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„Len deti, ktoré športujú,  
sa dokážu tešiť z hodnôt, 
ktoré šport prináša pre 
výchovu a zdravie. Chceme 
tieto deti inšpirovať tým,  
že im umožníme ľahší  
prístup k športu.“

Svet sa mení nevídane rýchlo, čo výrazne ovplyvňuje zdravie mládeže.  
MOV reaguje na túto výzvu prostredníctvom Olympijskej agendy 2020,  
čo je strategický plán budúcnosti olympijského hnutia. Tieto reformy 
sa týkajú rýchlo sa meniaceho sveta, v ktorom žijeme, a stoja na troch 
základných pilieroch: udržateľnosť, dôveryhodnosť a mládež.

Šport prispieva k rozvoju sebadôvery a vedie mládež k rešpektovaniu seba a 
ostatných na športovisku aj mimo neho. Šport je mocný nástroj na vzdelávanie a 
výchovu, keďže disponuje univerzálnym jazykom, v ktorom odovzdáva kľúčové 
posolstvá v oblasti zdravého životného štýlu, sociálnej inklúzie, rodovej rovnováhy  
a obnovy miestnych komunít.

Ako športová organizácia sa nemôžeme uspokojiť len s rastúcim počtom mládeže, 
ktorá olympijské hry sleduje. V našom záujme, ale aj našou zodpovednosťou je vyhnať 
von „domasedov“. Len deti, ktoré športujú, sa môžu vypracovať na profesionálnych 
športovcov. Len deti, ktoré športujú či cvičia, sa dokážu tešiť z hodnôt, ktoré šport 
prináša v oblasti výchovy a zdravia. Chceme tieto deti inšpirovať tým, že im umožníme 
ľahší prístup k športu. Chceme s nimi komunikovať, nech už sú kdekoľvek. Chceme, 
aby šport získal väčšie zastúpenie v učebných osnovách na celom svete.

Program na výučbu olympijských hodnôt (OVEP) pomáha mládeži v snahe nájsť 
spoločnú reč a zapojiť sa do aktivít, ktoré sa sústreďujú okolo olympijských hodnôt 
výnimočnosti, rešpektu a priateľstva. Preto sa MOV zameriava na propagáciu 
univerzálnej účasti na športových a fyzických aktivitách, ako aj na realizáciu  
vhodných vzdelávacích nástrojov s cieľom zapojiť a podporiť mládež.

Počas 1. fázy OVEP (2005 - 2010) sa program úspešne odskúšal v Afrike, Ázii a 
Oceánii. Zároveň sa zorganizovalo 10 workshopov s názvom „Vytrénuj trénera“. 
K dnešku už program OVEP zrealizovalo 110 krajín a tisícky mladých ľudí priamo 
spoznalo olympijské hodnoty.

S prihliadnutím na poznatky z regionálnej implementácie môže začiatok 2. fázy  
OVEP priniesť podstatnú zmenu v oblasti olympizmu a olympijských hodnôt. 
Jednotná globálna výučba založená na týchto hodnotách je natoľko flexibilná,  
že sa dokáže prispôsobiť situácii v regiónoch.

Spustenie 2. fázy OVEP prinesie globálny rast vo výučbe olympijských hodnôt. 
Zapojenie sa do programu prinesie úžitok všetkým zainteresovaným a partnerom, 
ktorí sa špeciálne zaujímajú o vzdelávanie budúcich generácií na základe týchto 
hodnôt.

Thomas Bach 
Prezident MOV

P
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slov Thom
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ach

Predslov  
Thomas Bach 
Prezident MOV
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„Tieto osnovy prispievajú 
k ,dobrému občianstvu’ 
tak, ako si to Coubertin 
predstavoval už pred viac 
ako sto rokmi, podporujú 
vnútorný rozvoj v čase, keď 
sa začína formovať ,morálny 
kompas’ mládeže.“

P
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slov B
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Z
M

Predslov Barry Maister, ONZM 
(Novozélandský rad za zásluhy) 
Predseda komisie MOV pre 
olympijskú výchovu

Olympizmus nezanikol.

Keďže ide o „životnú filozofiu“, jeho základné princípy sú v dnešnom geopolitickom, 
sociokultúrnom a ekonomickom svete dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Dvadsaťdeväť rokov som pôsobil ako učiteľ, z toho štrnásť rokov ako riaditeľ školy,  
a preto môžem osobne dosvedčiť, že olympijský holistický prístup má potenciál 
obohatiť vyučovací proces a poskytnúť rámec rozvoju mládeže.

Kľúčové prvky Coubertinovej filozofie, ktoré sú v Olympijskej charte, môžu 
nepochybne priniesť osoh v rôznych učebných prostrediach, ak sa uplatnia s 
prístupom, ktorý sa zakladá na daných hodnotách:

• Rozvoj tela, vôle a mysle: Všetky školy by sa mali snažiť, aby sa z ich študentov 
stali všestranní jedinci, ktorí budú fyzicky, kultúrne, psychologicky aj sociálne 
zdatní a schopní čeliť výzvam, s ktorými sa stretnú v detstve i v počas dospievania.

• Radosť z úsilia: Školy by mali študentov povzbudzovať, aby vyvíjali snahu s 
cieľom dosiahnuť čo najlepšie osobné výsledky, a aby z tohto úsilia mali radosť.

• Hodnota vzorov: Všetky školy by sa mali snažiť o utváranie a realizáciu konceptu 
líderstva prostredníctvom pozitívneho príkladu. Mali by sa propagovať, vyzdvihovať 
a uplatňovať lídri z radov rovesníkov, a to v každej oblasti života.

• Presadzovanie univerzálnej etiky: Školy by mali obhajovať využívanie 
športových a kultúrnych prejavov na presadzovanie humanistických atribútov  
ako sú tolerancia, rešpekt inakosti a dodržiavanie princípov „fair play“.

Tieto „osnovy“ prispievajú k „dobrému občianstvu“ tak, ako si to Coubertin 
predstavoval už pred viac ako sto rokmi, podporujú vnútorný rozvoj v čase,  
keď sa začína formovať „morálny kompas“ mládeže.

My všetci, ktorí pôsobíme v olympijskom vzdelávaní, sa usilujeme poskytovať 
vzdelávacím inštitúciám všetky nástroje na vštepovanie olympijskej filozofie a vidíme, 
že investície motorom do OVEP začínajú prinášať ovocie. Tento vzdelávací program, 
ktorý je hnacím motoro organizácie, sa naďalej reviduje, modernizuje, testuje a 
propaguje na globálnej úrovni. Získava čoraz väčšiu dôveryhodnosť a uznanie.

OVEP sa zakladá na filozofii „učenia sa v praxi“, ktorá uplatňuje holistický prístup 
k rozvíjaniu fyzickej gramotnosti. Účelom programu je napomáhanie fyzického, 
sociálneho a kognitívneho rozvoja primerane veku. Cvičenia, príbehy a hravé aktivity 
založené na olympijských témach pomáhajú mládeži pri objavovaní a zakúšaní tradícií 
ich vlastných národno-kultúrnych komunít.

Sme radi, že naša početná skupina vyslancov a učiteľov OVEP sa naďalej rozširuje, 
ako aj personál komunitného sociálneho programu, ktorý vedú pracovníci MOV,  
plne odhodlaní aj naďalej zabezpečovať stabilitu a relevantnosť tohto programu. 
Pracujeme na tom, aby každý získal prístup k OVEP na všetkých kontinentoch.

Už sme mnoho dokázali, no stále je pred nami veľa práce. Realizácia maximálneho 
potenciálu OVEP sa nezaobíde bez blízkej spolupráce olympijských pedagógov, 
inštitúcií a ostatných partnerov. Naďalej nás však motivuje vyhliadka pozitívneho 
ovplyvňovania mladých životov, čo je zároveň ústredná idea olympijského ducha.

Barry Maister, ONZM (Novozélandský rad za zásluhy) 
Predseda komisie MOV pre olympijskú výchovu
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Ako používať tento manuál

Program na výučbu olympijských hodnôt (OVEP)  
je séria učebných materiálov, ktoré vytvoril Medzinárodný 
olympijský výbor. 

Vzdelávanie na základe hodnôt
Vzdelávacie inštitúcie ako napríklad školy propagujú sociálno-
morálny vývoj mládeže, cieľom ktorého je dosiahnuť, aby sa 
mladí ľudia vedeli postarať sami o seba, o ostatných, a aby boli 
pozitívni pre spoločnosť. Prístupy k príprave detí a mládeže 
na život prostredníctvom výučby v oblasti hodnôt sa nazýva 
vzdelávanie na základe hodnôt.

Telesná výchova a skúsenosti s fyzickými činnosťami môžu 
prispievať k vzdelávaniu na základe hodnôt, ak vyzývajú k 
morálnej a sociálnej zodpovednosti, prosociálnemu správaniu a 
rešpektovaniu ostatných.

Výsledkom skĺbenia tém OVEP a „zásad“ pozitívneho vývoja 
mládeže v plánoch fyzických aktivít je ideálny prístup k výučbe, 
ktorý prispieva k sociálnemu, kognitívnemu, fyzickému a 
akademickému rozvoju mládeže.

Prostredníctvom symbolov olympijských hier, olympijských 
tém a na rozsiahlom základe tradície starovekých a moderných 
olympijských hier sa tento program snaží o rozšírenie učebných 
osnov založených na hodnotách, ktoré budú formovať vývoj 
charakteru detí a mládeže. V kontexte olympijských športov 
účastníci získavajú zručnosti a učia sa stratégiám, ktoré im 
neskôr pomôžu v procese prijímania zodpovednosti súvisiacej 
s globálnym občianstvom a občianskou gramotnosťou.

OVEP obsahuje nasledovné kľúčové zdroje vedomostí na 
dosahovanie týchto cieľov:

•  Základy výučby olympijských hodnôt:  
Športový program

• Praktický sprievodca výučby olympijských hodnôt

•  Cvičenia na podporu výučby olympijských hodnôt

• Knižnica zdrojov

Manuál Základov výučby olympijských hodnôt má štyri 
časti. Prvá oboznamuje účastníkov s ústrednými zásadami 
olympizmu, ktoré majú podnietiť k tomu, aby sa zamysleli, 
akým spôsobom sa tieto zásady týkajú ich osobného 
života. Zvyšné tri časti skúmajú históriu, príbehy a symboly 
olympijských hier prostredníctvom tém olympijskej výchovy. 
Účastníci OVEP tak môžu nadobudnúť viac skúseností a 
vedomostí prostredníctvom série Pracovných listov. 

Pedagógovia a účastníci môžu tiež čerpať zo širokého spektra 
zdrojov (filmov, článkov, odkazov) uložených v Knižnici zdrojov.

Hodnoty každého z nás predstavujú princípy a fundamentálne 
presvedčenie, podľa ktorého sa správame. Na základe týchto 
hodnôt vznikajú normy, podľa ktorých posudzujeme, či je 
konanie dobré alebo vhodné.



11

A
ko p

oužívať tento m
anuál

Zdroje OVEP programu Vytrénuj trénera navyše obsahujú odkaz na vzdelávací 
balíček OVEP 2.0. Doručujú sa prostredníctvom workshopu, pričom obsah je 
možné využiť v rôznych učebných prostrediach a cieľových skupinách.

Dokumentácia tohto školiaceho programu obsahuje:

Plán workshopov OVEP:  
Vzdelávanie sa prostredníctvom fyzických aktivít 
Plán 2,5-dňového workshopu (vrátane podrobných informácií o hrách pre malé 
skupiny a aktivitách zameraných na účastníkov) s cieľom naplniť vzdelávacie ciele. 
Účastníkom bude udelený certifikát alebo osvedčenie o absolvovaní programu, 
ktorý ich pripravil na to, že programy fyzických aktivít OVEP môžu ďalej odovzdať 
deťom a mládeži.

Podrobné informácie o vzdelávaní prostredníctvom fyzických aktivít v rámci 
herných aktivít uvedených v časti Plán workshopov OVEP sa nachádzajú v  
časti Kartičky s úlohami. Kartičky je možné poslať pri poskytnutí školenia  
spolu s Plánom workshopov OVEP.

Praktický sprievodca výučby olympijských hodnôt 
PLAYbook je sprievodný materiál založený na pedagogickej praxi v súvislosti 
s fyzickými aktivitami pre deti a mládež. PLAYbook účastníkom pomôže pri 
dosahovaní zručností a kompetencií potrebných na čo najlepšiu realizáciu 
programu OVEP v rámci rôznych cieľových skupín.

Hodnotiace nástroje pre trénerov 
Hodnotiace nástroje pre trénerov, ako aj hodnotenie vplyvu programu,  
bude tvoriť súčasť monitorovacej a hodnotiacej zložky.

Olympijský deň 2011: Deti tvorili olympijské kruhy v Lotyšsku
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„Budúcnosť civilizácie nestojí 
na politických či ekonomických 
základoch. Plne závisí od toho, 
ktorým smerom pôjde výchova.“
 
Pierre de Coubertin
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1. časť: Úvod do výučby olympijských hodnôt

Ú
vod

Základy výučby olympijských hodnôt zahŕňajú základné 
informácie a rôzne vyučovacie aktivity, cieľom ktorých je 
podporiť propagáciu vzdelávacích hodnôt olympizmu.

Úvod 

Keď sa národné olympijské výbory zapájajú do olympijského 
hnutia a vysielajú športovcov, aby súťažili na olympijských 
hrách, vyjadrujú tým súhlas, že sa budú podieľať na hodnotách, 
ktoré sa súhrnne nazývajú „Základné princípy“ (uvedené v 
Olympijskej charte). Tieto princípy obsahujú súbor hodnôt, 
ktoré MOV označuje ako „Témy olympijskej výchovy“  
(pozri stranu 18).

Manuál obsahuje informácie a materiál vytvorený s cieľom uľahčiť 
vyučovanie na základe hodnôt a poskytnúť príležitosti na učenie. 
Zameriava sa na to ako vyučovať a učiť sa o témach výchovy k 
olympizmu, ale nie skostnateným spôsobom, ktorý využíva len 
memorovanie faktov. Keďže bol manuál vytvorený pre študentov od 
päť do osemnásť rokov, pričom angličtina často figuruje ako druhý 
jazyk, nachádzajú sa v ňom aktivity pre rôzne vekové skupiny a rôzne 
úrovne čítania. Učiteľom a vedúcim mládeže sa vrelo odporúča, 
aby aktivity prispôsobili a prepracovali tak, aby boli vhodné pre ich 
študentov a športovcov.

Vo svete, kde obezita patrí k najpálčivejším problémom a kde deti 
v znevýhodnených komunitách potrebujú nádej a pocit úspechu, 
hrajú fyzické aktivity a šport významnú úlohu. Symboly a ceremónie, 
športy a kultúrne udalosti v rámci olympijských hier dokážu inšpirovať 
aj motivovať. Poskytujú relevantný kontext pre aktivity s cieľom učiť  
sa a vyučovať, ako aj propagovať šport a fyzickú aktivitu.

Vzdelávacie metódy, ktoré sa používajú v základnom manuáli, sú 
založené na súčasných vzdelávacích teóriách o multikultúrnych, 
interkultúrnych a multi-inteligenčných prístupoch k učeniu sa a 
vyučovaniu. 

Tieto metódy stoja na nasledovných zásadách učenia sa:

• Učenie je aktívna, nie pasívna činnosť. Čím viac sú študenti 
zaangažovaní, o to efektívnejšia a príjemnejšia je skúsenosť  
s učením.

• Učenie sa dá podporiť rôznymi spôsobmi. Aktivity v rámci učenia 
sa zahŕňajú hovorenie a počúvanie, hry, písanie, diskutovanie a 
polemizovanie, kreatívne činnosti ako napr. umenie, dramatické 
umenie a hudba, fyzický pohyb vo forme aktivít, akými sú šport, 
tanec a telesná výchova. Tento manuál zahŕňa činnosti, ktoré 
umožňujú uplatňovanie rôznych prístupov k učeniu sa.

• Učenie sa je individuálna, ale aj skupinová činnosť. Niektorým 
ľuďom najviac vyhovuje samostatná práca, no ľudia musia aj 
spolupracovať, aby sa teoreticky aj prakticky naučili, čo je to 
kooperácia. Z toho dôvodu tento manuál obsahuje mnoho  
aktivít, ktoré majú ľudí prinútiť k spolupráci.

Stimulácia predstavivosti študentov je ďalšia vzdelávacia metóda, 
ktorá sa v základnom manuáli využíva. Všetci športovci sú si vedomí 
sily predstavivosti, ktorá im pomáha dosiahnuť ich cieľ. Pozitívne a 
kreatívne využitie predstavivosti môže tiež mladým ľuďom pomôcť  
pri rozvíjaní nových postojov, nových spôsobov myslenia o sebe a  
o iných, ako aj pri objavovaní rôznych vzorcov správania.
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1. časť: Úvod do výučby olympijských hodnôt
Ú

vod

Súhrnný prehľad
1. časť objasňuje účel manuálu, predstavuje hodnoty 
olympijského hnutia a predkladá pedagógom, správcom, 
športovým vedúcim mládeže či ďalším členom 
olympijskej rodiny návrhy na realizáciu programu OVEP. 

2. časť vykresľuje aktivity, ktorých cieľom je pomôcť 
študentom a športovcom pochopiť a objaviť symboly  
a ceremoniály olympijského hnutia. 

3. časť poskytuje základné informácie a príslušné 
aktivity v súvislosti s dejinami, štruktúrou a organizáciou 
olympijských hier a olympijského hnutia.

4. časť charakterizuje teoretické pozadie a aktivity v 
súvislosti s každou z piatich tém výchovy k olympizmu: 
radosť z úsilia vynaloženého v rámci športu a fyzickej 
aktivity, fair play, rešpektovanie ostatných, snaha o 
výnimočnosť a rovnováha medzi telom, vôľou a mysľou. 
Tieto aktivity študentom pomôžu, aby témy pochopili a 
uviedli ich do praxe.

Príloha obsahuje slovník pojmov a zoznam odkazov 
spomenutých v manuáli.

Vztýčenie britskej vlajky počas otváracieho ceremoniálu olympijských hier v Londýne 2012
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1. časť: Úvod do výučby olympijských hodnôt

Základné princípy olympizmu,  
ktoré stanovuje Olympijská charta,  
definujú spoločný súbor hodnôt.

Z
áklad

né p
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y olym
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u

Základné princípy olympizmu
1.  
Olympizmus je životná filozofia, ktorá vyzdvihuje a zlučuje vlastnosti 
tela, vôle a mysle do jedného vyváženého celku. Prostredníctvom 
spájania športu s kultúrou a vzdelávaním sa olympizmus snaží o 
utvorenie spôsobu života založeného na radosti z úsilia, vzdelávacej 
hodnote dobrého príkladu, sociálnej zodpovednosti a rešpektovaní 
základných univerzálnych etických princípov.

2.  
Cieľom olympizmu je využiť šport na harmonický rozvoj ľudstva 
s dôrazom na presadzovanie spoločnosti žijúcej v mieri a na 
zachovanie ľudskej dôstojnosti.

3.  
Olympijské hnutie predstavuje koordinovanú, organizovanú, 
univerzálnu a nepretržitú činnosť, ktorú pod najvyšším orgánom  
MOV vykonávajú všetci jedinci a všetky subjekty inšpirované 
hodnotami olympizmu. Zasahuje päť kontinentov a vrcholí, keď sa 
športovci z celého sveta zídu na veľkolepom športovom festivale -  
na olympijských hrách. Symbolom hier je päť prepletených kruhov.

4.  
Športovanie je ľudské právo. Každému jedincovi musí byť  
umožnené, aby športoval, a to bez diskriminácie akéhokoľvek  
druhu a v olympijskom duchu, ktorý si vyžaduje vzájomné 
porozumenie v duchu priateľstva, solidarity a fair play.

5.  
S ohľadom na skutočnosť, že šport je súčasť života spoločnosti, 
športové organizácie majú v rámci olympijského hnutia právo 
a povinnosť autonómie. Patrí k nim právo slobodne určovať a 
kontrolovať športové pravidlá, určovať štruktúru a riadenie ich 
organizácií, právo slobodne voliť bez akýchkoľvek zásahov zvonka  
a mať zodpovednosť za dodržiavanie princípov dobrého riadenia.

6.  
Využívanie práv a slobôd stanovených v tejto Olympijskej charte 
sa zabezpečí bez akejkoľvek diskriminácie ako napr. diskriminácie 
založenej na rase, farbe pleti, pohlaví, sexuálnej orientácii, jazyku, 
náboženstve, politických či iných názoroch, alebo diskriminácie na 
základe národnosti či sociálneho pôvodu, majetkových pomerov, 
pôvodu či iného postavenia.

7.  
Účasť v olympijskom hnutí je podmienená dodržiavaním Olympijskej 
charty a schválením zo strany MOV.

Atlanta 1996: Otvárací 
ceremoniál na 
Olympijskom štadióne 
v Atlante (USA) 
slávnostne pripomenul 
staroveký pôvod hier

Základné princípy 
olympizmu 
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1. časť: Úvod do výučby olympijských hodnôt

Základné hodnoty 
olympizmu

Z
áklad

né hod
noty olym
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Poznámka

Táto časť obsahuje päť tém 
výchovy, pričom všetky súvisia 
s kľúčovými olympijskými 
hodnotami: naučiť sa mať 
radosť z úsilia, naučiť sa fair 
play, naučiť sa rešpektovať 
ostatných, naučiť sa snahe 
o výnimočnosť a životnej 
rovnováhe medzi telom,  
vôľou a mysľou.

Tieto témy sa dajú bez 
problémov zapracovať do 
cieľov, ktoré zvyčajne sledujú 
osnovy mládežníckeho športu  
a školské osnovy. 

Výnimočnosť, rešpekt a priateľstvo predstavujú tri  
základné hodnoty olympizmu, na ktorých sa zakladajú 
olympijské hry aj olympijské hry mládeže.

