nás (mierne povedané) stagnuje. Veľmi úzko to súvisí to so súčasným nedobrým stavom športu na
Slovensku.
To nie je iba o peniazoch, dokonca už nie ani o morálnom oceňovaní. To je predovšetkým
o tom, že podmienky pre prácu dobrovoľníkov sú zo dňa na deň ťažšie a zložitejšie. A navyše ich
odrádzajú mnohé neuvážené a nie práve najšťastnejšie rozhodnutia. Každý takýto neuvážený krok
pripravuje slovenské dobrovoľníctvo o desiatky ďalších ľudí. A práve FESTIVALY dali
dobrovoľníctvu novú iskru a novú nádeje! Nepremrhajme ju!
Nevyčerpateľný invenčný vklad
Osobitné miesto v kategórii dobrovoľníkov prináleží osobnosti učiteľa. Navštívili sme veľa škôl
a obcí, videli množstvo fotografií či videonahrávok – jednoducho povedané, mali sme dostatok
možností presvedčiť sa o mnohorakých spôsoboch, ktorými sa FESTIVALY napĺňajú. A za tým
všetkým stoja ONI - učitelia! Napriek ich spoločenskému nedoceneniu sme práve v nich nachádzali
najväčšiu oporu. Ich pôsobenie možno prirovnať k maliarskemu umeniu. Ak vyhlásenie
FESTIVALOV je tým pomyselným maliarskym plátnom, tak samotný obraz dotvára (maľuje)
pedagóg sám. Od jeho „maliarskeho“ umenia záleží, akú hodnotu bude mať jeho výtvarné dielo.
Dobrý pedagóg dokáže námety tvorivo aplikovať v podmienkach svojej školy a školského kolektívu,
obohatiť ich o svoj vlastný vklad, hľadajúc a nachádzajúc inšpiráciu aj vo svojom okolí. Dobrý
pedagóg dokáže aj „zo všedného dňa urobiť sviatok, aj zo zberu starého železa verneovské
dobrodružstvo“.
A takých máme na Slovensku nemálo. Takých, ktorých invenčný vklad je priam nevyčerpateľný,
ale aj zanietených a obetavých. Vážime si vašu prácu, vážení kolegovia a veríme, že aj v budúcnosti
budeme môcť s vami rátať!
Čo na záver?
Päť ročníkov FESTIVALOV stačilo na to, aby sa pevne etablovali v slovenskom športovoolympijskom hnutí. Bohaté skúsenosti však nabádajú k ostražitosti. Päť rokov je však aj obdobie,
ktoré môže aj ten najúspešnejší a najzmysluplnejší projekt postupne umŕtvovať „syndrómov
všednosti“. Preto treba neustále hľadať nové a nové impulzy, vytyčovať náročné a príťažlivé výzvy.
To je tá najsprávnejšia cesta ako zachovať veľkosť jedného z najcennejších pokladov slovenského
olympizmu.
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Komplexný program olympijskej výchovy – krok k napĺňaniu
pedagogického odkazu Pierra de Coubertin
Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA, č. 1/0635/11, „Vplyv športových pohybových aktivít
na kvalitatívne aspekty spôsobu života slovenskej populácie“.
Úvod
Olympijská výchova je neoddeliteľná súčasť olympizmu. Uvedomujúc si jej dôležitosť,
kontinuitu a nutnosť jej ďalšieho rozvoja, zorganizoval Slovenský olympijský výbor (SOV) 23. júna
2010 v priestoroch bratislavskej Fakulty telesnej výchovy a športu medzinárodnú konferenciu
Slovenskej olympijskej akadémie, ktorá mala názov Teoretické a praktické východiská programu olympijskej
výchovy. Už v úvodnom príspevku uviedol prezident SOV František Chmelár, v súčasnosti už
prebiehajúci Program olympijskej výchovy SOV takto: „Na Slovenskom olympijskom výbore sme
sa rozhodli pristúpiť k tvorbe komplexného Programu olympijskej výchovy, čo bude pre nás
a najmä pre Slovenskú olympijskú akadémiu, jedna z hlavných úloh v nasledujúcom období.“
Prezident. SOV ďalej podotkol, že program musí spĺňať požiadavky na kvalitu, komplexnosť
a prístupnosť pre všetky vekové kategórie, ktorým bude prispôsobený obsah, formy, metódy a
prostriedky53 olympijskej výchovy.