Výnimočnosť 

Výnimočnosť znamená robiť najlepšie to, 
čo vieme, v danej oblasti alebo v našom 
pracovnom živote. Dôležité je zúčastniť 
sa, nie zvíťaziť, a pritom sa zlepšovať  
a tešiť sa zo zdravej kombinácie tela, 
vôle a mysle.

Rešpekt

Patrí sem rešpekt voči sebe samému 
a svojmu telu, voči ostatným, ako aj 
rešpektovanie pravidiel a predpisov 
športu aj jeho prostredia.

Zachovajte ľudskú dôstojnosť -  
Prejavte rešpekt

Priateľstvo

Priateľstvo je stredobodom 
olympijského hnutia. Podnecuje nás, 
aby sme šport vnímali ako nástroj 
vzájomného porozumenia medzi 
jednotlivcami a národmi na  
celom svete. Utvárajte harmóniu - oslavujte priateľstvo

Podnecujte k úsiliu - Snažte sa o 
výnimočnosť
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1. časť: Úvod do výučby olympijských hodnôt

Platforma vyučovania a učenia sa
ČO: VÝNIMOČNOSŤ, REŠPEKT A PRIATEĽSTVO sú hodnoty,  
ktoré olympijské hnutie určilo za základné hodnoty olympizmu.  
Tieto hodnoty predstavujú požadovaný výsledok spolupráce  
medzi elitnými športovcami na športových súťažiach olympiády  
a zároveň sa vyzdvihujú na všetkých olympijských hrách a 
olympijských hrách mládeže.

AKO: OVEP sa zameriava na vyučovacie procesy, ktorých cieľom je 
nadobudnutie osobnej skúsenosti s hodnotami obsiahnutými v piatich 
témach výchovy. Tieto sa zdôrazňujú aj v metodológii vyučovania: 
zažiť radosť z úsilia, uplatniť fair play v živote, rešpekt v praxi, snažiť sa 
o výnimočnosť a naučiť sa rovnováhe medzi telom, vôľou a mysľou. 
Dané témy vzdelávania vychádzajú z Olympijskej charty a základných 
princípov olympizmu, a zároveň integrujú ciele pozitívneho rozvoja 
mládeže do učebných osnov.

V
zd

elávacie tém
y olym

p
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u

Tento manuál vyzdvihuje päť tém výchovy, ktoré sa  
zakladajú na základných princípoch olympizmu.  
Zahŕňajú tri základné prístupy k učeniu: kognitívny 
(intelektuálny), citový (sociálno-emocionálny) a  
kinestetický (fyzický).

Vzdelávacie témy 
olympizmu

 
Poznámka

Pri každej z týchto piatich tém 
sa vo 4. časti uvádzajú návrhy  
a praktické aktivity v súvislosti  
s vyučovaním: „Vyučovanie  
tém olympijskej výchovy“.

TÉMY VZDELÁVANIA

Radosť z úsilia
Mladí ľudia precvičujú 
fyzické, behaviorálne a 
intelektuálne zručnosti,  
a to tak, že sami prijímajú 
výzvy a navzájom sa 
vyzývajú na súťaženie v 
rámci fyzických aktivít, 
pohybu, hier a športu.

Fair play
Fair play je športový 
koncept, ktorý sa v 
dnešnej dobe už uplatňuje 
v mnohých oblastiach na 
celom svete. Naučiť sa fair 
play v športe môže prispieť 
k rozvoju a posilneniu 
správania, ktoré sa riadi 
princípom fair play, a 
to rovnako v komunite 
jednotlivca, ako aj v jeho 
osobnom živote.

Rešpekt v praxi
Keď sa mladí ľudia, ktorí 
žijú v multikultúrnom 
svete, naučia prijímať a 
rešpektovať mnohorakosť 
a prakticky žiť v mieri,  
šíria mier a porozumenie 
medzi národmi.

Snaha o výnimočnosť
Zameriavanie sa na 
výnimočnosť môže 
mladým ľuďom pomôcť, 
aby robili pozitívne,  
zdravé rozhodnutia a 
usilovali sa byť čo najlepší 
vo všetkom, čo robia.

Rovnováha medzi telom, 
vôľou a mysľou
Učenie sa je záležitosť celého 
tela, nielen mysle. Fyzická 
gramotnosť a učenie sa 
prostredníctvom pohybu 
prispieva k rozvoju morálneho  
aj intelektuálneho učenia sa.  
Na tomto koncepte sa zakladala 
snaha Pierra de Coubertin o 
oživenie olympijských hier.

ZÁKLADNÉ OLYMPIJSKÉ HODNOTY

Výnimočnosť Rešpekt Priateľstvo
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1. časť: Úvod do výučby olympijských hodnôt
U
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Táto časť sa zameriava na niektoré z mnohých spôsobov, 
ktorými sa informácie a aktivity obsiahnuté v tomto manuáli  
dajú využiť.

Učebné prístupy

Ľudia chápu olympijskú výchovu rôzne. V nasledujúcej 
časti sa uvádzajú príklady zo širokého spektra 
programov, ktoré zastrešujú olympijskú výchovu. 
Tieto programy sledujú rôzne ciele a zameriavajú sa 
na rôznych prijímateľov, i keď sa značne prelínajú. 
Základná príručka sa zakladá na princípe „vzdelávanie 
prostredníctvom športu“.

Olympijská výchova
• Akademický výskum, kurzy a semináre na 

univerzitách a v strediskách olympijských štúdií.

• Programy národných a medzinárodných olympijských 
akadémií a národných olympijských výborov.

• Učebnice a príručky, videá, CD a televízne programy  
o olympijských hrách.

• Aktivity počas Olympijského dňa, olympijské festivaly 
a súťaže medzi školami či komunitami.

• Vysoko výkonnostný tréning a telesná výchova na 
základe olympijských hodnôt.

• „Vzdelávanie prostredníctvom športu“: integrované 
vzdelávacie programy pre deti a mládež založené  
na hodnotách.

• Vzdelávacie a mládežnícke programy realizované 
organizačnými výbormi olympijských hier.

• Olympijské a športové mládežnícke tábory.

• Siete olympijských múzeí, sieň slávy, umelecké 
výstavy a kultúrne podujatia.

• Marketingové a propagačné kampane realizované 
olympijskými sponzormi a partnermi.

Umelci vystupujú na veľkej guli počas otváracieho ceremoniálu olympijských hier  
v Pekingu 2008 na Národnom štadióne v hlavnom meste Číny
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1. časť: Úvod do výučby olympijských hodnôt

U
čeb

né p
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y

Možné spôsoby účasti
Materiál v základnom manuáli sa dá použiť mnohými  
rôznymi spôsobmi.

Prvý spôsob: Vzdelávanie prostredníctvom  
športu - integrovaný prístup v rámci rôznych osnov 
Niektorí učitelia využívajú vyučovací prístup založený na  
témach či projektoch, v rámci ktorého sa kombinujú aktivity 
z rôznych predmetov. Tento druh integrovaného prístupu 
je ideálny na štúdium olympijskej témy, pri ktorej sa dá 
skombinovať história, matematika, veda, jazyk, telesná 
výchova, zdravoveda a náuka o živote.

Druhý spôsob:  
Pomáhať mladým športovcom v snahe o výnimočnosť 
prostredníctvom športu a telesnej výchovy 
Programy zamerané na športovú a telesnú výchovu sa dajú 
obohatiť prostredníctvom aktivít, ktoré študentom pomáhajú 
pochopiť a uplatniť olympijské hodnoty. Olympijský deň 23. 
júna aj Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier, ktorý je 6. 
apríla, sa dá oslavovať aj pomocou aktivít a nápadov z tohto 
manuálu. 

Tretí spôsob:  
Týždeň alebo mesiac s olympijskou tematikou  
Mnohé aktivity z tohto manuálu sa dajú využiť na usporiadanie 
týždňa či mesiaca s olympijskou tematikou prostredníctvom 
zakomponovania rôznych tém do školských osnov. Olympijský 
týždeň alebo olympijský mesiac by mohol zahŕňať otvárací a 
záverečný ceremoniál, ako aj rôzne fyzické súťažné disciplíny, 
hry a šport.

Štvrtý spôsob: Vyučovanie zamerané na učiteľa 
Pri programoch, ktoré sú viac zamerané na učiteľa alebo sa 
riadia predpísaným učebnicovým/cvičebnicovým plánom, je 
možné prepracovať a revidovať aktivity z manuálu súvisiace 
s čítaním a písaním tak, aby vyhovovali konkrétnym vekovým 
skupinám. Pri učiteľoch s početnými triedami bude lepšie,  
ak budú pracovať v malých skupinkách.

Piaty spôsob: Pomaturitné vzdelávanie a workshopy  
pre facilitátorov 
V prípade študentov s vyšším vzdelaním alebo účastníkov na 
workshopoch pre sprostredkovateľov (napr. učitelia a vedúci 
mládežníckych skupín) sa dá manuál použiť ako rámec kurzu 
„Olympijská výchova: prístup založený na hodnotách“. 

Napríklad pedagogické fakulty alebo fakulty telesnej výchovy 
môžu ponúkať kurz olympijského vzdelávania. I keď sa rôzne 
krajiny vyznačujú rôznymi tradíciami a kódexmi správania, 
mnoho hodnôt sa následkom globalizácie stáva súčasťou 
rôznych kultúr a regiónov, a mnohé hodnoty sú v týchto 
oblastiach spoločné. Olympijské hnutie utvára príležitosti na 
propagáciu takýchto spoločných hodnôt. Základný manuál 
bol vytvorený tak, aby prostredníctvom neho mohli učitelia a 
vedúci mládežníckych skupín zrealizovať rôzne aktivity, ktoré 
budú vyhovovať ich programom a zároveň naplnia potreby a 
očakávania ich študentov.

Spôsoby vzdelávania

OLYMPIZMUS

Ekológia a 
príroda 
Udržateľnosť a 
životné prostredie

Vedné a 
matematické 
Meranie, čas 
a vzdialenosť, 
technológia

Jazyk 
Písanie, čítanie, 
počúvanie, 
diskutovanie,  
básne, príbehy

Dejepis a  
zemepis 
Staroveké Grécko  
a moderná kultúra

Výtvarná výchova, 
hudobná a estetická 
výchova 
Obrázky, plagáty, medaily, 
pochodne, vlajky, sochy, 
nástenné maľby,  
hudba, tanec

Športová a  
telesná výchova  
Individuálna, tímová, 
adaptovaná,  
kooperačná, súťažná, 
školská, klubová, 
komunitná
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Výučba olympijských 
hodnôt a vaša komunita 

V mnohých krajinách športové a rekreačné centrá pomáhajú pri 
utváraní súdržnosti v komunite a pri presadzovaní pozitívnych 
sociálnych hodnôt. V tejto časti sa pozrieme na koncept 
„Športuj pre nádej“ v komunitnom centre. Dá sa použiť ako 
príklad, ktorý má mladým ľuďom pomôcť pri definovaní a 
navrhovaní športového centra v ich vlastnej komunite.

Šport pre vývoj a mier

„Šport hrá významnú rolu pri presadzovaní 
sociálnej integrácie a hospodárskeho 
rozvoja v rôznych zemepisných, kultúrnych 
a politických kontextoch. Šport je tiež 
účinný nástroj na posilňovanie sociálnych 
väzieb a sietí, ako aj na presadzovanie 
ideálov mieru, bratstva, solidarity, 
nenásilnosti, tolerancie a spravodlivosti.“
Organizácia spojených národov

Definícia športu 
Definícia športu v kontexte rozvoja zvyčajne zahŕňa široké  
a inkluzívne spektrum činností vhodných pre ľudí v každom  
veku a spektrum zručností zameraných na pozitívne  
športové hodnoty. OSN definuje šport ako „všetky formy 
fyzických činností, ktoré prispievajú k telesnej  
zdatnosti, duševnej pohode a sociálnej interakcii.  
Ide napr. o hru, rekreáciu, organizovaný alebo  
súťažný šport a domorodé športy a hry“.

Výhody športu a iných fyzických aktivít zahŕňajú:

• vyšší vzdelávací výkon

• upevňovanie zdravia a prevencia proti chorobám 

• presadzovanie rodovej rovnosti 

• sociálna inklúzia a rozvoj sociálneho kapitálu 

• budovanie mieru a prevencia/riešenie konfliktov 

• prekonanie nešťastia/traumy a normalizácia života 

• hospodársky vývoj 

• komunikácia a sociálna mobilizácia

• rozvoj životných zručností a 

• budovanie sebavedomia a sebestačnosti.

„Olympijské symboly, hodnoty, ceremoniály, 
atď. som bral ako samozrejmosť. Tu 
som však prostredníctvom zábavného 
objavovania prišiel na to, že tieto veci 
slúžia ako skvelý základ, ktorý apeluje 
na ,ľudského ducha’. Majú potenciál 
nasmerovať citový vývoj jednotlivcov  
k pozitívnej sociálnej zmene na  
globálnej úrovni.“
Učiteľ/tréner, Trinidad a Tobago

Hokejový tím počas otvorenia prvého Olympijského centra pre 
rozvoj mládeže v Zambii 2010. Centrum bolo vybudované ako 
súčasť programu MOV Športuj pre nádej
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Londýn 2012: 
Kultúrna olympiáda 
tvorila dôležitú časť 
hier, vďaka čomu sa 
mládež v celej krajine 
mohla zúčastniť na 
mnohých kreatívnych 
a fyzických aktivitách

V komunite1 
Účasťou na športových aktivitách získavajú mladí ľudia neoceniteľné životné  
lekcie tímovej práce, odhodlania a rešpektovania pravidiel. Tieto aktivity z  
manuálu môžete použiť ako pomôcku pri vašich vlastných športových 
programoch v rámci vašej komunity.

Posilňovanie postavenia mládeže prostredníctvom športu
1. Vo vidieckom aj mestskom prostredí sa športové príležitosti dajú  

skombinovať s vyučovaním o zdraví a životnými zručnosťami,  
ako aj s workshopmi partnerského vzdelávania, fundraisingovými  
aktivitami, líderskými seminármi, diskusnými fórami o sexe a  
sexualite, s dramatickým umením a umeleckými workshopmi.

2. Mládežnícki vedúci sa môžu zaškoliť v oblasti realizácie športových  
príležitostí pre deti a mládež. Je pravdepodobnejšie, že deti a  
mládež príjmu informácie od ostatných mladých ľudí.

Posilňovanie postavenia detí prostredníctvom športu
1. Oslovovanie detí z rôznych prostredí: osirotené a zraniteľné deti,  

deti s HIV a AIDS, hendikepované deti, pracujúce deti, deti z ulice  
a deti z rodín, ktoré sa museli presťahovať pre vojnu či hlad.

2. Mobilizovanie rodičov a ďalších dospelých zainteresovaných osôb,  
aby sa zapájali na diskusných fórach a podujatiach.

Posilňovanie postavenia žien prostredníctvom športu
1. Zabezpečovanie rovnosti príležitostí pre dievčatá a ženy, aby sa mohli 

zúčastňovať na aktivitách, ktoré si samy vyberú, vrátane športov,  
ktoré sa tradične vnímajú ako určené pre chlapcov a mužov. Uznanie  
a ocenenie rozdielnosti prostredníctvom presadzovania fyzických  
aktivít ako napr. formy prirodzeného pohybu, aerobik a tanec.2

2. Zdôrazňovanie a posilňovanie vývoja sociálnej kohézie ako aj rozvíjanie 
zručností. Napríklad existuje možnosť ponúknuť športové a komunitné 
školenia na rozvoj líderstva alebo rozhodcovské kurzy v rámci populárnych 
komunitných športov (napr. futbal, netbal, volejbal, basketbal).

3. Integrácia získavania finančných prostriedkov a vytváranie príjmu  
na presadzovanie sebadôvery a asertivity.

Kultúrne výmeny a tradície objavovania
1. Poskytovanie príležitosti pre mládež, aby svoje emócie 

a myšlienky vyjadrili prostredníctvom tanca, piesní, 
dramatického umenia, scénok, umenia a rozprávania 
príbehov. Pozvite do komunity starších, ktorí budú 
vyučovať a podelia sa o svoje skúsenosti s tradičnou 
kultúrou a vedomosťami o nej.

2. Realizácia kultúrnych výmen mládeže z rôznych krajín. 
Tieto výmeny mládeži pomôžu, aby lepšie pochopili a 
vážili si rôzne kultúry, a zároveň aj vlastnú kultúru.
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Plánovanie a príprava komunitných priestorov pre účasť  
na športových aktivitách
Koncept športových zariadení sa líši na každom kontinente.  
V Európe je štadión považovaný za centrum športových 
činností už od staroveku. V Etiópii však najlepší bežci trénujú 
v horách vo výške 2000 m nad morom, zatiaľ čo v meste 
Guatemala slúži vyvýšená plôška uprostred preľudneného 
sídliska na kopci ako „gymnázium“ pre miestnych boxerov 
a hongkonskí majstri v skákaní cez švihadlo môžu trénovať 
prakticky kdekoľvek.

Športové a fyzické aktivity si na komunitnej úrovni nevyžadujú 
drahé športové zariadenia. Parky, trávnaté plochy, dvory, 
úbočia kopcov, ulica bez premávky alebo piesočná pláž -  
to všetko sa dá využiť ako dejisko na fyzické aktivity.

Moderné športy, napríklad hokej, volejbal a tenis, si však so 
svojimi zložitými pravidlami a rôznymi súťažnými úrovňami 
vyžadujú špecifické druhy areálov a výstroja.

Program MOV Športuj pre nádej3 slúži na podporu 
komunitných projektov s cieľom budovať multifunkčné  
športové strediská v rozvojových krajinách ako Zambia  
či Haiti. 

Účelom týchto stredísk je:

• Dať mladým ľuďom šancu športovať a rozvíjať telo,  
vôľu a myseľ v olympijskom duchu

• Ponúknuť športovcom moderné a profesionálne  
tréningové zariadenia 

• Podporiť trénerov a športovú administratívu

• Organizovať športové súťaže

• Poskytnúť priestor na komunitné aktivity a tým  
prispievať k sociálnemu rozvoju, a

• poskytovať služby zdravotnej starostlivosti.

Olympijské centrum pre rozvoj mládeže, Lusaka, Zambia
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Vzdelávacie systémy: Základný manuál predstavuje globálnu 
vzdelávaciu iniciatívu. Vzdelávacie priority, programy a systémy vo 
svete sa však zásadne odlišujú. V každej krajine sú iné vzťahy medzi 
učiteľmi a žiakmi, ako aj očakávania rodičov, študentov, vzdelávacích 
inštitúcií a členov komunít. Líšia sa tiež veľkosti tried a učebných 
infraštruktúr. V mnohých krajinách sa kladie omnoho väčší dôraz  
na neformálne vzdelávanie ako na formálne vyučovanie, či skôr na 
ústnu ako na písomnú komunikáciu, alebo sa napríklad zdôrazňuje 
úloha rodiny a komunity.4

Skúšky: Niektoré vzdelávacie systémy kladú veľký dôraz na 
memorovanie faktických informácií a písomné skúšky. Takýto  
prístup však môže predstavovať problém pre pedagógov,  
ktorí sa snažia o kreatívnejší prístup zameraný na študenta. 

Jazyk: Preklad dokumentu z pôvodného jazyka, v ktorom bol 
napísaný, do cudzieho jazyka nie je nikdy dokonalý, pretože preklad  
je odfiltrovaná komunikácia medzi autorom, prekladateľom a 
čitateľom či poslucháčom. Niekedy nie je ľahké vyjadriť v cieľovom 
jazyku myšlienky, ktoré sa dajú bez problémov vyjadriť v pôvodnom 
jazyku. Napríklad francúzska fráza esprit du sport nie je celkom 
presný preklad anglickej frázy „fair play“. Okrem toho preklad 

do čínštiny, ktorá má v písomnej podobe tisíce symbolov, a nie 
„abecedu”, predstavuje zložitý a náročný proces. Olympijskí 
pedagógovia z rôznych krajín preverili obsah materiálov zahrnutých 
v tomto manuáli v snahe vyjadriť myšlienky a hodnoty v súvislosti s 
olympizmom pomocou čo najvhodnejších slov a fráz.

Filozofia: Vzdelávacie myšlienky olympijského hnutia siahajú až do 
európskej filozofie a tradícií vzdelávania. Zatiaľ čo základné princípy 
rezonujú vo viac ako 200 krajinách, ktoré patria do olympijskej rodiny, 
existuje mnoho rozdielov medzi tým, v čo veria a medzi systémom 
vzdelávania. To znamená, že v niektorých krajinách sa môže 
skomplikovať prijímanie vyučovania na základe hodnôt a stratégia 
učenia sa na základe tohto manuálu. Napríklad v komunitách 
založených na viere budú mať olympijskí pedagógovia a vedúci 
mládeže problém určiť spôsob, akým môže výučba olympijských 
hodnôt prispieť k existujúcim prioritám výučby a ako vhodným 
spôsobom uplatniť a použiť rôzne aktivity z manuálu v rámci 
miestneho systému viery a sociálneho rámca.

Skutočnosti a príležitosti  
v rámci výučby

Politické, náboženské a vzdelávacie systémy vo svete sa líšia, 
ako aj hospodárske podmienky. Všetky tieto faktory ovplyvňujú 
prístup pedagógov k ich úlohe.

Deti v Brazílii 
sa tešia z 
Olympijského  
dňa v roku 2013
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Využívanie tohto zdroja v 
problematických situáciách

Propagovanie hodnôt a princípov, ktorými sa Pierre de 
Coubertin inšpiroval pri utváraní moderného olympijského 
hnutia, a ktoré tvoria základ Olympijskej charty, je výzva  
aj pre súčasnosť.

V roku 1894 pozval Pierre de Coubertin kolegov a priateľov na kongres,  
kde im predstavil plán na obnovu olympijských hier, pričom organizácia 
menom Medzinárodný olympijský výbor bola poverená ich naplánovaním.

Pierre de Coubertin stojí za pôvodným návrhom Olympijskej charty, ktorá 
už odvtedy prešla mnohými zmenami. Slúži ako pracovná príručka pre 
Medzinárodný olympijský výbor a olympijské hnutie. Obsahuje princípy 
olympizmu na základe pôvodných Coubertinových myšlienok.

Ciele olympijského hnutia (1894)
• Presadzovať rozvoj základných fyzických a morálnych vlastností športu. 

• Vzdelávať mládež prostredníctvom športu v duchu lepšieho vzájomného 
porozumenia a v priateľskom duchu, čo prispieva k budovaniu lepšieho 
sveta a mieru.

• Šíriť vo svete olympijské princípy, a tak utvárať dobrú vôľu na 
medzinárodnej úrovni.

• Raz za štyri roky zhromaždiť športovcov z celého sveta na úžasnom 
športovom festivale, na olympijských hrách.

Vždy, keď sa vztýči olympijská vlajka počas otváracieho 
ceremoniálu olympijských hier, svet oslavuje myšlienky 
zakladateľa moderného olympijského hnutia Pierra de 
Coubertin (1863 – 1937). Veril, že mladí ľudia si musia 
trénovať telá rovnako ako myseľ. Obhajoval športovanie 
a telesnú aktivitu na školách vo svojej krajine. Myslel si, 
že keď zorganizuje medzinárodné športové podujatie 
založené na starovekých gréckych olympijských hrách, 
zvýši tak publicitu svojich myšlienok.

Barón Pierre de Coubertin 
sa narodil v roku 1863 
v Paríži. Keď prišiel o 
vojenskú kariéru, zasvätil 
svoj život reformovaniu 
vzdelávania vo Francúzsku 
a realizácii olympijských 
hier, ako aj vzdelávacích 
cieľov olympijského 
hnutia. V roku 1890 dostal 
Coubertin list od Williama 
Penny Brooksa, ktorý 
ho pozval, aby sa prišiel 
pozrieť na Wenlocké 
olympijské hry v Anglicku. 
Tie sa prvý raz konali v 
roku 1850. Diskutovali 
o spoločnej túžbe zažiť 
obrodenie olympijských 
hier ako medzinárodného 
podujatia v Aténach

Oficiálny plagát olympijských hier v Aténach z roku 1896
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Členovia olympijskej rodiny
Predstavte si, že ste čestný hosť na otváracom ceremoniáli 
školských alebo komunitných hier počas Olympijského 
dňa. Stovky nadšených mladých ľudí čakajú len na to, keď 
oficiálne oznámite otvorenie hier Olympijského dňa. Učili sa 
o olympijských dejinách, o ďalších zúčastnených krajinách 
a hodnotách olympijského hnutia. Vo viere, že olympijské 
hry nie sú len ďalšie športové podujatie, si študenti vyrobili 
vlastné pochodne a plagáty a tešia sa na deň plný športovania 
a kultúrnych aktivít. Bude sa od nich požadovať fair play, 

prijatie rozdielov medzi jednotlivcami a úsilie byť čo najlepší. 
Takto vyzerá olypizmus v praxi! Tieto vzdelávacie hodnoty 
olympizmu sa nevyvíjajú len na základe samotnej aktívnej 
účasti na športových aktivitách; treba ich vyučovať. Ako 
člen olympijskej rodiny máte jedinečné postavenie, v ktorom 
sa môžete deliť o obsah tohto manuálu a propagovať ho. 
Vaša účasť môže dieťa inšpirovať, aby sa stalo budúcim 
olympionikom alebo šampiónom v oblasti ľudských práv. 
Zaslúžite sa o zmenu v živote tohto dieťaťa. 

Účasť na OVEP

Ako člen olympijskej rodiny reprezentujete olympijské hnutie.  
Či už ste člen MOV, olympionik, organizátor hier alebo sponzor, 
reprezentujete hodnoty a princípy olympizmu.

Soul 1988: Zápas v pozemnom hokeji medzi Indiou a Pakistanom. Mohinder P. Singh (India) sa snaží uniknúť Tahirovi Zamanovi a 
Muhammadovi Qamarovi (Pakistan)
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Vzdelávacie orgány a inštitúcie
Moderné olympijské hry majú širokú medzinárodnú pôsobnosť 
a priťahujú pozornosť televíznych divákov na celom svete. 
Zrodili sa pred viac ako 100 rokmi ako projekt európskej 
vzdelávacej reformy, ktorý v 19. storočí predstavil Pierre de 
Coubertin. V súčasnosti priťahujú „najväčšiu časopriestorovú 
koncentráciu pozornosti v dejinách ľudstva“.6

Vzdelávacie hodnoty olympizmu poskytujú „nadnárodný 
priestor“, v ktorom sa dajú vytvárať, vypracovať, prispôsobovať 
a znovu objavovať symboly, ceremoniály, hodnoty a princípy 
olympijského hnutia v kontexte regionálnych poznatkov a 
kultúrnych tradícií.7 Profesor John MacAloon z University 
of Chicago poznamenal, že „nič také ako olympijské hry 
neexistuje; existujú tisíce olympijských hier.“8

Základný manuál bol zostavený tak, aby olympijské príbehy, 
tradície a dejiny pretavil do vzdelávacích aktivít v rámci osnov. 
Deti a mládež sa najúčinnejšie učia vtedy, ak sa entuziasticky 
zapoja do diania. Vzdelávacie aktivity založené na vzdelávacích 
hodnotách olympizmu poskytujú užitočný kontext na lokálny 
výklad, náhľady, zastúpenie a aktivity.

Takto sprístupnené možnosti učenia zodpovedajú 
požadovaným vzdelávacím výsledkom školských osnov. 
Napríklad, juhoafrickí učitelia používajú koncept ubuntu, 

čo je starodávne subsaharské slovo prekladané asi ako 
„som, kto som, vďaka tomu, kým sme všetci“, pričom tento 
kontext začleňujú do spoločenských olympijských hodnôt 
univerzálnosti a ľudskosti.9 

Cvičenia a príbehy založené na olympijských témach preto  
slúžia ako prirodzená motivácia pre hodnotové vyučovacie 
aktivity, a to v rámci rôznych predmetov. Pomôžu mladým ľuďom 
pri objavovaní tradícií ich vlastných národných a kultúrnych 
komunít. Prispejú tiež k dosahovaniu spoločných cieľov športu 
a vzdelávania na školách, čo podporí morálny a fyzický vývoj 
účastníkov a študentov.

Program založený na olympijských hodnotách môže prispieť 
k vyzdvihovaniu, ako aj k prekonávaniu rozdielnosti, a to tak, 
že sa sústredí na ambície, ktoré zdieľame pre blaho našich 
detí. Chceme, aby boli fyzicky aktívne a zdravé. Chceme, aby 
uplatňovali fair play. Chceme, aby sa navzájom rešpektovali a 
chceme, aby boli čo najlepší. Aktivity z tohto manuálu môžu 
podnietiť predstavivosť a nádej prostredníctvom kombinácie 
vzdelávania, športu a kultúry v službách mieru.

Tréneri a lídri športových a mládežníckych klubov
Bývalý prezident MOV Jacques Rogge raz poznamenal:

„Jedinečná sila olympijského hnutia spočíva v jeho kapacite 
inšpirovať ďalšie mladé generácie, aby snívali:

• Ako šampióni motivujú mladých ľudí.

• Sen zúčastniť sa na hrách, čo ich povedie k športovaniu. 
Prostredníctvom športu sa zlepší ich vzdelávanie.

• Šport prospeje ich telu aj mysli.

• Šport ich naučí rešpektovať pravidlá.

• Šport ich naučí rešpektovať súperov.

• Šport im umožní integráciu do spoločnosti a rozvoj 
sociálnych zručností.

• Šport im dá identitu.

• Šport im dá radosť a hrdosť.

• Šport prospeje ich zdraviu.“5

Väčšina lídrov športových a mládežníckych klubov by súhlasila 
s týmito vyhláseniami a pravdepodobne by verila, že fair 
play, rešpektovanie pravidiel a súperov, pozitívne sociálne 
zručnosti a zdravé správanie sú hodnoty, ktoré sa dajú rozvíjať 
prostredníctvom aktívnej účasti na športových a fyzických 
aktivitách. Nie sú však len výsledkom samotnej účasti na 
športových aktivitách. Tieto vzorce správania treba vyučovať.

Dravé súťaženie a zdôrazňovanie víťazstva na školských, ale 
aj komunitných športových aktivitách môže skôr odrádzať od 
uplatňovania olympijských hodnôt, akými je napríklad fair play. 
Tak či onak, tréneri na celom svete majú jedinečné postavenie, 
a preto môžu učiť hodnoty olympizmu. Poskytnúť mladým 
športovcom príležitosť, aby diskutovali o dôsledkoch  
či následkoch ich správania, patrí medzi najefektívnejšie 
spôsoby, akými sa môžu učiť fair play. Ak tréneri umožnia 
svojim hráčom, aby objavovali konfliktné hodnoty a diskutovali 
o svojich pocitoch, viere a správaní, odštartujú tým vzdelávanie 
v oblasti hodnôt. 

Pri skupinách so staršími mládežníkmi sa môže diskusia 
zameriavať na násilie a užívanie návykových látok, zatiaľ  
čo skupiny s mladšími účastníkmi môžu diskutovať najmä  
o hre podľa pravidiel, rovnosti možností a fair play.

Diskusie sa môžu odvíjať od príbehov a príkladov z tohto 
manuálu. Iniciatíva výučby olympijských hodnôt, ktorá 
prostredníctvom integrovaného prístupu združuje školy a 
komunity, sa dá použiť na odovzdávanie zjednoteného a 
konzistentného odkazu. Jeho predmetom pre mládež sú 
správne hodnoty a správanie.

Atény 1896: na bielom Panaténskom štadióne je už pripravený 
prekážkový beh prvých novovekých olympijských hier
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Učitelia a inštruktori
Medzi základné ciele olympijského hnutia patrí morálny a fyzický 
vývoj detí a mládeže prostredníctvom účasti na športových 
a fyzických aktivitách. Tento cieľ zdieľa Svetová zdravotnícka 
organizácia (WHO) aj UNESCO (Organizácia Spojených národov  
pre vzdelávanie, vedu a kultúru). Tieto organizácie sa zaujímajú 
o rastúci problém obezity mládeže v hospodársky rozvinutých 
krajinách. Ide o problém umocňovaný nedostatkom fyzickej 
aktivity a rozmáhaním sedavého životného štýlu. Je to tiež problém 
v hospodársky rozvinutých krajinách, kde je záujem o vyššie 
vzdelávanie prostredníctvom písomných skúšok, a tak sú deti  
nútené dosahovať čo najlepšie výsledky na úkor zdravia.

Vo vašej škole možno nie sú vhodné priestory na telesnú výchovu, 
tiež chýba dostatočne v učebných osnovách. A nemáte kvalifikovaný 
personál na vyučovanie telesnej výchovy. Pred viac ako 100 rokmi 
čelil Pierre de Coubertin rovnakej situácii, keď sa snažil zreformovať 
systém vzdelávania vo Francúzsku. Sťažoval sa, že mladých ľudí 
„kŕmia vedomosťami... [a] stávajú sa z nich chodiace slovníky“.10 
Poznamenal, že u mladých ľudí treba rozvíjať pozitívne hodnoty  
ako fair play, rešpektovanie ostatných a túžba preveriť svoje 
schopnosti prostredníctvom ich aktívneho uplatňovania v  
reálnych situáciách - konkrétne v športe a hrách.

Výskum v oblasti vzdelávania dnes potvrdzuje Coubertinovo 
presvedčenie, že účasť na športových a fyzických aktivitách  
prispieva k zdravému životnému štýlu, efektívnemu učeniu sa a 
rozvoju pozitívnych hodnôt. Okrem toho, vzdelávacie hodnoty 
olympijského hnutia, akými sú radosť z úsilia počas športových  
a fyzických aktivít, fair play, rešpektovanie ostatných, snaha  
o výnimočnosť a rovnováha medzi telom, vôľou a mysľou, sú 
relevantné a platné nielen v kontexte športu. Aktivity, ktoré sa 
sústreďujú na rozvoj týchto hodnôt, môžu prispieť k vývoju  
študijných výsledkov v rámci mnohých rôznych predmetov.

Požiadavky osnov v tej ktorej krajine často nenechávajú dostatok 
priestoru na doplnkové programy alebo využívanie voliteľných 
učebných materiálov. Vzhľadom na to bol základný manuál  

vytvorený a rozvrhnutý tak, aby sa dal používať s maximálnou mierou 
flexibilnosti. Vďaka nemu môže učiteľ uplatniť ktorýkoľvek bod alebo 
všetky nasledovné body:

• Vyberte si z manuálu informácie alebo aktivity z existujúcich 
programov, alebo ich obohaťte. 

• Použite základný manuál ako primárnu učebnicu kurzu  
olympijskej výchovy.

• Naplánujte olympijský deň alebo olympijský týždeň v škole alebo 
mimo školy. Zakomponovanie aktivít z manuálu v rámci rôznych 
predmetov poskytuje škole príležitosť spolupracovať, ako aj 
začať a ukončiť olympijskú tému so špeciálnymi symbolmi a 
ceremoniálmi, ktoré ešte viac umocnia skúsenosti s vyučovaním. 
O Olympijskom dni sa viac dočítate v 4. časti na strane 89. 

• Inšpirujte študentov prostredníctvom olympijských príbehov o 
víťazstve a tragédii, aby snívali. Podnecujte k medzinárodnému 
porozumeniu a mieru pomocou odkazov, kúzla a tajomnosti 
olympijských symbolov a ceremoniálov. 

• Zvýšte účasť na športových aktivitách prostredníctvom 
vyučovania olympijských hodnôt.

Inaugurácia Centra športuj pre nádej, Port-au-Prince (Haiti), 2014

Basketbalista 
počas otvorenia 
prvého 
Olympijského 
centra pre rozvoj 
mládeže, ktoré 
bolo postavené 
v Zambii v roku 
2010 ako súčasť 
programu Športuj 
pre nádej
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Nelson Mandela, inšpiratívny bývalý prezident Juhoafrickej republiky

„Nikto sa nerodí s nenávisťou voči ľuďom inej 
farby pleti, iného pôvodu alebo náboženstva. 
Nenávidieť sa ľudia musia naučiť, a ak sa 
dokážu naučiť nenávidieť, môžu sa naučiť 
milovať, lebo pre ľudské srdce je láska 
prirodzenejšia ako jej náprotivok.“
Nelson Mandela



M
ai

nP
ag

eT
itl

e

30

O
slava olym

p
izm

u p
rostred

níctvom
 sym

b
olov, cerem

oniálov a um
enia

„... kde ten abstraktný koncept 
olympijskej ideológie ako hnutia  
za mier a medzinárodné porozumenie 
nadobúda podobu z mäsa a kostí?... 
Odpoveďou sú ceremoniály...“
 
Profesor John MacAloon1

Londýn 2012: Nad olympijským ohňom, ktorý uhasína počas záverečného ceremoniálu, sa vznáša fénix
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2. časť 

Oslava olympizmu 
prostredníctvom 
symbolov, ceremoniálov 
a umenia 
 
Olympijské hry žijú v predstavách prostredníctvom 
symbolov a tradícií. Táto časť približuje tieto symboly a  
tradície a znázorňuje, ako sa dajú použiť na propagáciu  
olympijských hodnôt.
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Pierre de Coubertin (1863 – 1937), 
zakladateľ moderných olympijských 
hier, chápal dôležitosť emócií a 
predstavivosti ako nástrojov na 
vyučovanie. Pri organizovaní hier do 
športu zakomponoval aj kultúru. Vytvoril 
symboly a nabádal k ceremóniám, 
hudbe a pompéznosti. Vďaka týmto 
umeleckým a kultúrnym prejavom sa 
olympijské hry odlišujú od všetkých 
ostatných športových podujatí a 
poskytujú tiež odrazový mostík pre 
hodnotové vzdelávacie aktivity v rámci 
rôznych predmetov, vrátane športovej a 
telesnej výchovy. 

Olympijské kruhy a olympijská vlajka
Päť olympijských kruhov sa tiež označuje za „olympijský symbol“. 
Prepojenie modrého, čierneho, červeného, žltého a zeleného kruhu 
symbolizuje univerzálnosť olympizmu.

Na vlajke každého zúčastneného národa sa objaví vždy aspoň  
jedna z týchto farieb (alebo biela farba na pozadí). Často sa hovorí,  
že týchto päť kruhov predstavuje päť svetadielov na olympijských 
hrách: Európa, Ázia, Oceánia, Afrika a Amerika.

Olympijskú vlajku prvý raz vztýčili nad olympijským štadiónom v 
roku 1920, a to počas hier v Antverpách v Belgicku. Pri každých 
olympijských hrách donesú vlajku na štadión počas otváracieho 
ceremoniálu a vztýčia na stožiari. Na štadióne potom musí viať  
počas celých hier.

Stiahnutie vlajky na záverečnom ceremoniáli signalizuje koniec hier. 
Starosta mesta, v ktorých sa hry konali, potom odovzdá olympijskú 
vlajku starostovi toho mesta, v ktorom sa budú konať ďalšie 
olympijské hry. (Viac informácií na stranách 34 – 37).

Základné informácie

Táto časť predstavuje a približuje rôzne olympijské symboly a 
tradície, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou hier.

Olympijské motto
Olympijské motto je CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, čo je latinská  
fráza vo význame RÝCHLEJŠIE, VYŠŠIE, SILNEJŠIE. Motto  
v roku 1891 vymyslel Henri Didon, priateľ Pierra de Coubertin a  
MOV ho prijal v roku 1894. (Viac informácií na stranách 38-39).

Olympijský oheň a olympijská 
pochodeň
V kontexte moderných hier symbolizuje olympijský oheň pozitívne 
hodnoty, ktoré si ľudia už od nepamäti spájali so symbolikou ohňa. 
Pochodeň má dvojakú funkciu: ohlásiť olympijské hry a doručiť odkaz 
mieru a priateľstva ľuďom pri ceste. Moderná tradícia olympijského 
ohňa vznikla na hrách v Berlíne 1936 a odvtedy sa z neho stal stály 
olympijský zvyk. Oheň zapaľuje slnko v starovekej Olympii v Grécku 
a pochodeň si potom odovzdávajú bežci ako štafetu, až kým sa 
nedostane do hostiteľského mesta. Na olympijskom štadióne sa ním 
počas otváracieho ceremoniálu zapáli oheň, ktorý tam horí počas 
celých hier, až kým nezhasne počas záverečného ceremoniálu.  
(Viac informácií na stranách 40 a 41).

Z
áklad

né inform
ácie

Prvá olympijská vlajka, ktorú dal zhotoviť barón Pierre de Coubertin, 
bola prvý raz vystavená počas egyptských hier v Alexandrii v Egypte v 
roku 1914. Na vlajke vidno francúzsky nápis „Alexandrie 5 Avril 1914“ 
(Alexandria 5. apríla 1914)

Nagano 1998: Kenji 
Ogiwara (Japonsko) skladá 
olympijský sľub



33

2. časť: Oslava olympizmu prostredníctvom symbolov, ceremoniálov a umenia 
Z

áklad
né inform

ácie

Olympijské sľuby

„V mene všetkých súťažiacich sľubujem, že 
vystúpime na olympijských hrách ako čestní 
súperi, rešpektujúci pravidlá, ktoré ich riadia, 
za šport bez dopingu a drog, v rytierskom 
duchu pre slávu športu a česť našich tímov.“

Na otváracom ceremoniáli sa vždy skladajú tri sľuby: jeden skladá 
športovec v mene všetkých športovcov, druhý skladá tréner v 
mene všetkých trénerov a tretí skladá rozhodca/funkcionár v 
mene všetkých funkcionárov. Olympijský sľub prvý raz zaznel na 
olympijských hrách v Antverpách 1920. (Viac informácií na strane 46).

Medailový ceremoniál
Na starovekých olympijských hrách udeľovali pocty len za prvé 
miesto. Jednoduchý veniec bol vyrobený z vetvičiek divoko 
rastúceho olivovníka odrezaných nožom so zlatou rukoväťou. 
Starovekí Gréci verili, že vitálnosť posvätného stromu sa na  
prijímateľa prenesie prostredníctvom vetvičky.

Na moderných olympijských hrách dostávajú ocenenia v podobe 
medailí športovci na prvom, druhom aj treťom mieste. ZLATÁ medaila 
sa udeľuje za prvé miesto, STRIEBORNÁ za druhé a BRONZOVÁ za 
tretie miesto. Hostiteľské mesto zodpovedá za návrh medailí, ktorý 
však podlieha smerniciam MOV. Pri vztýčení vlajky každého zlatého 
medailistu sa hrá jeho štátna hymna.

Soči 2014: Strieborná medailistka Kelsey Serwová (Kanada), zlatá 
medailistka Marielle Thompsonová (Kanada) a bronzová medailistka 
Anna Holmlundová (Švédsko) oslavujú počas medailového 
ceremoniálu skikrosu žien

Pracovný list č. 1

Barón Pierre de Coubertin a 
olympijské hnutie

Témy olympijskej výchovy:  
Rešpektovanie ostatných, rovnováha, fair play.

Navrhované aktivity: 
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti vo  
veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu mládeže  
vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy  
a zručnosti
Otázka a odpoveď, zdieľanie v kruhu, okrúhly stôl, otázky.

  Výsledok učenia sa
Poznatky o živote a úspechoch zakladateľa novovekých 
olympijských hier Pierra de Coubertin.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 1 z knižnice zdrojov.

Otvárací ceremonial
Otvárací ceremoniál je prvé verejné podujatie v rámci olympijských 
hier a zodpovednosť za jeho organizáciu nesie v prvom rade 
organizačný výbor hostiteľského mesta. Časovú súslednosť  
udalostí na ceremoniáli určuje Olympijská charta.

Záverečný ceremonial
Záverečný ceremoniál signalizuje oficiálny záver olympijských hier a 
zvyčajne je kratší a jednoduchší ako otvárací ceremoniál. Súslednosť 
udalostí nadobudla finálnu podobu v roku 1956. 