V rámci príspevkov prezentovali problematiku olympijskej výchovy na spomínanej konferencii
viacerí zahraniční účastníci (z Belgicka, Nového Zélandu, Ukrajiny, Slovinska, Poľska a Českej
republiky), pričom ich podnetné návrhy a skúsenosti sa premietli aj do Programu olympijskej
výchovy SOV. Ani domáce (slovenské) príspevky nezostali bez povšimnutia. Za zmienku stojí napr.
dôležitosť kategorizácie cieľových skupín olympijskej výchovy podľa veku, 54 čo sa v Programe
olympijskej výchovy SOV tiež zohľadnilo.
Rok 2010
V uvedenom roku vyšli pre potreby olympijskej výchovy na Slovensku tri materiály:
1. Dokumentárny film Slovensko olympijské s podtitulom Od Atén 1896 po Atény 2004. Autormi
filmu sú Ján Grexa a Paulína Baloghová, ktorí vytvorili 47-minútový dokument z televíznych
archívnych materiálov. Aj napriek tomu, že film bol pripravený už dávnejšie, až v roku 2010
sa podarilo vyriešiť právne náležitosti súvisiace s jeho vydaním a získať finančné prostriedky
na jeho digitálne spracovanie a šírenie. Tento film treba pokladať za výbornú pomôcku pre
pedagógov a lektorov olympijskej výchovy. Poteší ale aj fakt, že mnohým študentom
vysokých škôl nestačí jeho zhliadnutie buď v rámci vyučovania alebo mimo neho
CHMELÁR, F. 2010. Aktuálne otázky olympijskej výchovy. In: Teoretické a praktické východiská olympijskej výchovy.
Medzinárodná konferencia Slovenskej olympijskej akadémie. s. 5-7.
54 BEBČÁKOVÁ, V., JUNGER, J., NEMEC, M. 2010 Olympijská výchova vo vybraných vekových skupinách. In:
Teoretické a praktické východiská olympijskej výchovy. Medzinárodná konferencia Slovenskej olympijskej akadémie. s. 67-73.
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v multimediálnej
galérii
SOV,
kde
má
film
nižšiu
kvalitu
(http://olympic.sk/multimedia/video-galeria.html) – chcú vlastniť originálny výlisok.
Dokument mapuje účinkovanie športovcov zo Slovenska na olympijských hrách v rokoch
1896 – 2004 a bol distribuovaný na takmer všetky školy na Slovensku.
2. Publikácia Naši olympijskí medailisti a olympionici (podtitul Olympijskí medailisti a olympionici zo
Slovenska a spojení so Slovenskom), ktorej autorom je Ľubomír Souček. Obsah viac ako 150stranovej publikácie tvoria textové aj obrazové profily všetkých olympijských medailistov
spojených so Slovenskom, z obdobia rokov 1896 – 2010, doplnené kompletným registrom
všetkých olympionikov zo Slovenska v tomto období. Publikácia je „doteraz
najkomplexnejší sumár všetkých olympionikov s jednoznačne definovaným, či aspoň
nepriamym bližším vzťahom k Slovensku“. 55 K publikácii boli vydané dva plagáty našich
medailistov – jeden z éry Uhorska a Československa a druhý z obdobia samostatného
Slovenska, pričom druhý bol vydaný v aktualizovanej podobe po Hrách XXX. olympiády
2012 v Londýne. Tak publikácia ako aj plagát sa distribuovali na takmer všetky školy na
Slovensku.
3. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Slovenskej olympijskej akadémie Teoretické
a praktické východiská olympijskej výchovy. Zborník obsahuje 18 príspevkov – na 110 stranách
formátu A4 – z medzinárodnej konferencie, ktorú spomíname aj v úvode. Tento materiál je
vhodný skôr pre pedagógov a ektorov olympijskej výchovy.
Materiály v bodoch 2 a 3 možno nájsť aj domovskej stránke SOV (www.olympic.sk) v sekcii
publikácie – olympijská výchova.
Rok 2011
V uvedenom roku vyšli pre potreby olympijskej výchovy na Slovensku tiež tri materiály:
1. Publikácia Novoveké olympijské hry (podtitul Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte
vývoja medzinárodného olympijského hnutia). Autor publikácie Ľubomír Souček približuje na 172
stranách najpodstatnejšie fakty z histórie moderného olympijského hnutia a hier olympiád.