Olympijská hymna
Hudbu olympijskej hymny skomponoval grécky skladateľ Spyros 
Samaras a text napísal grécky básnik Kostis Palamas v roku 1896.  
V roku 1958 hymnu prijal MOV. Olympijská hymna sa hrá na každom 
otváracom aj záverečnom ceremoniáli, ako aj počas oficiálnych 
ceremoniálov Medzinárodného olympijského výboru.
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Skôr, než začnete čítať - položte tieto otázky

Už ste niekedy videli olympijské kruhy? Kde? Ako by ste ich opísali niekomu, kto ich ešte nevidel?  
Čo podľa vás znamenajú?

   
Prečítajte si

Pozrite sa na tých päť kruhov. Sú prepojené ako reťaz. Počas olympijských hier ich budete neustále vídať  
v televízii. Olympijské kruhy predstavujú „olympijský symbol“ a poznajú ich na celom svete. Tri vrchné 
kruhy sú modrej, čiernej a červenej farby zľava doprava, spodné kruhy sú žltej a zelenej farby.

Niektorí ľudia hovoria, že týchto päť kruhov predstavuje priateľstvo medzi ľuďmi na piatich kontinentoch 
sveta.

Čo si o tom myslíte vy?

Spojené kruhy:  
olympijský symbol

Táto časť sa zameriava na ikonické olympijské kruhy a zároveň 
vysvetľuje, ako sa dá tento olympijský symbol použiť na 
predstavenie a priblíženie olympijského hnutia.
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Diskutujte

• Pierre de Coubertin, zakladateľ novovekých 
olympijských hier, vytvoril tento symbol v roku 1913. 

 — Myslíte si, že je to dobrý symbol olympijských hier? 

 —Prečo? Prečo nie? 

• Symboly a farby majú rôzny význam v rôznych 
kultúrach. Čo znamenajú vo vašej kultúre? Viete,  
čo určité farby symbolizujú v ostatných kultúrach? 
Viete uviesť nejaké príklady?

Londýn 2012: cyklisti z Veľkej Británie dosiahli na velodróme svetový rekord počas tímovej kvalifikácie

Pracovný list č. 2

Olympijský symbol

Témy olympijskej výchovy:  
Rešpekt, výnimočnosť.

Navrhované aktivity: 
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti vo veku 5 - 8  
rokov až po vekovú kategóriu mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy a 
zručnosti
Otázky, zdieľanie v kruhu, kreatívnosť, spolupráca, vstupné kartičky, 
výstupné kartičky, zosobňovanie, zručnosti v rámci uvažovania.

  Výsledok učenia sa
Pochopenie významu olympijských kruhov.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 2 z knižnice zdrojov.
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M
ávanie vlajkou

„Ôsmim z nás sa dostalo tej nezvyčajnej cti priniesť 
vlajku na štadión a sledovať, ako ju vztýčia na stožiar, 
kde bude viať počas celých olympijských hier. Bol 
som poctený, že si ma vybrali ako reprezentanta 
životného prostredia... Bol to zážitok plný emócií  
a pokory.“
Jean-Michel Cousteau2

   
Čítanie č. 1

Keď sa zoradia na olympijskom štadióne všetci športovci v rámci otváracieho ceremoniálu, 
všetko stíchne. Potom z jedného konca štadióna príde osem ľudí v bielom. Každý z nich drží 
okraj olympijskej vlajky, ktorú opatrne nesú po trati. Pristavia sa pri stožiari, pripevnia naň 
vlajku a následne ju vztýčia. Obrovský chór spieva olympijskú hymnu. Je to chvíľa nabitá 
emóciami.

Na všetkých olympijských hrách vlajú olympijské vlajky v hostiteľskom meste vždy popri 
národnej či regionálnej vlajke. Sú symbolom toho, že mesto vtedy žije olympijským duchom. 
Počas záverečného ceremoniálu sa konkrétna olympijská vlajka (jedna pre zimné hry a jedna 
pre letné hry) odovzdá starostovi mesta, v ktorom sa budú konať nasledujúce oympijské hry.

    
Skôr, než 

začnete čítať 
- položte tieto 
otázky
Už ste niekde videli vejúcu 
olympijskú vlajku?

Kde? 

Prečo olympijské hnutie 
potrebuje vlajku?

Salt Lake City 2002: Osem osôb, ktoré sa významne podieľali na svetovom dianí, 
nesie olympijskú vlajku počas otváracieho ceremoniálu

Mávanie vlajkou

Vlajky krajín symbolizujú národnú pýchu, zatiaľ čo olympijská 
vlajka predstavuje medzinárodnú jednotu prostredníctvom 
športu a olympijských hodnôt.
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M

ávanie vlajkou

   
Čítanie č. 2

Mávanie vlajkou z invalidného vozíka3

Sam Sullivan, starosta mesta Vancouver (Kanada), používa invalidný 
vozík a rukou hýbe len minimálne. Uviedol, že si neželá, aby za neho 
niekto mával olympijskou vlajkou, ktorá sa týči takmer do výšky 
piatich metrov.

„Bolo by to v priamom protiklade so všetkým, za čím si stojím. 
Chcem to dokázať sám,“ vysvetlil Sullivan.

Uviedol, že vzhľadom na miliardu predpokladaných divákov, ktorí 
budú sledovať záverečný ceremoniál zo zimných olympijských hier  
vo Vancouveri 2010, je symbolika uchopenia vlajky dôležitá.

„Mnoho hendikepovaných ľudí mi poslalo e-mail s tým, že tak, ako 
pre mňa, aj pre nich a pre mnohých hendikepovaných v Kanade  
to bol naozaj hlboký moment,“ povedal Sullivan.

Inžinieri a dobrovoľníci vo Vancouveri navrhli trojboký držiak vlajky, 
ktorý Sullivanovi pripevnili na opierku invalidného vozíka, čím tento 
problém vyriešili. Držiak musel byť navrhnutý tak, aby si poradil s 
niekoľkými možnými scenármi.

„Tá vlajka je fakt veľká. Keby ju odvial vietor, skončím horeznačky, 
alebo padnem dolu z pódia?“ poznamenal Sullivan. 

Keď mu prezident MOV Jacques Rogge odovzdal vlajku, Sullivan  
sa na motorizovanom vozíku hýbal hore - dolu, len aby vlajka viala.

Turín 2006: Na 
záverečnom 
ceremoniáli 
preberá 
olympijskú 
vlajku Sam 
Sullivan, starosta 
Vancouveru, kde 
sa uskutočnili 
zimné olympijské 
hry 2010

Pracovný list č. 3

Mávanie vlajkou

Témy olympijskej výchovy:  
Rešpekt.

Navrhované aktivity: 
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti 
vo veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu 
mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné 
postupy a zručnosti
Diskusia, kreativita, spolupráca, kartičky s úlohami.

  Výsledok učenia sa
Pochopiť význam vlajky, ktorá odráža identitu a hodnoty.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 3 z knižnice zdrojov.
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O
lym

p
ijské m

otto: C
itius, A

ltius, Fortius

Olympijské motto:  
Citius, Altius, Fortius

Mottá a odkazy zdôrazňujú dôležité hodnoty.  
Použité olympijské motto a odkaz ako predlohu  
pri vytváraní ďalších môtt či hesiel, ktoré budú  
odrážať olympijské hodnoty.

Citius, Altius, Fortius sú latinské slová. 
Znamenajú „rýchlejšie, vyššie, silnejšie“. 
Toto motto je zhrnutím olympijských 
hodnôt úsilia o výnimočnosť a snahy 
stať sa čo najlepším.

Niektoré olympijské športy využívajú rozhodcovský systém 
hodnotenia, prostredníctvom ktorého sa rozhoduje o víťazovi. 
Príkladmi sú gymnastika, skoky do vody či krasokorčuľovanie. 
Rozhodcovský tím sa zameriava napríklad na úchvatné pohyby, 
kontrolu tela, umelecký štýl a obťažnosť či kombinácie pohybov.

   
Diskutujte

Môžu rozhodcovia či funkcionári podvádzať? Ak áno, tak ako?

Prečo by podvádzali?

Nemalo by sa podvádzanie v športe trestať alebo sankcionovať?  
Ak áno, ako?

Soči 2014: Rýchlokorčuliarky Brittany Schusslerová, Kali Christová a Ivanie Blondinová z Kanady v akcii v korčuliarskom stredisku  
Adler Arena Skating Centre
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Soči 2014: Jean-Frédéric Chapuis, Arnaud Bovolenta a Jonathan Midol (z Francúzska)  
a Brady Leman (Kanada) v akcii počas finále akrobatického skikrosu mužov v parku  
Rosa Chutor

Londýn 2012: Valerie Adamsová z Nového Zélandu  
súťaží na olympijskom štadióne v kvalifikácii vrhu  
guľou žien

Pracovný list č. 4

Olympijské motto:  
Citius, Altius, Fortius

Témy olympijskej výchovy:  
Výnimočnosť, rovnováha, radosť z úsilia.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti vo  
veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu mládeže  
vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy  
a zručnosti
Pýtanie sa, konštruktivizmus, kreativita, divadelné fórum,  
riešenie problémov, spolupráca.

  Výsledok učenia sa
• Spoznať silu hesiel, ktoré môžu účastníkov inšpirovať  

a motivovať na ich ceste za olympizmom.

• Pochopenie významu olympijského motta.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 4 z knižnice zdrojov.

   
Diskutujte

„Na olympijských hrách nie 
je najdôležitejšie vyhrať, 
ale zúčastniť sa. Rovnako 
v živote nie je dôležité 
triumfovať, ale zabojovať.  
Nie je podstatné zvíťaziť,  
ale viesť dobrý boj.“
Barón Pierre de Coubertin

Tento odkaz sa objavuje na tabuli s 
výsledkami na každých olympijských  
hrách. Vlastnými slovami vysvetlite,  
čo to podľa vás znamená. 

• Súhlasíte s týmto odkazom? Prečo? 
Prečo nie?

• Nie všetci športovci či ich tréneri súhlasia 
s touto myšlienkou. Niektorí podvádzajú, 
len aby vyhrali. Akými spôsobmi môžu 
športovci podvádzať? Prečo podvádzajú?

• Ako podvádzanie poškodzuje ostatných 
športovcov? Ako podvádzanie 
poškodzuje samotného športovca,  
ktorý podvádzal?
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lanutie d
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Prečítajte si

Každé olympijské hry sa vyznačujú osobitým ohňom, ktorý prejde 
kus cesty, a to z ruín dejiska starovekých olympijských hier až do 
hostiteľského mesta. Táto cesta sa nazýva štafeta s olympijským s 
ohňom. Pred ruinami stĺpov starovekého chrámu bohyne Héry sa 
najskôr uskutoční ceremoniál zapálenia olympijského ohňa. Slnko, 
ktoré sa odráža od zrkadla, zapáli olej v obrovskom kotlisku, kde sa 
rozhorí olympijský oheň. Plameň zažne ďalší plameň a vydá sa na 
cestu do ďalekých krajín, kde roznieti olympijského ducha. 

   
Diskutujte

Pozrite sa na ženy na fotografii. Sú to herečky v úlohe starovekých 
gréckych kňažiek. Veľkňažky odrážajú slnečné svetlo zo zrkadla do 
oleja v obrovskom kotlisku. 

• Čo si myslíte, prečo organizátori moderných olympijských hier 
využívajú symboly a ceremoniály zo starovekých olympijských hier?

• Sú vo vašej komunite nejaké špeciálne podujatia, pri ktorých  
sa používajú špeciálne plamene či ohne? Máte, napríklad,  
nejaké príležitosti či ceremoniály, pri ktorých zapaľujete sviečky  
či staviate vatry?

• Prečo je podľa vás oheň a svetlo také dôležité počas 
ceremoniálov?

Vzplanutie ducha: 
olympijský oheň

Oheň, plamene, pochodne či sviečky mali pre ľudí vždy  
osobitý význam. Rovnako ako v staroveku, aj počas  
rituálov a ceremoniálov moderných olympijských hier  
hrajú dôležitú úlohu.

„I keď sa na 
aténskych 
olympijských hrách 
nemôžem zúčastniť 
ako športovec, 
budú pre mňa 
znamenať veľa, 
keďže sa môžem 
zapojiť do svetovej 
štafety s olympijskou 
pochodňou.“
Cathy Freemanová, zlatá 
medailistka, olympijské hry  
v Sydney (2000)

Atény 2012: Veľkňažka 
Ino Menegakiová zapaľuje 
olympijský oheň v starovekej 
Olympii v Grécku pre olympijské 
hry 2012

Pracovný list č. 5

Vzplanutie ducha: olympijský oheň

Témy olympijskej výchovy:  
Rešpekt.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti vo  
veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu mládeže  
vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy  
a zručnosti
Diskusia, učenie sa na základe otázok, divadelné fórum,  
okrúhly stôl, kreativita, spolupráca, výučba medzi rovesníkmi.

  Výsledok učenia sa
Pochopiť hodnou olympijského ohňa ako symbolu, ktorý 
vzbudzuje nádej a súvisí s hodnotami, ktoré sú spoločné  
pre celý svet.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 5 z knižnice zdrojov.
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Štafeta s ohňom pre Londýn 
2012 prichádza do anglického 
mesta Carlisle

Soči 2014: Olympijský oheň prichádza  
na medzinárodnú vesmírnu stanicu
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Ceremoniály a rituály, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 
olympijských hier, ich odlišujú od všetkých ostatných 
športových podujatí. Otváracie a záverečné ceremoniály 
využívajú kombináciu hudby, piesní, tanca a ohňostrojov,  
ktoré ľudí podnecujú, aby objavili kultúru krajiny, v ktorej  
sa hry uskutočňujú.

Otvárací ceremoniál
Otvárací ceremoniál je prvé verejné podujatie v rámci olympijských 
hier a zodpovednosť za jeho organizáciu nesie v prvom rade 
organizačný výbor hosťujúceho mesta. Súslednosť udalostí  
na ceremoniáli určuje Olympijská charta.

Súslednosť udalostí:
•  Hlava hostiteľskej krajiny vyhlási oficiálne otvorenie hier.

• Na čele defilé krajín je Grécko a uzatvorí ho hostiteľská krajina. 
Ostatné výpravy prejdú v abecednom poradí.

• Prezident organizačného výboru a prezident Medzinárodného 
olympijského výboru prednesú reč.

• Olympijský oheň zapáli plameň z olympijskej štafety.

• Odprezentuje sa štylizované znázornenie holubov ako  
symbol mieru.

• Športovec, tréner a funkcionár zložia olympijský sľub.

• Organizačný výbor predstaví zábavný program odrážajúci  
kultúru a históriu hostiteľskej krajiny.

S
lávnostné otvorenie olym

p
ijských hier

Slávnostné otvorenie 
olympijských hier

Soči 2014: Farebné predstavenie tradičných ruských tancov a architektúry na otváracom ceremoniáli zmných olympijských hier v Soči 2014 na 
olympijskom štadióne Fišt
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Peking 2008: Vystúpenie bubeníkov na otváracom ceremoniáli na 
Národnom štadióne v hlavnom meste Číny

Pracovný list č. 6

Slávnostné otvorenie  
olympijských hier

Témy olympijskej výchovy: Snaha o výnimočnosť, 
rovnováha, rešpektovanie ostatných, fair play.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti vo  
veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu mládeže  
vo veku 15 - 18 rokov. 

  Stiahnite si
Pracovný list č. 6 z knižnice zdrojov.

  Odporúčané učebné postupy  
a zručnosti
Diskusia, divadelné fórum, spolupráca, prezentácie s otázkami  
a odpoveďami.

  Výsledok učenia sa
• Spoznať silu olympijskej symboliky. 

• Naučiť sa, ako sa dá prostredníctvom otváracieho  
ceremoniálu olympijských hier vyjadriť kultúra,  
história a duch hostiteľského národa.
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S
lávnostné ukončenie olym

p
ijských hier

Záverečný ceremoniál signalizuje oficiálny záver olympijských 
hier a zvyčajne je kratší a jednoduchší ako otvárací ceremoniál. 
Súslednosť udalostí nadobudla finálnu podobu v roku 1956.

Slávnostné ukončenie 
olympijských hier

Záverečný ceremonial
Súslednosť udalostí:
• Na rozdiel od otváracieho ceremoniálu sa pri vstupe na štadión 

športovci nezoskupia ako národné tímy, ale spoločne, čo 
symbolizuje jednotu a priateľstvo v rámci hier.

• Vztýčenie vlajky Grécka, hostiteľskej krajiny a krajiny budúcich  
hier sprevádzajú hymny zainteresovaných štátov.

• Olympijská vlajka sa odovzdá starostovi mesta nasledujúcich hier.

• Prezident Medzinárodného olympijského výboru oznámi 
ukončenie hier: „Vyhlasujem, že Hry (súčasnej) olympiády sa 

končia a podľa tradície vyzývam mládež na celom svete, aby sa  
o štyri roky opäť zhromaždila v (miesto ďalších olympijských hier)  
a oslávila tam s nami Hry (nasledujúcej) olympiády.“

• Olympijský oheň zhasne.

• Za zvuku olympijskej hymny sa stiahne olympijská vlajka.

• O kultúrno-zábavné predstavenie sa postará organizačný  
výbor nasledujúceho hostiteľského mesta.

Vancouver 
2010: Športovci 
kráčajú okolo 
olympijského 
ohňa počas 
záverečného 
ceremoniálu 
olympijských hier 
vo Vancouveri 
2010
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Diskutujte

Otvárací a záverečný ceremoniál poskytuje 
hostiteľskému mestu a hostiteľskej krajine 
príležitosť podeliť sa a osláviť svoju kultúru, 
tradície a identitu.

Diskutujte v skupinách o kultúre, tradíciách  
a identite vášho regiónu alebo vašej krajiny. 
Čo najlepšie vystihuje pocit, aké to je 
vyrastať na tomto mieste?

Vytvorte choreografiu jednoduchého tanca, 
v ktorom zachytíte kľúčové aspekty vašej 
kultúry. Na základe čoho sa rozhodujete,  
čo ponechať a čo vylúčiť?

Londýn 2012: Ohňostroje na olympijskom štadióne počas záverečného ceremoniálu olympijských hier v Londýne 2012

Pracovný list č. 7

Slávnostné ukončenie olympijských hier

Témy olympijskej výchovy: Snaha o výnimočnosť, rovnováha, 
rešpektovanie ostatných, fair play.

Navrhované aktivity: Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti vo 
veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Navrhované učebné stratégie a vzdelávacie 
zručnosti
Diskusia s výberom otázok, spolupráca, komunikačné zručnosti, učenie sa pomocou 
skladačky, učenie sa prostredníctvom kolotoča, výučba medzi rovesníkmi.

  Výsledok učenia sa
• Spoznanie dôležitosti tradícií a protokolov na olympijských hrách.

• Naučiť sa, ako sa oslavuje olympizmus a hodnoty uplatňované podľa jeho 
ceremoniálov.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 7 z knižnice zdrojov.
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Olympijské prísahy

Sľuby, ktoré športovci, tréneri a funkcionári skladajú počas 
otváracieho ceremoniálu, tvoria dôležitú súčasť olympijského 
protokolu. Olympijský sľub môže poslúžiť ako základ aktivity, 
ktorej cieľom je preskúmať problematiku podvádzania v športe, 
tak v staroveku, ako aj v noveku.

   
Prečítajte si

Podvádzanie a tresty v  
starovekej Olympii

Ako by ste potrestali toho, kto  
podvádza na športovom podujatí  
vo vašej komunite?

V starovekom Grécku trestali športovcov, 
ktorí podvádzali, veľmi netradičným 
spôsobom.

Organizácia olympijských hier v 
Starovekom Grécku zahŕňala mnoho 
pravidiel a rituálov, presne ako v prípade 
novovekých hier. Olympijské hry sa 
považovali za posvätné a konali sa na 
počesť gréckeho boha Dia. Pred začatím 
hier sa uskutočnil osobitý ceremoniál 
pred Chrámom Dia olympijského, na 
ktorom športovci, ich otcovia a bratia, 
ako aj funkcionári sľubovali, že budú 
dodržiavať pravidlá.

Niektorí však pravidlá porušovali. Ako 
trest za podvádzanie musel športovec 
a mesto, z ktorého pochádzal, zaplatiť 
veľkú pokutu. Za tieto pokuty sa 
zhotovovali sošky Dia, tzv. pokutové 
sochy. Stovky rokov športovci kráčali 
popri týchto soškách rozostavaných 
popri ceste na olympijský štadión.

Slúžili ako účinná pripomienka následkov 
podvádzania. Niektoré podstavce týchto 
sošiek možno dodnes vidieť v starovekej 
Olympii. Aj po 3000 rokoch si i dnes 
môže každý prečítať mená tých, ktorí 
podvádzali.

   
Diskutujte

• Akými spôsobmi sa porušujú pravidlá 
v olympijských športoch?

• Čo sa stane s tými, ktorí tie pravidlá 
porušia?

• Opíšte ceremoniál v rámci vašej 
kultúry alebo vašich tradícií, na  
ktorom sa skladajú sľuby či prísahy. 
Prečo ľudia skladajú také sľuby?

• Už ste niekedy niekomu niečo sľúbili?

• Dodržiavate svoje sľuby?

• Aký to bol pocit, keď ste sľub dodržali 
alebo porušili?

• Prečo ste sa tak cítili?

• Keby ste na športovej súťaži 
podvádzali, chceli by ste, aby vaša 
škola alebo komunita vytesala vaše 
meno na sochu pred školou?

• Prečo? Prečo nie?

• Ako by sa cítili vaši rodičia?

• Ako vyzerá vhodný trest pre 
spolužiakov, ktorí podvádzajú?

• Myslíte si, že takýto „dôsledok“ 
podvádzania je účinný?

• Ako sa dnes trestajú tí, ktorí 
podvádzajú v športe?

• Sú tieto tresty účinnou prevenciou 
proti podvádzaniu?

• Prečo? Prečo nie?

• Aké opatrenia by ste navrhli ako 
prevenciu proti podvádzaniu na 
športových súťažiach?