Publikácia vypĺňa na Slovensku pomyselnú medzeru vo vydávaní komplexne zameraných
publikácií o medzinárodnom olympijskom hnutí a celkove o olympijských hrách (v ére
samostatnosti Slovenskej republiky vychádzali len pamätnice jednotlivých hier olympiád,
resp. zimných olympijských hier). Dielo vyšlo aj v zostručnenej a zjednodušenej verzii
určenej pre základné školy. Súčasť publikácie je aj rovnomenný plagát. Dielo priblíži
novoveké olympijské hry tak, aby mládeži „ponúkli nesmrteľný ideál a motív hodný
obrovského snaženia“.56
2. Publikácia Aké boli antické olympijské hry je z pera renomovaného odborníka Jána Grexu. Na
48 stranách približuje najpodstatnejšie poznatky o zrode, priebehu, charaktere a odkaze
antických olympijských hier. Publikácia vyšla aj v zostručnenej a zjednodušenej verzii
určenej pre základné školy. Bol k nej vydaný aj rovnomenný plagát. Autor zdôrazňuje –
SOUČEK, Ľ. 2010. Naši olympijskí medailisti a olympionici. Olympijskí medailisti a olympionici zo Slovenska a spojení so
Slovenskom. s. 6.
56 SOUČEK, Ľ. 2011. Novoveké olympijské hry. Hry olympiád od Atén 1896 po Peking 2008 v kontexte vývoja medzinárodného
olympijského hnutia. s. 7.
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a pre potreby olympijskej výchovy je to významné – že olympijské hry sa vymanili z rámca
antiky „a so svojimi ideálmi dodnes patria celému svetu. Na ideáloch kalokagatie, ekecheirie
a čestného športového zápolenia“57 je nutné aj v súčasnosti stavať olympijskú výchovu.
3. Metodická príručka k publikáciám Aké boli antické olympijské hry a Novoveké olympijské hry. Ide
o 76-stranovú publikáciu, ktorú pripravili Ján Grexa a Ľubomír Souček a ktorá obsahuje
v prvej časti návody na využitie informácií zo zmienených publikácií vo výchovnovzdelávacom procese v školách a to na rôznych vyučovacích hodinách (geografia, dejepis,
náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a cudzie jazyky, matematika, etická, výtvarná, estetická,
náboženská i telesná výchova), pričom autori prihliadali aj na špecifikáciu vekovej kategórie.
Druhú časť publikácie tvorí batéria vedomostných testov s odstupňovaním náročnosti
otázok rozdelených do viacerých tematických kategórií a doplnených odpoveďami.
Vzhľadom na to, že metodická príručka je určená len pedagógom a lektorom, nie je verejne
prístupná na domovskej stránke SOV.
Materiály v bodoch 1 a 2 možno nájsť aj domovskej stránke SOV (www.olympic.sk) v sekcii
publikácie – olympijská výchova.
Rok 2012
V uvedenom roku vyšli pre potreby olympijskej výchovy na Slovensku dva materiály:
1. Publikácia Míľniky svetového športu (autor František Seman), ktorá vyšla na 96 stranách a má tri
hlavné časti. V prvej časti sa autor venuje športovým aktivitám (resp. pohybovým aktivitám
so športovým charakterom) v jednotlivých vývinových etapách ľudstva. Druhá časť
publikácie mapuje míľniky vývoja jednotlivých športov a tretia časť (pomerne heterogénna)
je zameraná na také témy, ako je amaterizmus, profesionalizmus a peniaze v športe, ďalej
šport zdravotne postihnutých a náčrt jeho vývoja, akademický šport, Športový arbitrážny
súd a Svetová antidopingová agentúra. Publikácia vyšla aj v zostručnenej a zjednodušenej
verzii určenej pre základné školy. Bol k nej vydaný aj rovnomenný plagát. Publikáciu „môžu
využiť ako študijný text aj študenti vysokých škôl s telovýchovným zameraním“.58
2. Metodická príručka k publikácii Míľniky svetového športu. Autor príručky je František Seman.
Na 28 stranách sú návody na praktické využitie poznatkov z publikácie vo výchovnovzdelávacom procese (na hodinách geografie, dejepisu, cudzích jazykov, výtvarnej, estetickej
a telesnej výchovy) a vo vedomostných súťažiach. Časť príručky tvorí batéria testov
v piatich tematických okruhoch, s vyznačenou bodovou náročnosťou jednotlivých otázok
a s doplnením správnych odpovedí. Vzhľadom na to, že metodická príručka je určená len
pedagógom a lektorom, nie je verejne prístupná na domovskej stránke SOV. V printovej
podobe sa distribuoval len obmedzený počet tejto metodickej príručky. Vo väčšom náklade
bola vydaná na digitálnom nosiči spoločne s ostatnými materiálmi vydanými v rámci
Programu olympijskej výchovy SOV v rokoch 2010, 2011 a 2012.