„V mene všetkých súťažiacich sľubujem, že vystúpime na týchto olympijských hrách ako čestní 
súperi, rešpektujúci pravidlá, ktoré ich riadia, za šport bez dopingu a drog, v pravom duchu 
športu, pre slávu športu a česť našich tímov.“ Sľub športovcov

Športovci, ktorí podvádzali 
na starovekých 
olympijských hrách, boli 
potrestaní tak, že museli 
zaplatiť za sošku Dia, na 
ktorej stálo ich meno

Pracovný list č. 8

Olympijské prísahy

Témy olympijskej výchovy:  
Fair play, rešpektovanie ostatných, 
radosť z úsilia.

Navrhované aktivity: Adaptácie pre 
rôzne vekové skupiny - deti vo veku 
5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu 
mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné 
postupy a zručnosti
Sokratovské otázky, konštruktivizmus, pýtanie 
sa, spolupráca, učenie sa pomocou skladačky, 
učenie sa prostredníctvom kolotoča, denníky, 
reflexívne denníky, blogy.

  Výsledok učenia sa
• Pochopenie významu olympijského sľubu.

• Uvedomenie si, že podvádzanie má svoje 
následky, a to nielen v športe, ale aj v živote.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 8 z knižnice zdrojov.
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Poslaním Nadácie medzinárodného olympijského prímeria je 
presadzovať myšlienky olympizmu, slúžiť mieru, priateľstvu  
a porozumeniu na medzinárodnej úrovni. Špeciálne sa snaží  
o zachovanie dodržiavania olympijského prímeria tým, že 
vyzýva na ukončenie nevraživosti počas olympijských hier  
a na mobilizáciu mládeže vo svete v záujme mieru.4

Olympijské prímerie  
kedysi a v súčasnosti

V tejto časti sa zameriame na prísahy a záväzky založené 
na olympizme a olympijských hodnotách. Ich cieľom je 
presadzovať medzinárodný mier a jednotu. 

V krátkosti o 
olympijskom prímerí5 
Slovo „prímerie“ sa väčšinou definuje  
ako „dohoda, v rámci ktorej sa nepriatelia 
či oponenti dohodnú na dočasnom 
pozastavení boja či sporu“.6 Koreňom 
tohto slova je „mier“. Už od staroveku 
sa vyhláseniu prímeria pred každými 
olympijskými hrami pripisoval špeciálny 
význam.

Soči 2014: Pan Ki-mun, generálny tajomník OSN,  
na návšteve v olympijskej dedine
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Dejiny olympijského prímeria
Tradícia „prímeria“ vznikla v starovekom Grécku v 8. storočí pred Kristom, keď 
dohodu podpísali traja králi v gréckom mestskom štáte Élis. Počas obdobia  
mieru mohli športovci aj s rodinami, ako aj obyčajní pocestní slobodne a úplne 
bezpečne cestovať, aby sa zúčastnili na olympijských hrách - či už v pozícii 
súťažiacich alebo divákov, a po skončení sa opäť mohli vrátiť domov. Keď sa 
schyľovalo k začiatku hier, občania mestského štátu Élis vyhlásili posvätné  
prímerie a následne rozhlásili túto správu po celom Grécku. Tisíc rokov mohli  
Gréci bezpečne cestovať a zúčastniť sa na olympijských hrách.

V roku 1992 zhodnotil Medzinárodný olympijský výbor staroveký koncept 
olympijského prímeria ako:

• Spôsob ochrany záujmov športovcov a športu;

• Výzvu pre ľudí, ktorí navzájom bojovali, aby na dva týždne, počas ktorých 
športovci súťažili na olympijských hrách, prerušili konflikt, čím otvorili dvere  
pre vzájomný dialóg, porozumenie a zmierenie;

• Spôsob využitia športu na vybudovanie kontaktov a spoločného zázemia  
v rámci znepriatelených komunít.

Olympijské prímerie symbolizuje holubica mieru, ktorá poletuje ponad 
olympijskými kruhmi. Táto holubica nesie olivovú vetvičku, symbol mieru.  
V pozadí horí olympijský oheň. 

Kňažná vypúšťa holubicu v starovekej Olympii

Symbol olympijského prímeria

Pracovný list č. 9

Olympijské prímerie

Témy olympijskej výchovy:  
Rešpektovanie ostatných, rovnováha,  
fair play.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - 
deti vo veku 5 - 8 rokov až po vekovú 
kategóriu mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné 
postupy a zručnosti
Sokratovské otázky, konštruktivizmus,  
komunikačné zručnosti, blogy, vlogy, scénky, 
okrúhly stôl, panelová diskusia.

  Výsledok učenia sa
Pochopiť moc olympijského prímeria ako nástroja 
na presadzovanie mieru a medzinárodného 
porozumenia.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 9 z knižnice zdrojov.



49

2. časť: Oslava olympizmu prostredníctvom symbolov, ceremoniálov a umenia 
Jazyk m

ieru

Olympijské hry nepredstavujú len festival, ktorý združuje  
svetovú mládež a vyzýva ju, aby na športových súťažiach  
vydala zo seba to najlepšie. Je to tiež účinná sociálna sila,  
ktorá povzbudzuje k mieru a porozumeniu medzi športovcami  
a národmi.

Jazyk mieru

   
Diskutujte

Nižšie sa nachádza niekoľko inšpiratívnych a podnetných hesiel o živote v mieri. Prečítajte si tieto výroky, a potom diskutujte o myšlienkach zo 
stĺpčeka vpravo.

„Nech sa pokoj rozhostí na zemi, a nech sa začne u mňa.“  
Sy Miller a Jill Jackson

Diskutujte: Definujte jeden skutok, ktorý by ste mohli urobiť s tým, 
že by pomohol nastoliť mier medzi vami a niekým z rodiny, alebo 
medzi vami a nejakým priateľom.

„Ak si niekto poradí s neporiadnymi pomocou poriadku,  
s krikľúňmi pomocou pokoja, taký človek ovláda srdce.“  
Sun Tzu

Diskutujte: Akú stratégiu navrhuje Sun Tzu na riešenie chaotických 
situácií?

„Veľké problémy vznikajú vtedy, keď nevieme, kedy máme 
dosť. Veľké konflikty sa rodia, keď chceme príliš veľa.  
Ak vieme, kedy máme dosť, vždy budeme mať dosť.“  
Tao Te Ching

Diskutujte: Čo je dôvodom konfliktov podľa Tao Te Chinga?  
Ako by sa podľa neho dali tieto konflikty vyriešiť?

„Aj keď ľudia v dnešnej dobe cestujú rýchlejšie,  
neviem, či za lepším.“ Willa Catherová

„V živote ide o viac než len vyššiu rýchlosť.“ 
Mahátmá Gándhí

Diskutujte: Olympijské motto je „rýchlejšie, vyššie, silnejšie“. 
Niektorí ľudia si myslia, že snažiť sa ísť „rýchlejšie, vyššie a silnejšie“ 
nie je vždy spôsob, ako utvoriť „lepší svet plný mieru“. Čo sa nám 
snažia Willa Catherová a Mahatma Gandhi povedať? Súhlasíte s 
nimi? Prečo? Prečo nie?

„Len sa pozrite, ako príroda - stromy, kvety, tráva - ticho 
rastie. Pozrite, ako sa hviezdy, mesiac aj slnko ticho hýbu... 
Len v tichu sa dokážeme dotknúť duší.“  
Matka Tereza

Diskutujte: Mnohí významní učitelia tvrdia, že pár minút ticha 
každý deň nám pomáha zotrvať v pokoji aj uprostred konfliktných 
situácií. Kde by ste si mohli nájsť tiché miestečko, na ktorom si 
každý deň vychutnáte pár minút ticha? Kedy by ste sa takto  
mohli stíšiť?

„Nechcieť sa vzdať hnevu je ako zvierať žeravý uhlík,  
ktorý chcete po niekom hodiť. Popálite sa len vy.“  
Buddha

Diskutujte: Ako hnev škodí človeku, ktorý sa hnevá? Porozprávajte 
o situácii, keď ste sa hnevali. Akým spôsobom vám hnev uškodil?

„Hovoriť bez rozmýšľania je ako strieľať bez mierenia.“  
Španielske príslovie

Diskutujte: Zlé slovo môže ľudí raniť natrvalo. Ako sa môžete 
vyvarovať „vystreleným slovám“ predtým, než by ste domysleli 
dôsledky toho, čo hovoríte?

„Dve slová ,pokoj’ a ,mier’ sú cennejšie ako tisíc zlatiek.“  
Čínske príslovie

Diskutujte: Prečo si podľa vás autor tejto myšlienky myslí, že  
pokoj a mier sú také cenné? Opíšte, aké to je, keď zažívate pokoj.

„So zaťatou päsťou rukou nepotrasieš.“  
Indira Gándhiová

Diskutujte: Vysvetlite tento výrok. Súhlasíte s ním? Na konci 
zápasu, ktorý ste prehrali, je niekedy ťažké podať si ruky.  
Prečo je napriek tomu také dôležité podať si ruky?
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Jazyk m
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Symboly mieru

Obrázok 12-ročnej Eleny Barbuovej z Rumunska, ktorý sa objavil na 
detskej medzinárodnej súťaži kresieb v roku 1985.

Pracovný list č. 10

Mier a olympijské hry

Témy olympijskej výchovy:  
Rešpektovanie ostatných, fair play.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti vo  
veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu mládeže  
vo veku 15 - 18 rokov. 

  Navrhované učebné stratégie a 
vzdelávacie zručnosti
Občianska výchova, spolupráca, riešenie problémov, kritické 
myslenie, sokratovské otázky, zdieľanie sa v kruhu.

  Výsledok učenia sa
Dozvedieť sa o mierových iniciatívach a o tom, ako ich uplatniť  
v praxi nášho života.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 10 z knižnice zdrojov.

Pracovný list č. 11

Poslanie mierového dedičstva

Témy olympijskej výchovy:  
Rešpektovanie ostatných, fair play, priateľstvo,  
radosť z úsilia.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti vo  
veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu mládeže  
vo veku 15 - 18 rokov. 

  Stiahnite si
Pracovný list č. 11 z knižnice zdrojov.

  Odporúčané učebné postupy  
a zručnosti
Pýtanie sa, riešenie problémov, spolupráca, kreativita, občianska 
náuka, zdieľanie sa v kruhu, okrúhly stôl, dramatické umenie, 
pieseň, rozprávanie príbehov.

  Výsledok učenia sa
• Spoznať dôležitosť dedičstva a kultúry ostatných ľudí v  

súvislosti so športom a mierom.

• Získať bohatšie poznatky, porozumenie a vedomie o  
dôležitosti mieru a zmierenia.
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Umelecké výjavy na keramike zo starovekého Grécka často 
vyobrazujú športovcov v akcii. Použite nasledujúce fotografie 
v snahe pomôcť študentom prebádať športové aktivity Grékov 
v staroveku. Následne im pomôžte preskúmať športové 
tradície v rámci ich kultúry.

Šport a umenie v 
Starovekom Grécku

Fyzický tréning a športové súťaže tvorili v staroveku dôležitú 
súčasť výchovy gréckych chlapcov.

   
Prečítajte si

Starovekí Gréci písali úchvatnú 
poéziu, hry a príbehy. Mali 
tiež nádhernú architektúru, 
sochárstvo a umenie. Z ich  
sôch a malieb na keramike  
sa môžete dozvedieť mnoho  
o ich športových tradíciách.

   
Diskutujte

Prezrite si obrázky na tejto strane. 

• Aké udalosti znázorňujú?

• Čo sa ešte môžete dozvedieť o živote  
v starovekom Grécku pri pohľade na  
tieto fotografie?

• Porovnajte a dajte do protikladu športové 
udalosti v starovekom Grécku a v 
novovekých olympijských športoch.

Artefakty z Grécka znázorňujú 
podujatia na starovekých 
olympijských hrách

Pracovný list č. 12

Šport a umenie v  
Starovekom Grécku

Témy olympijskej výchovy:  
Rešpekt, rovnováha, výnimočnosť.

Navrhované aktivity: Adaptácie pre 
rôzne vekové skupiny - deti vo veku  
5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu 
mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné 
postupy a zručnosti
Pýtanie sa, kreativita, spolupráca, riešenie problémov.

  Výsledok učenia sa
Spoznanie dôležitej úlohy, ktorú umenie a kultúra 
hrali pri zachovávaní dejín a odkazu starovekých 
olympijských hier.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 12 z knižnice zdrojov.
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Šport a umenie na 
novovekých olympijských 
hrách
Plagáty odovzdávajú odkazy prostredníctvom slov, obrázkov 
a symbolov. Pomocou štúdie olympijských plagátov sa môžu 
študenti dozvedieť o rôznych spôsoboch znázorňovania 
regionálneho dedičstva a hodnôt olympijského hnutia.

   
Štúdium obrázka7

Kontext: Keď Rím (Tal.) získal právo stať sa hostiteľom olympijských 
hier roku 1960, rozhodlo sa, že zdôrazní bohatú históriu mesta. 
Plagát zobrazuje vrchnú časť stĺpa, známu tiež ako hlavica, ozdobenú 
postavami ľudí. Na vrchu vidno vlčicu, ktorá kojí dvoch novorodencov. 
Dizajn je dotvorený textom, dátumami a olympijskými kruhmi.

Vlčica kŕmiaca Romula a Rema: Vlčica a dvojičky znázorňujú 
slávny mýtus o založení Ríma. Legenda vraví, že dvojičky, chlapci, 
boli potomkovia rímskeho boha vojny Marsa a synovci kráľa z  
Alby Longy.

Kráľ, ktorý sa bál o svoju korunu, poslal dvojičky v košíku po rieke 
Tiber. Košík neskôr vyplával na breh a našla ho vlčica.

Dvojičky, ktoré vlčica odchovala, si neskôr adoptoval pastier, ktorý  
ich pomenoval Romulus a Remus. Podľa tradície, keď Romulus 
a Remus dospeli, založili Rím v roku 753 pred naším letopočtom 
na mieste, kde ich vlčica našla. Keď sa neskôr preli o vodcovstvo, 
Romulus zabil Rema a stal sa jediným panovníkom Ríma.

Zobrazenie vlčice a dvojičiek vychádza zo sochy Lupa Capitolina 
(Kapitolská vlčica), ktorá sa datuje do 6. storočia pred Kristom. 
Pôvodná socha sa poškodila v staroveku a opravili ju v období 
renesancie. Dvojičky, ako ich vidíme dnes, pochádzajú z tohto 
obdobia. Socha sa stala známym symbolom mesta Rím.

Stĺp - športovec a dav: Scéna znázorňuje športovca, ktorý pravou 
rukou korunuje sám seba a v ľavej ruke drží palmový list víťazstva. 
Zatiaľ čo okolití ľudia majú oblečené tógy, samotný športovec je  
nahý. Niekoľko ďalších športovcov má takisto na hlave korunu, 
symbol víťazstva.

Text: Text na plagáte využíva písmo starovekého Ríma kvôli číslam 
(rímske číslice), namiesto arabských číslic (tie sa v súčasnosti 
používajú v Európe). Rímske číslice podčiarkujú starovekú identitu 
rímskych hier roku 1960. Píše sa tam „Hry XVII. olympiády, Rím,  
25. VIII–11. IX.“ a na hlavici „Rím MCMLX“.

Oficiálny plagát 
olympijských hier  
v Ríme z roku 1960

Pracovný list č. 13

Šport a umenie na novovekých 
olympijských hrách

Témy olympijskej výchovy:  
Rešpekt, rovnováha, výnimočnosť.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti 
vo veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu 
mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné 
postupy a zručnosti
Kreativita, spolupráca, riešenie problémov,  
učenie sa pomocou skladačky, učenie sa 
prostredníctvom kolotoča.

  Výsledok učenia sa
Rozvíjanie zručností spojených s výtvarným  
umením, ktoré pomáhajú pri komunikovaní  
kľúčových odkazov olympizmu.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 13 z knižnice zdrojov.

   
Diskutujte

V čom spočíva význam využívania plagátov ako nástroja 
komunikácie?
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Prečítajte si č. 1—
Maskoti

Hostiteľské mesto si za maskota 
olympijských hier často volí zviera, ktoré  
má osobitý symbolický význam pre 
hostiteľskú krajinu. V Moskve 1980 (ZSSR) 
to bol medveď (Míša), v Sarajeve 1983 
(Juhoslávia) vlk (Vuško), a v Calgary 1988 
(Kanada) to boli polárne medvede (Hidy a 
Howdy). Niekedy je maskot animovaná či 
kreslená postavička.

    
Prečítajte si č. 2—
Logá, znaky, symboly

Logo je znak alebo symbol, ktorý určuje 
identitu hostiteľského mesta olympijských 
hier a organizačného výboru. Je to vizuálny 
identifikátor podujatia. Uvádzame tu dva 
príklady log na predchádzajúcich hrách, 
a to na letných olympijských hrách v 
Mexiku (Mex.) v roku 1968 a na zimných 
olympijských hrách v Lillehammeri (Nór.)  
v roku 1994.

Logá a maskoti:  
navrhni si identitu

Pomocou log, maskotov a návrhov olympijských pochodní 
sa môžu študenti dozvedieť o rôznych spôsoboch, akými 
olympijské mestá využili tieto výtvarné prvky na znázornenie 
umenia a tradícií vlastnej kultúry a mesta. Uľahčí to pochopenie 
kultúrnych rozdielov.

Soul 1988  
Maskot hier v Soule 1988 
bol „Hodori”, priateľský tiger. 
Tiger vystupuje v mnohých 
kórejských legendách

Turín 2006  
Pre hry v Turíne 2006 si 
zvolili maskota menom 
„Neve” (vľavo hore), jemnú 
láskavú a elegantnú 
snehovú guľu, a „Gliz“ 
(vpravo hore), živú a hravú 
kocku ľadu. Ich dizajn 
zosobňoval jadro zimných 
športov a symbolizoval 
mladú generáciu plnú 
života a energie.

C R

 Mexiko 1968 
Symbol je kombináciou piatich 
olympijských kruhov a roku 
hier. Napodobňuje tradičné 
hrnčiarske a gobelínové návrhy 
mexických indiánov z kmeňa 
Huicholw

Lillehammer 1994 
Symbol zimných 
olympijských hier roku 
1994, ktorý znázorňoval 
Aurora Borealis (polárnu 
žiaru), päť olympijských 
kruhov a snehové vločky, 
bol inšpirovaný prírodou, 
oblohou a snehom

Pracovný list č. 14

Logá a maskoti

Témy olympijskej výchovy:  
Rovnováha, rešpekt, radosť z úsilia.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - 
deti vo veku 5 - 8 rokov až po vekovú 
kategóriu mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné 
postupy a zručnosti
Konštruktivizmus, kreativita, literárne kruhy.

  Výsledok učenia sa
Spoznanie symbolov ako mocných nástrojov na 
sprostredkovanie odkazov.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 14 z knižnice zdrojov.
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„Cieľom olympizmu je zapojiť šport  
do služby harmonického rozvoja 
ľudstva s cieľom podporovať  
mierovú spoločnosť, ktorá sa stará  
o zachovanie ľudskej dôstojnosti.“
 
Olympijská charta

Soči 2014: Strieborný medailista Christof Innerhofer (Taliansko) a zlatý medailista Matthias Mayer (Rakúsko) v lyžiarskom zjazde oslavujú s kvetmi svoj 
úspech na stupňoch víťazov
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Olympijské hnutie 56

Olympijské múzeum a Centrum olympijských štúdií 58

Olympijský športový program 60

Olympijské hry mládeže (OHM)  62

Búranie bariér: ženy na olympijských hrách 65

Paralympijské hry: „Duch v pohybe“ 68

Vítanie sveta: dejiská olympijských hier 70

Usporiadateľské mestá olympijských hier 72

Olympijská dedina 73

Udržateľný vývoj prostredníctvom olympijských hier 74

Prekonávanie výziev spojených s olympijskými hrami 77

3. časť

Posolstvo olympizmu 
prostredníctvom športu 
a olympijských hier
 
V tejto časti sa pozrieme na organizácie a podujatia, 
ktoré propagujú a odovzdávajú olympizmus spoločnosti. 
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Medzinárodný olympijský výbor (MOV)
Medzinárodný olympijský výbor dohliada na organizáciu všetkých 
olympijských hier, ako aj na koordináciu športových, kultúrnych a 
vzdelávacích aktivít v súvislosti s hrami. Členovia MOV sú vplyvní 
jednotlivci, ktorí zanechali stopu vo svete športu. Pôsobia ako 
predstavitelia MOV vo svojich krajinách.

Členovia MOV zároveň nezastupujú národné vlády. Člen MOV musí 
niekedy zastupovať MOV vo viacerých krajinách. Niektorí členovia 
MOV zastupujú športovcov, iní sú z medzinárodných športových 
federácií. Počet členov MOV nesmie nikdy presiahnuť hranicu  
115 osôb, čestní a ctihodní členovia sa však nerátajú. Členovia  
sa stretávajú raz ročne na zasadnutí MOV.

Národné olympijské výbory (NOV)
Viac ako 200 krajín a terirórií posiela svojich športovcov na otvárací 
ceremoniál olympijských hier, kde výpravy kráčajú za svojimi vlajkami. 
Každá z týchto krajín či teritórií má vlastný Národný olympijský výbor 
(NOV). NOV tej ktorej krajiny či teritória je zodpovedný za svoj tím 
športovcov, ako aj za presadzovanie hodnôt olympijského hnutia  
a uplatňovanie týchto hodnôt v rámci daného územia. 

Organizačné výbory olympijských hier 
(OCOG)
Keď mesto získa právo organizovať olympijské hry, najskôr musí 
vytvoriť organizačný výbor (OCOG). OCOG sa skladá zo stabilne 
rastúcej skupiny odborníkov a dobrovoľníkov, ktorí sa ďalších sedem 
rokov budú venovať plánovaniu všetkých aspektov hier, vybudovaniu 
zariadení, organizácii športových a kultúrnych podujatí a príprave 
mesta na privítanie tisícov športovcov, divákov a médií. OCOG je 
tiež zodpovedný za zabezpečenie financovania hier. Výbor je takisto 
zodpovedný za zorganizovanie paralympijských hier, ktoré sa začnú 
10 dní po olympijských hrách pod taktovkou Medzinárodného 
paralympijského výboru. 