3. Materiál v bode 1 možno nájsť aj domovskej stránke SOV (www.olympic.sk) v sekcii
publikácie – olympijská výchova. Takisto bola zabezpečená jeho distribúcia na takmer všetky
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GREXA, J. 2011. Aké boli antické olympijské hry. s. 46.
SEMAN, F. 2012. Míľniky svetového športu. s. 1.
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školy na Slovensku, aby sa zachovala kontinuita v olympijskej výchove v rámci Programu
olympijskej výchovy SOV.
Plán na rok 2013
Aj v tomto roku bude SOV pokračovať vo vydávaní ďalších vzdelávacích materiálov v rámci
komplexného Programu olympijskej výchovy SOV. Na rok 2013 je naplánované vydanie dvoch
publikácií:
1. Publikáciu Olympijské symboly pripravuje František Chmelár. Ilustrovaná publikácia popíše
a vysvetlí jednotlivé olympijské symboly s ich filozofickým základom a uplatnením v praxi
(olympijská vlajka, otvárací aj záverečný ceremoniál hier olympiády a zimných olympijských
hier, ceremoniály odovzdávania medailí, štafeta s olympijským ohňom, zapálenie ohňa,
prísahy športovcov a rozhodcov atď.). K publikácii bude vydaný rovnomenný plagát.
2. Publikáciu Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin pripravuje František Seman a vyjde symbolicky
v tomto roku, teda v roku 150. výročia narodenia Pierra de Coubertin. Autor si v tejto
publikácii zoberie pod drobnohľad pedagogický odkaz baróna de Coubertin, ktorý sa snažil
šport a olympijské hry využiť ako výchovný prostriedok mládeže v moderných
podmienkach. K publikácii bude vydaný aj rovnomenný plagát, na ktorom budú zvýraznené
niektoré významné myšlienky Pierra de Coubertin.
Materiály v bodoch 1 a 2 budú pravdepodobne takisto k dispozícii na domovskej stránke SOV
(www.olympic.sk) v sekcii publikácie – olympijská výchova.
Záver
Olympijská výchova, naplniac tento edičný Program olympijskej výchovy SOV, nebude
skončená. Ona sa ani nezačne. Nezačne, lebo na Slovensku olympijská výchova, vďaka zanieteným
pedagógom a lektorom a podpore SOV, Slovenskej olympijskej akadémie či olympijských klubov,
neustále prebieha. Môžeme ale povedať, že edičným Programom olympijskej výchovy SOV dostane
táto v našich podmienkach nový výrazný impulz. Bude záležať už len na pedagógoch a lektoroch,
ako využijú ponúkané poznatky v praxi. Podpora SOV, Slovenskej olympijskej akadémie
a olympijských klubov je zaručená. V tomto prípade je isté, že „koniec znamená začiatok“.
Praktické poznámky
Všetky vydané plagáty sú vhodné doplnky školských telovýchovných priestorov. Už teraz ich
možno nájsť na chodbách viacerých škôl, kde „sú k žiakom najbližšie“.
Publikácie spomínané v tomto príspevku (okrem zborníka, bod 3., rok 2010) vyšli
v plnofarebnom formáte A5 (edícia Olympizmus v praxi) a metodické príručky v plnofarebnom
formáte A4.
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Na domovskej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(www.minedu.sk) je už niekoľko týždňov k dispozícii kompletná ponuka vzdelávacích materiálov,
ktoré opisujeme v tomto príspevku a to na základe spolupráce SOV a uvedeného ministerstva.
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Olympijská myšlienka – ako ju dostať do spoločenského vedomia
a bytia
17. apríla roku 1927 vystúpil zakladateľ novovekých olympijských hier Pierre de Coubertin
v antickej Olympii z príležitosti odhalenia pomníka na večnú pamiatku obnovenia olympijských hier
s príhovorom k účastníkom, kde okrem iného povedal: „Ja a moji priatelia sme nepracovali preto, aby sme
vám vrátili olympijské hry v podobe nejakého muzeálneho exponátu alebo predmetu filmovej šou, alebo azda z toho
dôvodu, aby sa ich zmocnili volebné či obchodné záujmy. Chceli sme vám tým, že obnovíme dvadsaťpäť storočí starú
inštitúciu, dať možnosť stať sa znovu vyznávačmi viery v šport, ako ju chápali veľkí predkovia. V modernom svete,
ktorý je plný možností pre silných, ale ktorému súčasne hrozí aj úpadková slabosť, sa olympijská myšlienka môže
stať školou ušľachtilého zmýšľania a morálnej čistoty, vytrvalosti a psychickej energie. Avšak pod podmienkou, že
pojem cti a športovej nezištnosti budete neustále povznášať do rovnakej výšky ako svoje fyzické nadšenie. Budúcnosť
závisí od vás!“59
Súčasne si P. de Coubertin kládol otázku: „Akým spôsobom oslavovať mladosť? Kultom úsilia,
opovrhovaním nebezpečenstva, láskou k vlasti, ušľachtilosťou a rytierskym duchom a kontaktom s umením
a filozofiou. To sú základy olympizmu. To, čo chýba modernému športu v porovnaní so starovekým, je filozofický
základ, honosnosť cieľov, celá tá patriotistická a náboženská atmosféra, v ktorej sa sviatky mladosti konali.“ 60
Zakladateľ moderného olympizmu sformuloval aj zásady ceremoniálu olympijských hier, pričom sa
nechal významnou mierou inšpirovať Wenlockými olympijskými hrami. Veľký výchovný význam
pripisoval P. de Coubertin nielen otváraciemu a záverečnému ceremoniálu, ale aj vyhlasovaniu
výsledkov, pričom ich považoval za akty „čisto pedagogického charakteru najvyššej kvality, za filozofickú
historickú lekciu ďalekosiahleho významu. Aj ďalšie obligatórne súčasti olympijských hier ako prísahy
športovcov a rozhodcov, zásady vztyčovania vlajok a hranie štátnych hymien prirovnával Coubertin
k náboženstvu. „Toto náboženstvo, ako každé náboženstvo, má svoje obrady, ktoré majú kultúrnu formu a tvoria
ceremoniál moderných hier“ napísal Coubertin vo svojej knihe Olympijské pamäti.61
Zakladateľ moderného olympizmu Pierre de Coubertin definoval olympijskú myšlienku ako ideu
mieru a priateľstva medzi národmi, ktorej základné piliere tvorili ideály antickej kalokagatie
a ekecheirie, novodobý duch fair play, zásady demokracie, rovnoprávnosti a internacionalizmu.
Pregnantne je olympijská myšlienka vyjadrená v jeho diele Óda na šport: „Ó šport, si mier! Si puto, čo
spája národy, ktoré sa ako bratia navzájom pretekajú v sebaovládaní a väčšej disciplíne. S pomocou tvojou učí sa
mládež vážiť si samu seba, ceniť si dobré vlastnosti ostatných národov. Merať si sily, prekonávať sa navzájom, to
nech je cieľom – súťažiť jeden s druhým v mieri.“62
Pierre de Coubertin bol profesionálne orientovaný na dráhu pedagóga a jedným s jeho
mladíckych cieľov bolo zreformovať francúzsky výchovný systém na všetkých stupňoch podľa
anglického vzoru. Hlboké poznanie výchovno-vzdelávacích systémov v Anglicku a Francúzsku,
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opojenie sa ideálmi Antiky ho priviedli k presvedčeniu, že obnovenie olympijských hier bude tým
najlepším prostriedkom reformy pedagogiky nielen v jeho vlasti, ale aj v globálnom ponímaní.