Medzinárodné športové federácie 
(MŠF)
Pravidlá a predpisy olympijských športových súťaží musia byť 
rovnaké pre všetkých športovcov, a to bez ohľadu na to, z 
ktorej krajiny pochádzajú. Každý šport sa preto riadi pravidlami 
medzinárodnej federácie (MŠF). Športy na letných hrách zabezpečuje 
28 MŠF, na zimných 7 MŠF. Federácie sú zodpovedné za technické 
aspekty a riadenie ich športových súťaží na olympijských hrách. 
Utvárajú tiež kritériá pre výber súťaží na olympijské hry podľa 
Olympijskej charty a spolu s MOV bojujú proti dopingu v športe.

Komisie MOV
Komisie MOV sú pracovné skupiny, ktoré zodpovedajú za skúmanie 
a preverovanie konkrétnych subjektov, radia prezidentovi MOV 
a vydávajú odporúčania exekutíve MOV. Ku komisiám MOV 
patria: 2022 koordinačná komisia, 2024 hodnotiaca komisia, 
komisia športovcov, komisia pre audit, komunikácia, koordinačná 
komisia pre 3. letné olympijské hry mládeže v Buenos Aires 2018, 
koordinačná komisia pre 3. zimné olympijské hry mládeže v 
Lausanne 2020, koordinačná komisia pre Hry XXXI. olympiády v Riu 
2016, koordinačná komisia pre Hry XXXII. olympiády v Tokiu 2020, 
koordinačná komisia pre XXIII. zimné olympijské hry v Pjongčangu 
2018, kultúra a olympijské dedičstvo, delegovaní členovia, etická 
komisia, hodnotiaca komisia, finančná komisia, pre voľbu členov 
MOV, zástupcovia MOV vo výkonnom výbore WADA (Svetovej 
antidopingovej agentúry) a správnej rade, právne záležitosti, 
marketing, lekárske a vedecké služby, služby olympijského kanála, 
olympijská výchova, koordinácia olympijských hier, olympijský 
program, Olympijská solidarita, verejné záležitosti a sociálny rozvoj 
prostredníctvom športu, športová a aktívna spoločnosť, udržateľnosť 
a dedičstvo, ženy v športe a koordinácia olympijských hier mládeže.

Olympijskí sponzori
Olympijské hnutie získava väčšinu zdrojov z predaja práv na vysielanie 
olympijských hier mediálnym spoločnostiam. Teší sa však aj podpore 
zo strany niekoľkých nadnárodných korporácií prostredníctvom 
sponzorských programov TOP (olympijský partner). Takmer všetky 
vyzbierané finančné prostriedky sa vrátia športu prostredníctvom 
NOV, OCOG a MŠF.

Olympijské hnutie

Olympijské hnutie je sieť organizácií, organizačných výborov 
olympijských hier, korporácií a jednotlivcov oddaných športu, 
myšlienkam a hodnotám, na ktorých stojí olympizmus.

   
Diskutujte

Prečo sa podľa vás  
olympijské hry a olympijské 
hnutie prihovára toľkým 
rôznym krajinám a kultúram  
na celom svete?
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Afrika
Alžírsko (ALG)
Angola (ANG)
Benin (BEN)
Botswana (BOT)
Burkina Faso (BUR)
Burundi (BDI)
Kamerun (CMR)
Kapverdy (CPV)
Stredoafrická republika (CAF)
Čad (CHA)
Komory (COM)
Kongo (CGO)
Konžská demokratická  
republika (COD)
Džibutsko (DJI)
Egypt (EGY)
Rovníková Guinea (GEQ)
Eritrea (ERI)
Etiópia (ETH)
Gabon (GAB)
Gambia (GAM)
Ghana (GHA)
Guinea (GUI)
Guinea-Bissau (GBS)
Pobrežie Slonoviny (CIV)
Keňa (KEN)
Lesotho (LES)
Libéria (LBR)
Libya (LBA)
Madagaskar (MAD)
Malawi (MAW)
Mali (MLI)
Mauritánia (MTN)
Maurícius (MRI)
Maroko (MAR)
Mozambik (MOZ)
Namíbia (NAM)
Niger (NIG)
Nigéria (NGR)
Rwanda (RWA)
Svätý Tomáš a Princov  
ostrov (STP)
Senegal (SEN)
Seychely (SEY)
Sierra Leone (SLE)
Somálsko (SOM)
Južná Afrika (RSA)
Južný Sudán (SSD)
Sudán (SUD)
Svazijsko (SWZ)
Tanzánijská zjednotená  
republika (TAN)
Togo (TOG)
Tunisko (TUN)
Uganda (UGA)
Zambia (ZAM)
Zimbabwe (ZIM)

Severná a  
Južná Amerika
Antigua a Barbuda (ANT)
Argentína (ARG)
Aruba (ARU)
Bahamy (BAH)
Barbados (BAR)
Belize (BIZ)
Bermudy (BER)
Bolívia (BOL)
Brazília (BRA)
Britské Panenské  
ostrovy (IVB)
Kanada (CAN)
Kajmanie ostrovy (CAY)
Čile (CHI)
Kolumbia (COL)
Kostarika (CRC)
Kuba (CUB)
Dominika (DMA)
Dominikánska republika (DOM)
Ekvádor (ECU)
Salvádor (ESA)
Grenada (GRN)
Guatemala (GUA)
Guyana (GUY)
Haiti (HAI)
Honduras (HON)
Jamajka (JAM)
Mexiko (MEX)
Nikaragua (NCA)
Panama (PAN)
Paraguaj (PAR)
Peru (PER)
Portoriko (PUR)
Svätý Krištof a Nevis (SKN)
Svätá Lucia (LCA)
Svätý Vincent a  
Grenadíny (VIN)
Surinam (SUR)
Trinidad a Tobago (TTO)
Spojené štáty americké (USA)
Uruguaj (URU)
Americké Panenské  
ostrovy (ISV)
Venezuela (VEN)

Ázia
Afganistan (AFG)
Bahrajn (BRN)
Bangladéš (BAN)
Bhután (BHU)
Brunejsko-darussalamský  
štát (BRU)
Kambodža (CAM)
Čínska ľudová republika (CHN)
Čínsky Tchaj-pej (TPE)

Kórejská ľudovodemokratická 
republika (PRK)
Hongkong, Čína (HKG)
India (IND)
Indonézia (INA)
Irak (IRQ)
Iránska islamská republika (IRI)
Japonsko (JPN)
Jordánsko (JOR)
Kazachstan (KAZ)
Kórejská republika (KOR)
Kuvajt (KUW)
Kirgizsko (KGZ)
Laoská ľudovodemokratická 
republika (LAO)
Libanon (LIB)
Malajzia (MAS)
Maldivy (MDV)
Mongolsko (MGL)
Mjanmarsko (MYA)
Nepál (NEP)
Omán (OMA)
Pakistan (PAK)
Palestína (PLE)
Filipíny (PHI)
Katar (QAT)
Saudská Arábia (KSA)
Singapur (SIN)
Srí Lanka (SRI)
Sýrska arabská republika (SYR)
Tadžikistan (TJK)
Thajsko (THA)
Východotimorská  
demokratická republika (TLS)
Turkmenistan (TKM)
Spojené arabské emiráty (UAE)
Uzbekistan (UZB)
Vietnam (VIE)
Jemen (YEM)

Európa
Albánsko (ALB)
Andorra (AND)
Arménsko (ARM)
Rakúsko (AUT)
Azerbajdžan (AZE)
Bielorusko (BLR)
Belgicko (BEL)
Bosna a Hercegovina (BIH)
Bulharsko (BUL)
Chorvátsko (CRO)
Cyprus (CYP)
Česká republika (CZE)
Dánsko (DEN)
Estónsko (EST)
Fínsko (FIN)

Francúzsko (FRA)
Gruzínsko (GEO)
Nemecko (GER)
Veľká Británia (GBR)
Grécko (GRE)
Maďarsko (HUN)
Island (ISL)
Írsko (IRL)
Izrael (ISR)
Taliansko (ITA)
Kosovo (KOS)
Lotyšsko (LAT)
Lichtenštajnsko (LIE)
Litva (LTU)
Luxembursko (LUX)
Bývalá Juhoslovanská  
republika Macedónsko (MKD)
Malta (MLT)
Moldavská republika (MDA)
Monako (MON)
Čierna Hora (MNE)
Holandsko (NED)
Nórsko (NOR)
Poľsko (POL)
Portugalsko (POR)
Rumunsko (ROU)
Ruská federácia (RUS)
San Marino (SMR)
Srbsko (SRB)
Slovensko (SVK)
Slovinsko (SLO)
Španielsko (ESP)
Švédsko (SWE)
Švajčiarsko (SUI)
Turecko (TUR)
Ukrajina (UKR)

Oceánia
Americká Samoa (ASA)
Austrália (AUS)
Cookove ostrovy (COK)
Mikronézske federatívne  
štáty (FSM)
Fidži (FIJ)
Guam (GUM)
Kiribati (KIR)
Marshallove ostrovy (MHL)
Nauru (NRU)
Nový Zéland (NZL)
Palau (PLW)
Papua Nová Guinea (PNG)
Samoa (SAM)
Šalamúnove Ostrovy (SOL)
Tonga (TGA)
Tuvalu (TUV)
Vanuatu (VAN)

Olympijský svet
Univerzálnosť športu a olympijských hodnôt potvrdzuje práca národných 
olympijských výborov v rámci všetkých týchto teritórií:
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S nápadom vybudovať múzeum a 
Centrum olympijských štúdií prišiel 
francúzsky barón Pierre de Coubertin, 
ktorý obnovil olympijské hry v 19. 
storočí. Keďže Coubertin bol v prvom 
rade pedagóg, zastával názor, že 
olympijské hnutie sa musí usilovať o 
výchovné ciele, ktoré stáli pri jeho zrode. 
Napísal: „To, čo som chcel priviesť k 
dokonalosti, som nedokázal dokončiť. 
Verím, že viac ako čokoľvek by k 
zachovaniu a napredovaniu mojej práce 
prispelo centrum olympijských štúdií.“

Niekoľko rokov po tom, čo MOV vybral za svoje sídlo Lausanne, 
Pierre de Coubertin položil základy Olympijského múzea. Inštitúcia, 
ktorá vznikla vo vile Mon-Repos, zodpovedá za zber a zachovanie 
dedičstva hier. Dňa 23. júna 1982 bolo Olympijské múzeum 
slávnostne otvorené v centre Lausanne (na Avenue Ruchonnet)  
a 11. októbra toho roku otvorili knižnicu v Centre olympijských  
štúdií (OSC) na prvom poschodí budovy.

Od roku 1993 sídli Olympijské múzeum a OSC v Ouchy, na 
promenáde smerom k Ženevskému jazeru. OSC momentálne  
tvorí knižnica, univerzitná sekcia pre vzťahy, sekcia historických 
archívov a výskumné a referenčné služby. Tieto časti zastrešujú  
a riadia všetky olympijské referenčné materiály.

OSC je v súčasnosti jedno z popredných centier písomných, 
vizuálnych a zvukových informácií o olympijskom hnutí a olympijských 
hrách. Olympijské múzeum, ktoré len nedávno prešlo značnou 
rekonštrukciou, v súčasnosti ponúka stálu výstavu s mnohými 
pútavými interaktívnymi displejmi, ako aj pravidelnými špeciálnymi 
výstavami. Disponuje tiež aktívnym školským programom.

Olympijské múzeum a 
Centrum olympijských 
štúdií
Olympijské múzeum a Centrum olympijských štúdií, ktoré  
sa nachádza v švajčiarskom meste Lausanne, blízko centrály 
MOV, je vzdelávacie ústredie olympijského hnutia.

Pracovný list č. 15

Olympijské múzeum

Témy olympijskej výchovy:  
Radosť z úsilia, rovnováha, snaha o výnimočnosť, 
fair play, rešpektovanie ostatných.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti vo  
veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu mládeže  
vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy  
a zručnosti
Pýtanie sa, sokratovské otázky, kreativita, spolupráca,  
riešenie problémov, učenie sa pomocou skladačky,  
učenie sa prostredníctvom kolotoča, zdieľanie sa v kruhu, 
multimediálne prezentácie.

  Výsledok učenia sa
Zapojenie sa do olympijských tém a čerpanie inšpirácie.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 15 z knižnice zdrojov.
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Olympijské múzeum v Lausanne. Z ľavého horného rohu, v smere hodinových ručičiek: Stena olympijského prímeria z Londýna 2012; korčule 
podpísané olympijskou šampiónkou v krasokorčuľovaní Sonjou Henie; socha Pierra de Coubertin od Jeana Cardota, ktorá stojí v Lausanne; 
piktogramy olympijských hier na stálej výstave



60

3. časť: Odovzdávanie olympizmu prostredníctvom športu a olympijských hier

O
lym

p
ijský šp

ortový p
rogram

Olympijský športový 
program

Olympijský športový program sa za tie roky rozšíril a  
pravidelne sa k nemu pridávajú nové športy. Proces  
ich zaraďovania do olympijského programu riadi  
medzinárodná federácia uznaná zo strany MOV.

ŠPORTOVÝ 
PROGRAM:  
RIO 2016
Vodné športy

Lukostreľba

Atletika

Bedminton

Basketbal

Box

Kanoistika

Cyklistika

Jazdectvo

Šerm

Futbal

Golf

Gymnastika

Hádzaná

Hokej

Džudo

Moderný päťboj

Veslovanie

Ragby

Jachting

Streľba

Stolný tenis

Taekwondo

Tenis

Triatlon

Volejbal

Vzpieranie

Zápasenie

Londýn 2012: Alistair 
Brownlee z Veľkej Británie 
vedie pred Javierom 
Gómezom zo Španielska a 
svojím bratom Jonathanom 
v triatlone mužov

Peking 2008: Haris Papadopoulos z Cypru, Ben Ainslie z Veľkej Británie a Tim Goodbody z Írska súťažia na 
pretekoch v rámci lodnej triedy Finn v olympijskom jachtárskom centre Qingdao

   
Diskutujte

• Ktoré olympijské športy sú obľúbené vo vašej 
krajine? Existujú u vás nejaké športy, ktoré  
tieto športové disciplíny pripomínajú, alebo  
sú im podobné? 

• Ktoré tradičné športy sú obľúbené vo vašej 
krajine, ale nie sú v olympijskom programe?

• Ak ste prišli na šport, ktorý v súčasnosti nie 
je v olympijskom programe, navrhnite jeho 
zaradenie.

• Utvorte časovú os športových udalostí od 
pôvodných olympijských športov až po športy, 
ktoré sa do programu dostali relatívne nedávno.
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ŠPORTOVÝ 
PROGRAM:  
SOČI 2014   
Biatlon

Boby

Curling

Ľadový hokej

Sánkovanie

Korčuľovanie

Lyžovanie

   
Prečítajte si

Zimné športy korčuľovanie a lyžovanie sú obľúbené v 
tých častiach sveta, kde v zime nízke teploty menia vodu 
na ľad a dážď na sneh. Šmýkanie sa, kĺzanie a skákanie 
na lyžiach alebo na korčuliach, či už na šmykľavých 
plochách alebo zasnežených kopcoch, alebo na 
sedákoch, je skvelá zábava pre deti a dospelých v 
krajinách, kde majú studené zimy. Podľa Olympijskej 
charty: „Do programu zimných olympijských hier môžu 
byť zaradené len športy, ktoré sa bežne praktizujú  
aspoň v 25 krajinách naprieč tromi kontinentmi.“

Vancouver 2010: Brankár Roberto Luongo z Kanady počas finálového zápasu hokejového turnaja 
mužov medzi USA a Kanadou

Soči 2014: Julia Dujmovitsová z Rakúska súťaží v paralelnom slalome v snoubordingu

Pracovný list  
č. 16

Program olympijských 
športov

Témy olympijskej výchovy: 
Rovnováha, snaha o  
výnimočnosť, fair play, 
rešpektovanie ostatných,  
radosť z úsilia.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové 
skupiny - deti vo veku 5 - 8 
rokov až po vekovú kategóriu 
mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané 
učebné postupy a 
zručnosti
Konštruktivizmus, pýtanie sa, divadelné 
fórum, otázky a odpovede, okrúhly stôl, 
vstupné kartičky, výstupné kartičky.

  Výsledok učenia sa
• Naučiť sa, že rôzne športy sa pestujú 

v rôznych častiach sveta.

• Dozvedieť sa, že olympijský športový 
program sa už roky vyvíja, aby 
obsiahol rôznorodosť športov.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 16 z knižnice zdrojov.
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Olympijské hry mládeže 
(OHM)

Olympijské hry mládeže (OHM) predstavujú celosvetové 
všešportové podujatie na najvyššej úrovni pre športovcov vo 
veku 15 až 18 rokov. Ich súčasťou je vzdelávanie a kultúra, a 
podnecovanie mladých účastníkov, aby žili podľa olympijských 
hodnôt a stali sa skutočnými veľvyslancami olympizmu.

Innsbruck 2012: Dvaja účastníci ukazujú odtlačok symbolu OHM na rukách

OHM sa prvý raz konali v lete 2010 v Singapure, po ktorých o dva roky neskôr 
nasledovali zimné olympijské hry mládeže v Insbrucku a druhé letné OHM v 
Nankingu 2014. OHM sa naposledy konali v Lillehammeri v roku 2016. Ďalšie 
mládežnícke hry sa uskutočnili v Buenos Aires 2018 v Argentíne (letné hry)  
a v Lausanne 2020 vo Švajčiarsku (zimné hry).

Už od začiatku mali byť OHM omnoho viac, než len športové 
podujatie. Tieto hry fungujú ako katalyzátor, ktorý združuje mládež 
z celého sveta. Obklopí ich podnetné prostredie, v ktorom sa 
športové výkony prelínajú so vzdelávaním a kultúrou. Účastníci 

súťažia na športovom poli, a potom majú príležitosť zúčastniť sa na 
workshopoch. Tam sa učia o zručnostiach, ktoré sú dôležité pre 
športovú kariéru, a precítia olympijské hodnoty na vlastnej koži.
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Nanking 2014: Strieborná medailistka Stephanie Jenksová (USA) 
a bronzová medailistka Emilie Morierová (Fr.) blahoželajú zlatej 
medailistke Brittany Duttonovej (Aus.) v triatlone žien
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DNA OHM
DNA olympijských hier mládeže (OHM) sa zakladá na duchu  
a dynamizme mládeže. DNA čerpá z presvedčenia, že: 

• V športe je skrytá sila budovať priateľstvá.

• OHM môžu účastníkom pomôcť, aby sa dozvedeli o nových 
kultúrach, bohatých tradíciách a rôznych hodnotách.

• OHM povzbudzujú účastníkov, aby do športových súťaží dali  
to najlepšie.

• OHM ovláda presvedčenie, že mladí ľudia môžu byť energickými  
a vášnivými veľvyslancami olympijských hodnôt. Je to niečo,  
čím môžu zasiahnuť aj zvyšok mládeže vo svojich komunitách.

• OHM sa môžu stať odrazovým mostíkom pre vznik nových  
iniciatív a nápadov.

Športový program OHM
Osobitou charakteristikou OHM je otvorenosť voči inováciám 
medzinárodných športových federácií. Federácie môžu navrhovať 
nové disciplíny a formáty súťaží (napr. medzinárodné tímy, tímy 
s miešanými pohlaviami, obmedzenie počtu hráčov). Napríklad 
šport s názvom Hockey5s zaradili v Nankingu 2014 a monoboby 
v Lillehammeri 2016. Športy, ktoré nefigurujú na programe, sa 
môžu predviesť ako súčasť aktivity Uč sa a zdieľaj sa. Skejtbording, 
kolieskové športy, športové lezenie a wu-šu boli uvedené v rámci 
„Nanjing 2014 Sports Lab“ (Športové laboratórium v Nankingu 2014). 
Športový program OHM má byť flexibilný a hostiteľskému mestu má 
umožniť organizovanie športov v závislosti od dostupných areálov  
a infraštruktúry.

Fakty a čísla
• Prvé letné olympijské hry mládeže (OHM) sa 

uskutočnili v Singapure v roku 2010, zatiaľ čo  
prvé zimné olympijské hry mládeže sa konali v 
Innsbrucku 2012.

• OHM sú postavené na dvoch programoch, ktorým  
sa pripisuje rovnaká dôležitosť: športové súťaže a 
kultúra a vzdelávanie.

• Športovci v rámci OHM súťažia v jednej z troch 
vekových kategórií: 15 – 16, 16 – 17, 17 – 18, v 
závislosti od športu.

• V roku 2010 poskytli „miesta univerzálnosti“ v 
Singapure pre každý NOV.

• V tímových disciplínach štartovali v Singapure v  
5% súťaží miešané zostavy, čo využili aj NOV.

• Na programe zimných OHM figuruje sedem športov.

• Na programe letných OHM figuruje 26 športov.

• Zimné OHM trvajú 10 a letné 12 dní.

• Pozvánku do Singapuru 2010 dostalo 205 NOV.

• Na zimných OHM V Lillehammeri 2016 sa zúčastnilo  
1 100 športovcov.

• Za letných OHM v Nankingu 2014 sa zúčastnilo  
3 800 športovcov.