V snahe naplniť obsah názvu svojho príspevku, pomôžem si myšlienkami zakladateľa
novodobých olympijských hier Pierra de Coubertina: „Vo všeobecnosti sa väčšina národných otázok
zredukuje na otázku výchovy a to najmä v demokratických štátoch. Tajomstvo rastu a úpadku demokracie treba
vždy hľadať v školách a na univerzitách.“ 63 Uvedeným citátom chcem súčasne upozorniť na skutočnosť,
ktorú si málo uvedomujeme pri hľadaní východísk na zlepšenie stavu súčasnosti a perspektív
budúcnosti. Súčasný marazmus nášho bytia má svoje korene v celkovom úpadku nášho vedomia,
z neúcty k našej minulosti, jej dôkladného poznania a pretavenia do kvalitnejšej prítomnosti, z ktorej
by mali byť naprojektované naše plány do budúcnosti. Vzťah minulosti, súčasnosti a budúcnosti
nemá determinované pevné hranice. Javy a udalosti minulých čias, hoci už neexistujú, nestávajú sa
absolútnym nebytím, práve naopak. Sú kvalitatívnym prechodom od jednej formy bytia k druhej,
pretože ich hlavným tvorcom je človek (spoločnosť) vo svojom kontinuálnom vývoji. Do našej
súčasnosti by sme mali implementovať i historické skúsenosti a poznanie, ktoré by nám malo
uľahčiť, resp. optimalizovať výber hodnôt nášho bytia a následne by toto poznanie malo skvalitniť
našu hodnotovú orientáciu. V historickom poznaní nie je možné jednostranne a zámerne
poukazovať len na pozitívne, či negatívne stránky historických procesov, zámerne ich vynechať
alebo zamlčať v procese poznávania, čím si značne komplikujeme objektívne poznanie nášho
súčasného stavu a nastavenie správneho azimutu do budúcnosti.
Z tohto dôvodu sa chcem ako telovýchovný historik zamerať na výsledky historického poznania,
ktoré by nám pomohli postaviť života schopnú konštrukciu nášho napredovania v snažení dostať
ušľachtilú myšlienku olympizmu do nášho spoločenského vedomia a bytia.
Stav francúzskeho školstva v polovici 20. storočia zhodnotil Coubertin nasledovne: „Do našich
lýceí preniká všetko, ale nevychádza z nich nič. Urobili sme paradox, že vysoké múry, ktoré majú chrániť naše deti,
nás od nich izolujú bez toho, aby ich izolovali od nás. Múry sú nepriehľadné z našej strany a priehľadné z ich.
Zatiaľ čo my ignorujeme všetko, čo by sme mali o nich vedieť, oni vedia o nás všetko, čo by mali ignorovať.“64 Aká
to historická paralela až podobnosť s problémami nášho školstva. Nespočetnými školskými
reformami sme namiesto humanizácie školstva byrokraticky znefunkčnili výchovu a vzdelávanie
našej mládeže. Namiesto kalokagatického chrámu vzdelanosti a humanizmu sa v našich školách
stále viac presadzujú hodnoty, ktoré sú v príkrom rozpore s Komenského učením i s myšlienkou
olympizmu. Aktuálne sme svedkami aj takých paradoxov, keď v snahe zaviesť do vyučovacieho
procesu 3 hodiny telesnej výchovy sa riaditelia škôl, podporovaní často učiteľmi telesnej výchovy,
tomuto vysoko pozitívnemu a odborne zdôvodnenému rozhodnutiu bránia pod rúškom veľmi
pochybných argumentov. Pritom školské športové areály v odpoludňajších hodinách zívajú
prázdnotou, poslanie učiteľov TV suplujú mnohé pochybné komerčné organizácie pod názvom
centrá voľného času.
P. de Coubertin: „Nadišla hodina vybudovať pedagogický chrám, ktorého architektúra by bola lepšie
prispôsobená potrebám dneška. Športy sa vyvinuli v lone spoločnosti, ktorú vášeň peňazí ohrozuje hnilobou do špiku
kosti.“ 65 Škola má svoje nezastupiteľné miesto v procese kultivácie tela i ducha, avšak v tomto
procese musí vystupovať aktívne, tvorivo so zreteľom na historicky i vedecky overené potreby
človeka a nie potreby trhu. Čo keby školy, hlavne v zimných mesiacoch, realizovali časť vyučovacej
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kapacity tretej hodiny telesnej výchovy výchovou k olympizmu? Hlbšie poznanie myšlienok
kalokagatie a ekecheirie mladou generáciou prispeje k ich poznaniu a úcty k historickým
výdobytkom ľudstva, k jej humanizácii i získaniu pozitívneho vzťahu a pochopeniu významu
a miesta pohybových aktivít ako nevyhnutnej podmienky existencie človeka 21. storočia. „Človek nie
je iba telo a duch, ale telo, duch a charakter. Charakter sa nevytvára duchom, ale pomocou tela. To je práve to, čo
dobre vedeli staroveké národy a čo my tak obtiažne kriesime“ 66 Myšlienky zakladateľa novodobých
olympijských hier, ktoré sú vysoko aktuálne aj takmer po sto rokoch, nevieme ani dnes ešte
dôsledne pretaviť do života spoločnosti tak, aby sa stali súčasťou spoločenského vedomia, dennou
potrebou civilizovaného človeka, organickou a obligatórnou súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy
spoločnosti. Naše národné dejiny športu nám pri ich dôkladnom poznaní poskytujú dostatok
tvorivej inšpirácie pre nachádzanie schodných ciest budovania takéhoto pedagogického chrámu.