Lillehammer 2016: Deň zameraný na učenie sa a zdieľanie sa – mladý muž sa snaží 
prejsť cez prekážky z lán na stanovišti Olympijskej solidarity
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Mladý športovec v dedine svetovej kultúry

Learn & Share
Aktivity Learn & Share (Uč sa a zdieľaj sa) na OHM 
vychádzajú z piatich kľúčových tém:

• Olympizmus

• Rozvoj zručností

• Celkové blaho a zdravý životný štýl

• Sociálna zodpovednosť

• Vyjadrovanie 

Organizačný výbor olympijských hier mládeže (YOGOC) 
spolu s MOV organizuje interaktívne a inovatívne aktivity 
Learn & Share (Uč sa a zdieľaj sa), ktoré týchto päť 
tém pretavia do podoby podnetných a pôsobivých 
skúseností. Aktivity Uč sa a zdieľaj sa realizujú minimálne 
počas celých hier. Zúčastňujú sa na nich športovci,  
ale aj tréneri, mládež z hostiteľského regiónu, atď. 
Organizačný výbor disponuje určitou flexibilnosťou a 
slobodou organizovať aktivity za podmienky, že bude 
rešpektovať vyššie uvedené ciele a témy.

MOV vyvinul súbor paralelných programov s cieľom 
propagovať olympijské hodnoty prostredníctvom 
mládeže, a to pred, počas a po OHM. K týmto 
programom patria:

• Veľvyslanci (ambasadori) OHM—veľvyslanci 
(ambasadori) OHM sú medzinárodne uznávaní 
elitní športovci zvolení na základe ich globálneho 
vplyvu. Ich úlohou je pozdvihnúť profil OHM a 
potenciálom týchto hier zasiahnuť mladých divákov. 
Prostredníctvom ich zaangažovanosti už pred  
hrami povzbudzujú mládež na celom svete,  
aby začala športovať.

• Športové vzory—športové vzory sú športovci, 
ktorí stále aktívne súťažia, alebo len nedávno 
skončili kariéru. Týchto športovcov nominuje ich 
medzinárodná federácia. Zúčastňujú sa na hrách  
a delia sa so svojimi skúsenosťami a radami v rámci 
aktivít Uč sa a zdieľaj sa. Ich medzinárodná federácia 
ich tiež zaraďuje do svojich aktivít.

• Mladí veľvyslanci (ambasadori)—mladí veľvyslanci 
(ambasadori) sú motivovaní mladí ľudia vo veku  
18 - 25 rokov, ktorí sa zaujímajú o šport a nominoval 
ich národný olympijský výbor (NOV). Na hrách 
sa zúčastňujú v rámci delegácie NOV. Pomáhajú 
šíriť ducha OHM a podnecujú športovcov, aby sa 
zúčastňovali aktivít Learn & Share (Uč sa a zdieľaj sa).

• Mladí reportéri—mladí reportéri sú mladí ambiciózni 
novinári vo veku 18 - 24 rokov, ktorí sa na hrách 
zúčastňujú v rámci výcvikového programu športového 
spravodajstva. Týchto jednotlivcov nominuje ich 
príslušný NOV a počas OHM pracujú s odbornými 
školiteľmi a novinármi. Tento program sa zameriava  
na fotografovanie, písanie a televíziu. Pätnásť 
najlepších novinárov z programu mladí reportéri 
letných OHM pozvú, aby sa zúčastnili na ďalších 
zimných OHM, kde dostanú príležitosť získať viac 
skúseností, a zároveň využiť tie skúsenosti, ktoré  
už nadobudli predtým.

Pracovný list č. 17

Olympijské hry mládeže (OHM)

Témy olympijskej výchovy:  
Rovnováha, snaha o výnimočnosť, fair play, 
rešpektovanie ostatných, radosť z úsilia.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti vo  
veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu mládeže  
vo veku 15 - 18 rokov. 

  Navrhované učebné stratégie a 
vzdelávacie zručnosti
Konštruktivizmus, pýtanie sa, divadelné fórum, otázky a 
odpovede, okrúhly stôl, vstupné kartičky, výstupné kartičky.

  Výsledok učenia sa
• Spoznanie dôležitosti olympijských hier mládeže ako 

prostriedku na inšpirovanie mládeže, aby si osvojili 
olympizmus.

• Dozvedieť sa, ako podnietiť mladých, aby sa stali 
veľvyslancami, sociálne uvedomelými a zodpovednými.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 17 z knižnice zdrojov.
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Búranie bariér:  
ženy na olympijských hrách

Od začiatku novovekých olympijských hier sa názory na ženy  
v športe pomaly menia. MOV aktívne povzbudzuje ženy,  
aby sa zúčastňovali na športových a fyzických aktivitách.  
Táto časť predstavuje niekoľko výnimočných príbehov o 
olympijských víťazkách.

V roku 1900, štyri roky po 
obnovení olympijských 
hier modernej éry v 
Aténach, štartovali v  
Paríži prvý raz aj ženy. 

Z 997 športovcov na hrách v Paríži bolo  
22 žien, ktoré súťažili v piatich športoch: 
tenis, jachting, kroket, jazdectvo a golf.  
Účasť žien na hrách sa však od 70-tych 
rokov 20. storočia značne zvýšila. V 
súčasnosti tvoria ženy viac ako 40 percent 
súťažiacich na olympijských hrách a MOV 
aj naďalej zaraďuje ženské disciplíny do 
olympijského programu. Od roku 1991 
musia všetky nové športy navrhnuté na 
zaradenie do olympijského programu 
zahŕňať aj ženské súťaže.

„Akákoľvek forma 
diskriminácie 
voči krajine alebo 
osobe z dôvodu 
rasy, náboženstva, 
politického 
presvedčenia, 
pohlavia či z 
iného dôvodu 
je nezlučiteľná 
s príslušnosťou 
k olympijskému 
hnutiu.“
Olympijská charta 2004 
Základný princíp č. 5

Soči 2014: Anna Solanová z Veľkej Británie v akcii proti Kanade v semifinále ženského curlingu v 
stredisku Ice Cube Curling Centre

Pracovný list č. 18

Búranie bariér:  
ženy na olympijských hrách

Témy olympijskej výchovy: Rovnováha, snaha 
o výnimočnosť, fair play, rešpektovanie ostatných, 
radosť z úsilia.

Navrhované aktivity: Adaptácie pre rôzne vekové 
skupiny - deti vo veku 5 - 8 rokov až po vekovú 
kategóriu mládeže vo veku 15 - 18 rokov.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 18 z knižnice zdrojov.

  Odporúčané učebné postupy a 
zručnosti
Scénka, pýtanie sa, divadelné fórum, denníky, reflexívne denníky, 
blogy, vlogy.

  Výsledok učenia sa
• Pochopiť, že počas histórie olympijských hier nemali dievčatá/

ženy také isté príležitosti ako muži.

• Pochopiť, že vďaka činnosti MOV majú teraz ženy rovnaké 
príležitosti a tento princíp je zakotvený v Olympijskej charte 
(základný princíp č. 5).
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Gabriela Sabatiniová Argentina
Argentínska tenistka Gabriela Sabatiniová bola svetovou trojkou v 
troch rôznych obdobiach. Keď v roku 1996 ukončila profesionálnu 
kariéru, rozhodla sa, že s rovnakou intenzitou a energiou „vráti 
športu aspoň časť z toho, čo jej šport dal“. Stála za programom 
pre mladých hráčov, ktorý realizovala Argentínska tenisová 
federácia a postarala sa o jej kompletné financovanie. Financovala 
tiež tenisové turnaje žien a bezplatnú tenisovú prípravu pre malé 
deti, a to všetko bez pozornosti verejnosti. 
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ijských hrách Japonské národné futbalové družstvo žien
Japonské národné futbalové družstvo žien, známe aj ako 
Nadeshiko Japan, stojí na čele zásadných zmien v prostredí 
ženských športov v Japonsku, a to najmä v kontexte ženského 
futbalu. V čase, keď Japonsko oplakávalo straty na životoch 
v dôsledku cunami a nešťastia v jadrovej elektrárni, národné 
družstvo zvíťazilo na svetovom šampionáte žien FIFA 2011,  
čím sa kvalifikovalo na olympijské hry v Londýne 2012.

Vyslúžilé hráčky z družstva Nadeshiko Japan zatiaľ vynakladali 
maximálne úsilie na spopularizovanie ženského futbalu. 
Prostredníctvom trénerských kurzov po celej krajine sa snažili 
vychovať ďalšiu generáciu pre národné družstvo. Táto iniciatíva  
si vyslúžila rozsiahlu pozornosť médií a pozitívne ovplyvnila  
nielen ženský futbal, ale aj ostatné ženské športy v Japonsku.

Tegla Loroupeová Keňa
Tegla Loroupeová (držiteľka ceny MOV Ženy a šport 2011) 
pochádzala zo skromných pomerov, no stala sa medzinárodnou 
športovou ikonou a vzorom, a to nie len pre ženy z jej rodnej 
Kene, ale aj z ostatných kútov sveta. Loroupeová, bývalá držiteľka 
svetového rekordu v maratóne, olympionička a prvá Afričanka, 
ktorá vyhrala Newyorský maratón, inšpirovala mnohé ženy  
vďaka svojej pokore, trpezlivosti, pracovitosti a tímovému duchu. 
Z vlastných peňazí založila Mierovú nadáciu Tegly Loroupeovej, 
ktorá vzdeláva, pozdvihuje a podporuje ženy a komunity v  
konflikte v troch krajinách východnej Afriky. Jej nadácia 
zorganizovala už mnoho pretekov. Zúčastňuje sa na nich stále  
viac a viac žien a dievčat, ktoré sa týmto spôsobom pozdvihujú 
fyzicky, sociálne i ekonomicky. Pre ženy a dievčatá nadácia 
taktiež utvorila príležitosti, aby sa vytrénovali na regionálne i 
medzinárodné súťaže. Loroupeová sa okrem iného zasadzuje  
o podporovanie žien v športovej administratíve. 

Zahra Nematiová Irán
Keď získala zlatú medailu v lukostreľbe na paralympijských hrách 
v Londýne 2012, Zahra Nematiová sa zapísala do dejín ako prvá 
Iránka, ktorá kedy zvíťazila na olympijských či paralympijských 
hrách. Úspech, ktorý ju vyniesol na najvyšší stupienok v Londýne, 
zaujal nielen mnohé médiá v Iráne, ale tiež prispel k búraniu 
predsudkov voči ľuďom s hendikepom a inšpiroval ďalšie ženy, 
aby sa začali venovať športu. Zahra sa narodila v apríli 1985, 
získala čierny pás v taekwonde, no v roku 2004 mala nehodu, pri 
ktorej utrpela zranenie miechy. Dva roky po nehode sa univerzitná 
študentka pustila do lukostreľby a zakrátko všetkým dokázala, že 
hendikep ju výrazne neobmedzuje. V roku 2011 na MS v Taliansku 
prekonala svetový rekord na štyroch vzdialenostiach, aj na 30 
metrov. V Londýne 2012 prekonala paralympijský rekord, vyhrala 
individuálne zlato a získala tiež bronz v rámci tímovej súťaže. 
Vďaka jej úspechom, odhodlaniu, odvahe a vnútornej motivácii sa 
z nej stal vzor pre iránsku spoločnosť. Prispela k zmene vnímania 
ľudí s hendikepom a pre jej úspechy sa v Iráne zvýšil aj počet 
hendikepovaných ľudí, ktorí sa venujú paralukostreľbe. Získala tiež 
individuálne ocenenie Spirit of Sport (Športový duch) 2013.
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Carina Vogtová Nemecko
Carina Vogtová z Nemecka sa zapísala do histórie v Soči 2014, 
kde získala zlato vo vôbec prvej ženskej olympijskej súťaži  
v skoku na lyžiach. Dovtedy nezvíťazila ani na pretekoch  
Svetového pohára.

Skokanky na lyžiach mali olymijský debut v Soči 2014, 90 rokov 
po tom, čo muži prvý raz súťažili v skokoch na prvých zimných 
hrách v roku 1924.

Cathy Freemanová Austrália
Cathy Freemanová sa narodila v meste Mackay, v štáte 
Queensland. Keď mala osem rokov, získala svoju prvú medailu 
na školskej atletickej súťaži. Pochádzala z chudobnej rodiny 
a ako mnohí pôvodní obyvatelia Austrálie, zažila diskrimináciu 
zo strany bielych Austrálčanov. Dokonca sa raz stalo, že i keď 
zvíťazila v mnohých pretekoch na školskej súťaži, Cathy sa mohla 
len prizerať, ako odovzdávajú ocenenia bielym dievčatám, ktoré 
zdolala. Trénoval ju jej nevlastný otec Bruce Barber a do roku 1989 
rodina Freemanovcov ťažko pracovala, aby získala peniaze na 
súťaže v Sydney, Canberre a Melbourne. V roku 1989 sa jej rodina 
presťahovala do Brisbane, aby jej členovia mohli byť blízko Cathy, 
ktorá získala štipendium na medzinárodnú školu Kooralbyn.  
Tam ju profesionálne trénoval Mike Danila.

Dnes je z Cathy Freemanovej predsedníčka a zakladateľka 
Nadácie Cathy Freemanovej, ktorá sa snaží o prekonanie medzery 
vo vzdelávaní medzi deťmi pôvodných a nepôvodných obyvateľov.
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Diskutujte

• Existuje mnoho dôvodov, prečo je pre mladé ženy  
také ťažké stať sa olympijskými víťazkami. Diskutujte  
o niektorých dôvodoch.

• V minulosti si ľudia mysleli, že ženy nedokážu zabehnúť 
takú dlhú trasu ako maratón. Na olympijských hrách ženy 
nesúťažili v maratóne až do roku 1984. Joan Benoitová 
(USA) sa stala prvou zlatou medailistkou v maratóne. 
Prečo si podľa vás ľudia mysleli, že ženy by nezvládli 
zabehnúť maratón?

• Podporuje sa vo vašej komunite alebo krajine účasť žien 
a dievčat na fyzických aktivitách? Prečo? Prečo nie? 
Myslíte si, že dievčatá by sa mali zúčastňovať a súťažiť na 
športových a fyzických činnostiach? Prečo? Prečo nie?

• Urobte rozhovor so športovkyňou z vašej komunity. Prečo 
je šport pre ňu dôležitý? Aké bariéry musela prekonať? 
Ako sa jej podarilo prekonať tieto bariéry? Dostalo sa jej 
nejakej špeciálnej pomoci?

Stamata Revithiová Grécko
Stamata Revithiová bola Grékyňa, ktorá zabehla 
40-kilometrový maratón na letných olympijských hrách 
roku 1896. Na hrách nesmeli súťažiť ženy, ale Revithi 
trvala na tom, aby jej dovolili bežať. Deň po dokončení 
oficiálnych pretekov mužov bežala Revithi a napriek 
tomu, že maratón dobehla približne za 5 hodín a 30 
minút a dokonca mala i svedkov, ktorí sa podpísali 
na znak potvrdenia dosiahnutého času, na záver 
pretekov ju nepustili na Panaténsky štadión. Gréckemu 
olympijskému výboru chcela predložiť dokumentáciu v 
nádeji, že uznajú jej úspech, ale nevie sa, či dokumenty 
nakoniec odovzdala. Po týchto pretekoch už nie sú 
známe žiadne ďalšie záznamy o Revithinom živote.

Podľa súčasných zdrojov maratón zabehla aj druhá 
žena „Melpomene“ v roku 1896. Medzi olympijskými 
historikmi sa však diskutuje, či Revithi a Melpomene 
náhodou nie je jedna a tá istá osoba.



68

3. časť: Odovzdávanie olympizmu prostredníctvom športu a olympijských hier

P
aralym

p
ijské hry: „D

uch v p
ohyb

e“

Paralympijské hry sú elitné športové podujatie pre 
športovcov s rôznymi hendikepmi. Najväčší dôraz sa 
kladie na športové úspechy účastníkov, a nie na ich 
postihnutie. Od olympijských hier v Londýne 2012 je 
hosťujúce mesto povinné usporiadať tiež paralympijské 
hry, a to do mesiaca od záverečného ceremoniálu 
olympijských hier.

Paralympijské hry:  
„Duch v pohybe“

Medzinárodný paralympijský výbor (MPV) organizuje a 
koordinuje paralympijské hry. Umožňuje hendikepovaným 
športovcom dosiahnuť výnimočnosť v športe, a zároveň 
inšpirovať a nadchnúť svet.

   
Diskutujte

• Motto Medzinárodného paralympijského výboru  
je „Judanti dvasia“ (Duch v pohybe). Myslíte si,  
že je to dobré motto? Prečo?

• Prečo sú paralympionici inšpiráciou pre nás všetkých?

• Navrhnite plagát, na ktorom znázorníte  
„ducha v pohybe“.

• Vlastnými slovami vysvetlite význam týchto citátov.

„K životu sa môžeš postaviť dvojako. 
Môžeš sedieť medzi štyrmi stenami, 
zaboriť si hlavu do piesku a dúfať, 
že zmizne, alebo si môžeš nasadiť 
boxerské rukavice, zdvihnúť päste a 
popasovať sa so životom najlepšie, 
ako vieš.“ 
Ljiljana Ljubisicová (CAN), štvornásobná paralympijská 
víťazka vo vrhu guľou a hode diskom

„Všetko je to o objavovaní. Ja som 
objavila, že plávanie mi otvorilo všetky 
dvere: v prvom rade mi dalo slobodu, 
a potom aj postavenie v spoločnosti.“
Béatrice Hessová (FRA), 25-násobná paralympijská 
medailistka v plávaní

Londýn 2012: Kelly Cartwrightová z Austrálie súťaží v skoku do diaľky žien na 
olympijskom štadióne počas paralympijských hier
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Vancouver 2010: Allison Jonesová z USA súťaží v super-G žien na paralympijských 
hrách vo Whistler Creekside

Londýn 2012: Federico Morlacchi z Talianska súťaží v disciplíne 100 m motýlik na 
paralympijských hrách v Aquatics Centre

Pracovný list č. 19

Paralympijské hry:  
„Duch v pohybe“

Témy olympijskej výchovy: 
Rovnováha, snaha o výnimočnosť, fair play, 
rešpektovanie ostatných, radosť z úsilia.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - 
deti vo veku 5 - 8 rokov až po vekovú 
kategóriu mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné 
postupy a zručnosti
Sokratovské otázky, experimentálne učenie sa.

  Výsledok učenia sa
Pochopiť, ako trénujú a súťažia športovci s 
hendikepmi.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 19 z knižnice zdrojov.
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Prečítajte si

Nech sa hry začnú! Vancouver vyhral rok 20101

Ráno 2. júla 2003 sa jasajúci dav odetý v červenej a bielej dozvedel, že ponuka 
Vancouveru na olympijské a paralympijské zimné hry 2010 zvíťazila... Keď to 
prezident MOV Jacques Rogge oznámil, celá arena GM Place sa rozburácala, 
stuhy popadali zo stropu a tisíce nadšených fanúšikov vyskočili na nohy mávajúc 
kanadskou vlajkou a bielymi uterákmi. Jasot pokračoval ešte niekoľko minút…

   
Diskutujte

• Aké emócie prežívajú ľudia na protiľahlom obrázku? Prečo sa podľa vás toľko 
ľudí takto cíti? Ktoré olympijské hodnoty demonštruje tento príbeh?

Vítanie sveta:  
dejiská olympijských hier

Keď sa mestá uchádzajú o organizovanie olympiády,  
berú tým na seba veľké organizačné a finančné záväzky.  
V tejto kapitole sa bližšie pozrieme na to, čo všetko 
usporiadanie hier zahŕňa.

ÚLOHY ORGANIZAČNÉHO VÝBORU OLYMPIJSKÝCH 
HIER2

• Vybrať a v prípade potreby vybudovať 
požadované športoviská, priestory  
na súťaženie, štadióny a zariadenia na 
trénovanie.

• Zabezpečiť dostupnosť všetkého 
potrebného vybavenia.

• Zohľadniť problematiku životného  
prostredia a udržateľnosti.

• Venovať rovnakú pozornosť všetkým 
športom, ktoré patria do programu a  
uistiť sa, že súťaže sa uskutočnia podľa 
pravidiel medzinárodných športových 
federácií (MŠF).

• Poskytnúť ubytovanie športovcom, ich 
podporným skupinám a funkcionárom.

• Zabezpečiť organizáciu zdravotníckych 
služieb.

• Zabezpečiť organizáciu prepravnej logistiky.

• Zabezpečiť komplexný informačný tok a 
vysielanie hier v čo najvyššej kvalite pre 
potreby médií.

• Zorganizovať kultúrne a vzdelávacie 
programy, ktoré patria k základným  
prvkom osláv olympijských hier.

• Uistiť sa, že počas hier sa v hostiteľskom 
meste alebo v jeho okolí nebudú konať 
žiadne politické demonštrácie či mítingy.

• Zostaviť oficiálnu správu o olympijských 
hrách v dvoch úradných jazykoch MOV, 
v angličtine a francúzštine, a zabezpečiť 
distribúciu správy v lehote dvoch rokov  
po skončení hier.
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Prečítajte si

Medzinárodný olympijský výbor udelil 
Hry XXXII. (32.) olympiády 2020 Tokiu. 
V kandidatúre, kde sa uchádzali tiež 
Istanbul a Madrid, vyhralo toto mesto 
v druhom kole hlasovania na 125. 
zasadnutí MOV v Buenos Aires.

„Gratulujeme Tokiu k zvoleniu za hostiteľské 
mesto olympijských hier roku 2020,“ 
vyhlásil vtedajší prezident MOV Jacques 
Rogge, ktorému sa 10. septembra 2013 
skončilo 12-ročné funkčné obdobie. „Tokio 
už od samého začiatku prišlo s ponukou, 
ktorá bola z technickej stránky veľmi silná. 
A inak to ani nemohlo byť, vzhľadom na 
konkurenčné ponuky vysokého kalibru, 
ktoré predstavil Istanbul a Madrid. Všetky tri 
mestá by dokázali zorganizovať dokonalé 
hry 2020, ale medzi členmi MOV napokon 
najviac zarezonovala ponuka Tokia. Mesto 
nás pozýva, aby sme ,objavili zajtrajšok’ 
prostredníctvom dobre zorganizovaných  
a bezpečných hier, ktoré vyzdvihnú 
olympijské hodnoty a zároveň novej 
generácii ukážu úžitok športovania.“ 

   
Diskutujte

• Aké emócie prežívajú ľudia na  
obrázku nižšie?