Škola by však mala byť integrujúcim prvkom školskej a mimoškolskej športovej aktivity. Z nej by
mali vychádzať impulzy pre pohybovú aktivitu a súčasne by mali byť miestom, kde sa tvorivo
rozvíjajú pohybové i duchovné hodnoty v zmysle olympijskej myšlienky. Olympiáda na úrovni
školy, mesta, župy a Slovenska by mohla byť inšpiráciou pre vybudovanie skutočného
pedagogického chrámu, kde rodičia a ich deti budú pociťovať nefalšovanú sviatočnú atmosféru
oslavy krásy tela a ducha.
Čo nám bráni zaviesť na základných a stredných školách ako dôstojné ukončenie školského roka
školské olympiády, ktoré by mali svoje vrcholné podujatie v podobe slovenskej olympiády mládeže.
S použitím všetkých ceremoniálnych náležitostí (znelka, vztyčovanie vlajky, dekorovanie víťazov
a pod.) by sme dodali hrám náležitú osobitosť, až výnimočnosť. V Českej republike uvedený pokus
našiel veľmi pozitívny ohlas, ktorého úrodu budú naši českí bratia zbierať o niekoľko rokov nielen
v podobe nových olympionikov, ale hlavne v športujúcej mládeži. Tak sa naplní aj skutočná
podstata Coubertinových myšlienok, ktoré vyjadril vo svojej Óde na šport: „Šport, si krása, si
spravodlivosť, si odvaha, si čestnosť, si plodnosť, si pokrok.“
Na záver môjho vystúpenia mi dovoľte pripomenúť jednu historickú udalosť, ktorá sa stala
v roku 1925 na našom území, vo Vysokých Tatrách a jej autorom bol spišsko nemecký rodák Dr.
Michael Guhr, predseda spolku Karpathenverein a podpredseda HDW (Hlavný výbor nemeckých
spolkov zimných športov v ČSR). V roku 1924 sa Dr. Guhr ako zástupca HDW zúčastnil
v Chamonix na VIII. Medzinárodnom lyžiarskom kongrese, na ktorom bola založená Medzinárodná
lyžiarska federácia FIS, a aj zásluhou mimoriadnych diplomatických schopností Dr. Guhra bol
HDW prijatý na tomto kongrese do FIS. Ešte dôležitejšou historickou udalosťou v Chamonix
v tomto čase bola skutočnosť, že sa tam práve konali I. Zimné olympijské hry, vtedy ešte pod
názvom Týždeň zimných športov. Pod silným vplyvom zážitkov a skúseností sa rozhodol
Karpathenverein organizovať od r. 1925 každoročne vo februári (pred ZOH) Týždeň zimných
športov ako medzinárodné majstrovstvá spolku Karpathenverein. 67 Program športových súťaží
tohto podujatia bol identický s programom I. ZOH. Takto sa mohli niektoré zimné športy
prezentovať vo Vysokých Tatrách po prvý krát súťažne (krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie,
ľadový hokej). Táto udalosť mala pre rozvoj zimných športov a turistického ruchu vo Vysokých
Tatrách historický význam. Jedným so systémových opatrení bola aj skutočnosť, že zimné športy
boli na spišských školách zaradené do výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej telesnej
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výchovy. Jednou z ústredných osobností uvedenej aktivity bol učiteľ telesnej výchovy Alfréd Grosz.
Jedná sa o jednu z tých historických udalostí, ktoré sú odbornej i laickej verejnosti málo známe
a pritom môžu významnou mierou prispieť k rozšíreniu nášho poznania pri hľadaní ciest nášho
napredovania. Karpathenverein, jeden z najväčších turistických spolkov v Európe, s centrálou
v Kežmarku mal svoju mládežnícku základňu práve na školách a jeho oporami boli učitelia
spišských nemeckých škôl. Atraktívny obsah a primerané formy pohybových aktivít mali za
následok vysoký stupeň zapojenia školskej mládeže aj do mimoškolských aktivít, pričom kľúčovú
úlohu tu zohrávali učitelia daných škôl na čele s riaditeľmi. Táto historická skúsenosť by mohla byť
jednou zo schodných ciest pre východiská z dnešnej neutešenej situácie. Formovanie spoločenského
vedomia sa odohráva dennodenne na základe formovania individuálneho vedomia. Pozitívny
príklad kreatívneho k riešeniu problémov zo strany školy, rodiny, spoločnosti, či osobností
spoločenského života sú dôležitými činiteľmi formovania individuálneho vedomia a v konečnom
dôsledku i formovania spoločenského vedomia. Spoločenské vedomie je výsledkom spoločnej vôle
ku konaniu, je to duchovná stránka spoločnosti, v konečnom dôsledku je to odraz spoločenského
bytia v duchovnom živote našej spoločnosti.
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TATIANA ŠVECOVÁ

Aplikácia prierezovej témy Olympijská výchova do vyučovacích
predmetov
Olympijské myšlienky na Slovensku
Roky 1995 – 1997: významné kroky pri propagácii olympijských myšlienok – problematika
olympizmu sa stáva súčasťou učebných osnov na základných a stredných školách
Téma olympizmu je zabudovaná iba do predmetu telesná výchova.
Zavedenie olympijskej výchovy v ostatných vyučovacích predmetoch
Materinský jazyk – športová terminológia, vznik nových názvov.
Cudzí jazyk – komunikácia športovcov rôznych krajín.
Výtvarná výchova – výtvarné stvárnenie športových udalostí.
Zavedenie olympijskej výchovy v ostatných vyučovacích predmetoch
Dejepis – staroveké olympiády v kontexte s kultúrnym rozvojom starých Grékov, šport v
stredoveku (rytierske turnaje), osobnosť baróna P.de Coubertina.
Geografia – dejiská konania olympijských hier, ich demografické, klimatické podmienky,
obyvateľstvo, regionálna geografia.
Biológia – fauna, flóra v dejisku olympijských hier, biologické základy tréningového procesu, výživa
športovca, doping.
Tematický plán olympijskej výchovy pre školy všetkých stupňov
September – príprava putovných výstav, návšteva Olympijského klubu, príprava materiálov na
nástenky pre olympijské kútiky na školách spojiť so zameraním na mier.
Október – zapojenie sa do akcií v rámci Dni športu (športové zápolenia pre všetky vekové
kategórie, turistické pochody s návštevou hradov a význačných miest, testovanie športovej
výkonnosti, úprava životného prostredia športovísk, telocviční, bazénov).
Tematický plán olympijskej výchovy pre školy všetkých stupňov
November -organizovať stretnutia s laureátmi ocenení Klubu fair play, navrhovať detí na ocenenie
fair play, besedy s bývalými a súčasnými športovcami, olympionikmi.
December - spoločenské posedenia s členmi Olympijského klubu, možnosti spolupráce
(premietanie filmov z akcií Olympijských klubov Slovenska).
Tematický plán olympijskej výchovy pre školy všetkých stupňov
Január – prednáška o olympizme, premietanie videofilmov, všetky formy agitácie, propagácie
olympijského hnutia.
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Február, marec – zábavné, súťažné hry, scenár pre súťažnú, zábavnú hru spojenú s kvízom o
olympizme, kvízové posedenia s olympionikmi, literárne a výtvarné súťaže základné resp. školské
kolá podľa vyhlasovateľov SOV.
Tematický plán olympijskej výchovy pre školy všetkých stupňov
Apríl - príprava na vedomostné súťaže, základné kolá podľa tried, okresné kolá. „Zdravé školy“,
účasť na akciách „Deň Zeme“, výstup na Kojšovú hoľu k Stromom mieru, brigády k ochrane
životného prostredia.
Máj – účasť na regionálnom kole vedomostnej súťaže o olympionizme SR.
Tematický plán olympijskej výchovy pre školy všetkých stupňov
Jún – účasť na celoslovenskom kole vedomostnej súťaže, organizovanie Dni športu vrátane Behu
olympijského dňa 23.júna. Zapojiť sa do súťaží Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska.
Doporučenie:
◦

Zaradiť do štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 - nižšie sekundárne
vzdelávanie a ISCED 3A - vyššie sekundárne vzdelávanie do prierezových tém
olympijskú výchovu.

Použitá literatúra:
Ján Grexa a kolektív: Olympijská výchova - Metodická príručka SOV
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