• Čo napríklad musel Londýn urobiť v  
rámci naplánovania a prípravy 
olympijských hier roku 2012?  
Myslíte si, že je to bolo ťažké? Prečo?

Obyvatelia hlavného mesta Japonska oslavujú, že 
ponuka Tokia na letné olympijské hry 2020 zvíťazila

Pracovný list č. 20

Organizovanie olympijských hier

Témy olympijskej výchovy:  
Rovnováha, snaha o výnimočnosť, fair play, 
rešpektovanie ostatných, radosť z úsilia.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti vo  
veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu mládeže  
vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy a 
zručnosti
Sokratovské otázky, pýtanie sa, učenie sa na základe projektov, 
kreativita, zosobňovanie, spolupráca, otázky a odpovede, 
okrúhly stôl, multimediálne prezentácie.

  Výsledok učenia sa
• Preskúmať a dozvedieť sa, akým spôsobom sa krajinám 

udeľuje organizovanie olympijských hier.

• Dozvedieť sa, ako môžu olympijské hry vyzdvihnúť kultúru 
hostiteľského mesta a krajiny.

• Dozvedieť sa, ako môže zorganizovanie olympijských hier 
transformovať spoločnosť.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 20 z knižnice zdrojov.
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Usporiadateľské mestá 
olympijských hier

Po podrobnom hodnotení rôznych kandidujúcich miest  
zasadne MOV a jednému mestu udelí právo zorganizovať  
a hostiť budúce letné alebo zimné hry.

Existujú dva druhy olympijských hier: letné hry  
a zimné hry, pričom obe sa konajú každé štyri roky.  
K zimným hrám patria športy na snehu a ľade.

    
Skôr, než začnete 
čítať - položte tieto 
otázky

V akých mestách by sa podľa vás mohli 
konať letné olympijské hry? A čo zimné hry? 
Mohli by sa konať v nejakom meste blízko 
vás?

   
Prečítajte si

Zimné športy pôvodne nefigurovali v 
olympijskom programe. V mnohých 
severských krajinách však boli veľmi obľúbené, 
a týmto krajinám záležalo na tom, aby sa 
zaradili do programu. V roku 1924 sa konal 
týždeň zimných športov v meste Chamonix, 
Francúzsko. Toto podujatie, ktoré podporil 
aj Medzinárodný olympijský výbor, zožalo 
obrovský úspech a MOV následne súhlasil 
s vyhlásením podujatia v meste Chamonix 
za prvé zmné olympijské hry. Odvtedy sa 
zimné olympijské hry konajú každé štyri roky. 
Pôvodne boli v tom istom roku ako letné hry, 
avšak v súčasnosti ich už delí len dvojročný 
interval.

MESTÁ, KTORÉ HOSTILI 
OLYMPIJSKÉ HRY

Rok Mesto
1896 Atény, Grécko
1900 Paríž, Francúzsko
1904 St. Louis, USA
1908 Londýn, Veľká Británia
1912 Štokholm, Švédsko
1916 Nekonali sa pre vojnu
1920 Antverpy, Belgicko
1924 Paríž, Francúzsko
1928 Amsterdam, Holandsko
1932 Los Angeles, USA
1936 Berlín, Nemecko
1940 Nekonali sa pre vojnu
1944 Nekonali sa pre vojnu
1948 Londýn, Veľká Británia
1952 Helsinki, Fínsko
1956  Melbourne, Austrália a Štokholm, 

Švédsko (jazdecké disciplíny)
1960 Rím, Taliansko
1964 Tokio, Japonsko
1968 Mexiko, Mexiko
1972 Mníchov, NSR
1976 Montreal, Kanada
1980 Moskva, ZSSR
1984 Los Angeles, USA
1988 Soul, Kórejská republika
1992 Barcelona, Španielsko
1996 Atlanta, USA
2000 Sydney, Austrália
2004 Atény, Grécko
2008 Peking, Čína
2012 Londýn, Veľká Británia
2016 Rio de Janeiro, Brazília
2020 Tokio, Japonsko

MESTÁ, KTORÉ HOSTILI ZIMNÉ 
OLYMPIJSKÉ HRY

Rok Mesto
1924 Chamonix, Francúzsko
1928 St. Moritz, Švajčiarsko
1932 Lake Placid, USA
1936 Garmisch-Partenkirchen, Nemecko
1940 Nekonali sa pre vojnu
1944 Nekonali sa pre vojnu
1948 St. Moritz, Švajčiarsko
1952 Oslo, Nórsko
1956 Cortina d’Ampezzo, Taliansko
1960 Squaw Valley, USA
1964 Innsbruck, Rakúsko
1968 Grenoble, Francúzsko
1972 Sapporo, Japonsko
1976 Innsbruck, Rakúsko
1980 Lake Placid, USA
1984 Sarajevo, Juhoslávia
1988 Calgary, Kanada
1992 Albertville, Francúzsko
1994 Lillehammer, Nórsko
1998 Nagano, Japonsko
2002 Salt Lake City, USA
2006 Turín, Taliansko
2010 Vancouver, Kanada
2014 Soči, Rusko
2018 Pjongčang, Kórejská republika
2022 Peking, Čínska ľudová republika
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Prečítajte si

Hrať spolu, žiť spolu: olympijská dedina

Olympijskí športovci potrebujú štadióny, na ktorých súťažia, ale 
potrebujú aj miesto, kde sa vyspia, najedia a oddýchnu si. Na to  
slúži olympijská dedina.

V olympijskej dedine majú všetci svoje ubytovanie, ale môžu využívať 
aj spoločné priestory na stravovanie a rekreáciu, kde ľudia zo všetkých 
krajín sedia bok po boku. Okrem priestorov na spánok a stravovanie 
poskytuje olympijská dedina aj obchodné centrá, kde si športovci 
môžu nakúpiť to, čo potrebujú, a zabaviť sa, keď práve nesúťažia.

Len si to predstavte! Nie sú tam žiadne hranice medzi krajinami  
a žiadne bariéry medzi ľuďmi, okrem jazykovej bariéry. Dokonca  
aj ľudia z krajín, ktoré medzi sebou práve vedú vojnu, tu môžu 
spoločne žiť, jesť aj sa hrať.

   
Diskutujte

Keby ste boli olympijskí športovci, ktorí počas hier bývajú v 
olympijskej dedine, ktoré veci by boli pre vás dôležité, aby ste sa cítili 
pohodlne a bezpečne? Ako by ste sa spriatelili s ľuďmi z ostatných 
krajín? Bolo by jednoduché nájsť si nových priateľov? Prečo? Prečo 
nie? Čo by ste chceli jesť?

Medzinárodný olympijský výbor tvrdí, že olympijská dedina pomáha 
pri budovaní lepšieho sveta plného mieru. Uveďte niekoľko dôvodov, 
prečo by to mohla byť pravda.

    
Skôr, než 
začnete čítať - 
položte si tieto 
otázky

Aké potreby majú ľudia, ktorí 
bývajú v dedine? Aké majú 
športovci špeciálne potreby?

Olympijská dedina

Olympijská dedina je dôležitá súčasť každých olympijských  
hier. Športovcom zo všetkých zúčastnených krajín poskytuje 
miesto, kde môžu jesť, spať, oddychovať a stretávať sa v 
priateľskom duchu.

Soči 2014: Olympijské 
kruhy v olympijskej dedine

Pracovný list č. 21

Olympijská dedina

Témy olympijskej výchovy:  
Rešpekt, výnimočnosť, fair play.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti vo  
veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu mládeže  
vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy a 
zručnosti
Zdieľanie sa v kruhu, diskusia, sokratovské otázky.

  Výsledok učenia sa
• Pochopiť dôležitosť olympijskej dediny ako spôsobu 

presadzovania základných hodnôt olympizmu.

• Pochopiť dôležitosť olympijskej dediny pri zjednocovaní  
ľudí a budovaní porozumenia.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 21 z knižnice zdrojov.
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Súčasťou udržateľného rozvoja, ku ktorému sa MOV zaviazal, 
patria tri kľúčové priority, a to environmentálne problémy, 
sociálna spravodlivosť a ekonomická hospodárnosť. MOV 
aktívne povzbudzuje olympijské organizačné výbory, aby 
definovali spôsoby, ako podporiť agendu globálnej udržateľnosti 
v rámci plánovania a prípravy olympijských hier.

Udržateľný vývoj 
prostredníctvom 
olympijských hier

Olympijské hostiteľské mestá ako vzory
Mestá, ktoré v súčasnosti hostia olympijské hry, plánujú mnoho 
spôsobov ochrany životného prostredia a presadzovania 
udržateľného vývoja. Uvádzame tu niekoľko príkladov, ktoré sa dajú 
použiť ako predlohy na diskusie o tom, ako budete môcť ochrániť 
životné prostredie a presadiť udržateľný vývoj vo vašej komunite.

Lillehammer 1994  
Prvé „zelené hry“  
Zachovanie energie, vzdelávanie verejnosti: Prebytok tepla z ľadových 
plôch a z klimatizácie v olympijskej hale Hamar sa recykloval a 
používal sa na vykúrenie ostatných areálov. Organizačný výbor 
nechal vytlačiť informácie o ochrane životného prostredia na 
vstupenkách na hry.

Nagano 1998  
Ochrana ohrozených druhov  
Motýľ Luehdorfia japonica: Finiš zjazdu v alpskom lyžovaní mužo 
bol v lese pri Happon‘one, čo je tiež miesto výskytu vzácneho 
motýľa menom Luehdorfia japonica. Viac ako 300 osôb, vrátane 
olympijských dobrovoľníkov a miestnych študentov zo strednej školy, 
pomohlo presadiť trávnatý porast miyama’aoi, na ktorom tento druh 
motýľa žije. Miestni stredoškoláci presadili tento trávnatý porast aj do 
areálu skokov na lyžiach, aby si tam vzácne motýle nakládli vajíčka.

Sydney 2000  
Zveľaďovanie mestského prostredia 
Olympijský park Millennium Parklands: Mesto Sydney vyčistilo starú 
priemyselnú zónu, aby na jej mieste vyrástol nový obrovský mestský 
park, zázemie pre olympijský štadión a ďalšie olympijské zariadenia. 
Tento park tiež chráni biotop rosničky zlatej (Litoria aurea).

Turín 2006  
Povedomie o klimatických podmienkach 
Program HECTOR: Zimné olympijské hry priamo ovplyvňuje stabilita 
klimatických podmienok, studené počasie a dostupnosť snehu.  
Sú to skutočné „suroviny“ na tieto športové súťaže. Vzhľadom na 
to sa ochrana klímy považovala za prioritný bod environmentálnej 
stratégie organizačného výboru zimných olympijských hier v Turíne 
(TOROC). Program HECTOR (výraz utvorený zo slov Heritage Climate 
TORino) preto zvýšil povedomie o problematike klimatických zmien  
a vykompenzoval emisie skleníkových plynov vyprodukovaných 
počas hier.

Peking 2008  
Premena za hranicami olympijského mesta 
Medzi kľúčové oblasti, na ktoré sa zameral pekinský organizačný 
výbor (BOCOG) vo svojom environmentálnom programe, patrilo 
zlepšenie, ochrana a zvyšovanie povedomia. Pri výstavbe 
olympijských priestorov a olympijského parku Olympic Green  
boli použité ekologické a energeticky úsporné stavebné materiály.  
V okolí Pekingu a v samotnom meste vynaložili špeciálne úsilie  
na zalesnenie, výšenie kvality ovzdušia, zlepšenie verejnej  
kanalizácie a spracovanie odpadu.

Vancouver 2010  
Integrované plánovanie a komunitné dedičstvo 
Zimné olympijské hry vo Vancouveri 2010 boli ukážkovým 
príkladom, ako možno rešpekt a záväzok voči životnému prostrediu 
zapracovať a zakomponovať do plánovania. Olympijská dedina 
a jej okolie získali platinové hodnotenie LEED a bola označená za 
vzor plánovania udržateľného mestského prostredia. Budovy boli 
vykurované teplom, ktoré vyprodukovali surové odpadové vody. 
Strecha nad rýchlokorčuliarskym štadiónom Richmond Olympic 
Oval bola vybudovaná z dreva, ktoré pochádzalo zo stromov 
napadnutých drevokazným hmyzom. Na splachovanie toaliet sa 
používala voda z odkvapu štadióna. Po skončení olympiády sa 
priestory prebudovali na multifunkčné centrum pre miestnu komunitu. 
Organizátori hier zabezpečili vo Vancouveri aj ďalšie trvácne 
environmentálne dedičstvo prostredníctvom neziskového subjektu, 
ktorý spolupracoval s komunitnými skupinami, mimovládnymi 
organizáciami, vládnymi agentúrami a súkromným sektorom na 
rozvoji udržateľných projektov súvisiacich so športom a rekreáciou.

„Naplniť potreby 
súčasnej generácie, 
a zároveň tým 
neznižovať šance, 
že budú naplnené 
aj potreby budúcich 
generácií.“ 
Naša spoločná budúcnosť,  
Správa brundtlandskej  
komisie (1987)

Vancouver 2010: Tradičné kamenné sochy inukšuk
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Londýn 2012  
„Za olympiádu jednej planéty“ 
Udržateľnosť patrila ku kľúčovým prvkom kandidátskej ponuky 
Londýna 2012 a v spolupráci s organizáciou BioRegional a WWF 
(Svetovým fondom na ochranu prírody) organizátori vytvorili 
koncept „Za olympiádu jednej planéty“. Princípy tohto konceptu 
sa presadili vo forme plánu udržateľnosti pre Londýn 2012, ktorý 
sa sústreďoval okolo piatich tém: klimatická zmena, odpad, 
biodiverzita, inklúzia a zdravý životný štýl. Tieto témy Londýnu 
2012 poslúžili ako rámec realizácie skutočne udržateľných hier  
a stali sa integrovanou súčasťou troch kľúčových fáz prípravy, 
času hier a odkazu.

Londýn dokázal, že jeho plán udržateľnosti zostavený pred 
hrami ostal verný tomu, čo sľúbil a vytvoril udržateľné dedičstvo, 
ktoré nezotrvalo len rok po hrách, ale i neskôr. Londýn 2012 
si dal záväzok, že oživí zanedbané komunity v Londýne, 
spropaguje zdravší a lepší životný štýl vo VB a za jej hranicami, 
zmení spôsob, akým ľudia vnímajú postihnutie a inšpiruje 
celú generáciu, aby športovala. Prostredníctvom vytvorenia 
infraštruktúry a organizovania hier partneri Londýna 2012, 
t. j. stavebné, cateringové spoločnosti, alebo spoločnosti 
zamerané na pohostinstvo a podujatia, demonštrovali hodnotu 
zapracovania udržateľnosti do praxe.

Soči 2014  
Využitie stimulu pre udržateľný rozvoj 
V Soči 2014 si dalo záväzok, že skombinuje úsilie, odbornú prax 
a skúsenosti partnerov, ktorí sa podieľali na realizácii, s cieľom 
hospodárne zakomponovať princípy udržateľného rozvoja 
do všetkých aspektov prípravy a realizácie hier. Soči 2014 
spolupracovalo s množstvom partnerov na tímovom dosahovaní 
niekoľkých cieľov v rámci udržateľnosti, pričom tieto ciele 
vychádzali z nasledujúcich tém:

•  zdravý životný štýl,

• bezbariérový svet,

• kultúra a národné hodnoty,

• harmónia s prírodou,

• hospodárska prosperita a 

• moderné technológie.

Soči 2014 využilo stimul pre udržateľný vývoj prostredníctvom 
spolupráce s UNEP (program OSN pre životné prostredie), 
s UNDP (program OSN pre rozvoj) a nezávislými 
environmentálnymi organizáciami ako napr. WWF a  
Greenpeace. Integrácia tejto medzinárodnej expertízy 
významne ovplyvnila ochranu a/alebo obnovu komplikovaných 
ekosystémov a presadila jedinečný ekologický odkaz, ktorý 
nezanikol ani po skončení hier. Ďalšie ťažiskové body zahŕňali 
kultúru, vzdelávanie a angažovanosť najširších vrstiev.

Rok 2013 bol vyhlásený za „Rok múzeí“, zatiaľ čo s blížiacimi 
sa hrami sa zvýšil aj počet dobrovoľníkov po celom Rusku 
a prípravy na Soči 2014 sprevádzalo založenie Ruskej 
medzinárodnej olympijskej univerzity.

    
Skôr, než začnete čítať - položte 
tieto otázky

• Čo znamená slovné spojenie „životné prostredie“?

• Prečo treba životné prostredie chrániť? 

   
Prečítajte si

Boby: Environmentálna výzva

Na bobovej dráhe sa dvoj- či štvorčlenné tímy kĺzajú po míľu 
dlhej ľadovej dráhe na aerodynamických boboch rýchlosťou až 
145 km/h (90 míľ za hodinu). Zlato získava tím, ktorý dosiahne 
najkratší súčet časov po dvoch kolách. Bobové dráhy o dĺžke 
1500 metrov, ktoré sa väčšinou nachádzajú na úbočí kopca, 
sú celkom strmé. Vyrábajú sa z umelého ľadu a vyžadujú si 
nezvyčajne citlivé meracie zariadenia. Zároveň sú veľmi drahé 
a ich výstavba si vyžaduje mnoho ťažkých environmentálnych 
rozhodnutí.

Príprava olympijského parku v Stratforde, ktorý sa stal uzlom hier 
v Londýne 2012

Pracovný list č. 22

Udržateľný vývoj prostredníctvom 
olympijských hier

Témy olympijskej výchovy:  
Rovnováha, rešpektovanie ostatných.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti 
vo veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu 
mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy 
a zručnosti
Pýtanie sa, konštruktivizmus, učenie sa na základe 
projektov, denníky, reflexívne denníky, blogy, kreatívne 
myslenie, riešenie problémov.

  Výsledok učenia sa
Pochopenie potreby vážiť si životné prostredie.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 22 z knižnice zdrojov.
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Londýn 2012: letecký záber na olympijský park
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Tak, ako všetky organizácie, aj MOV čelí rôznym výzvam. 
Niekedy nastanú situácie, ktoré sú v protiklade s hodnotami 
olympijského hnutia a ohrozujú dôveryhodnosť organizácie.
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Prekonávanie výziev 
spojených s olympijskými 
hrami

   
Diskutujte

Nájdite konflikt hodnôt v rámci olympijského hnutia pri každej z 
nasledujúcich situácií:

• Prerušený cyklus olympijských hier pre vojnu: Olympijské hry sa v 
rokoch 1916, 1940 a 1944 nekonali pre I. a II. svetovú vojnu. Akým spôsobom 
je to v protiklade s hodnotami olympijského hnutia? 

• Bojkoty: Preskúmajte, pre aké príčiny niektoré štáty bojkotovali olympijské 
hry, napr. v Montreale 1976, Moskve 1980 a Los Angeles 1984. Ako by ste sa 
cítili na mieste športovca, ktorý mal získať medailu na olympijských hrách, ale 
nemohol sa zúčastniť, lebo jeho krajina sa rozhodla, že bude bojkotovať hry? 

• Mníchovský masaker: Čo sa stalo v roku 1972 na olympijských hrách v 
Mníchove? Ako zareagoval MOV? MOV a organizačné výbory v dôsledku  
tejto udalosti investujú mnoho peňazí a pozornosti do bezpečnosti  
účastníkov olympijských hier. Preskúmajte zložité bezpečnostné opatrenia  
na olympijských hrách.

• Dopingové škandály: Čo je to doping? Ktoré látky sú nelegálne? Prečo sú 
nelegálne? Prečo je doping v protiklade s olympijskými hodnotami? Prečo  
niektorí športovci používajú nelegálne prostriedky? Preskúmajte postupy,  
ktorými sa športovci testujú na zakázané látky. Aké sú tresty?

• Vnútorná korupcia: Pred zimnými olympijskými hrami 2002 v Salt Lake City 
sa zistilo, že niektorí členovia MOV prijali úplatky za to, že počas výberového 
konania budú hlasovať za Salt Lake City. Vyšetrovanie MOV odhalilo niekoľko 
prípadov nevhodného správania členov MOV. Niektorí z nich rezignovali,  
iných vylúčili. Akým spôsobom bolo toto správanie členov MOV v protiklade  
s olympijskými hodnotami?

„Za svojich viac než 107 rokov si už olympijské hnutie 
prešlo mnohými krízami: prežilo zrušenie hier počas  
dvoch svetových vojen, prežilo bojkoty, i tragédiu v 
Mníchove, prežilo dopingové škandály a prežilo aj  
korupciu vo vlastných radoch. No MOV vždy prijal  
nápravné opatrenia. Stále by sme sa však mali  
vyhýbať akejkoľvek forme uspokojenia sa.“ 
Jacques Rogge, bývalý prezident MOV, publikácia Olympic Review (2004)

Pracovný list č. 23

Prekonávanie výziev 
spojených s olympijskými 
hrami

Témy olympijskej výchovy: 
Rovnováha, snaha o výnimočnosť,  
fair play, rešpektovanie ostatných,  
radosť z úsilia.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - 
deti vo veku 5 - 8 rokov až po vekovú 
kategóriu mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné 
postupy a zručnosti
Riadené diskusie, sokratovské otázky, zručnosti v 
rámci uvažovania, učenie sa pomocou skladačky, 
učenie sa prostredníctvom kolotoča, zdieľanie  
sa v kruhu, denníky, reflexívne denníky, vstupné 
kartičky, výstupné kartičky.

  Výsledok učenia sa
Dozvedieť sa o výzvach, ktorým olympijské hry čelili 
v minulosti a pochopiť, akými spôsobmi sa tieto 
výzvy dajú vyriešiť.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 23 z knižnice zdrojov.



78

Vyučovanie tém
 olym

p
izm

u

XIII. olympijský kongres, Kodaň, 2009 Otvárací ceremoniál: Jacques Rogge, prezident MOV, a Pan Ki-mun, generálny tajomník OSN, podpisujú loptu, 
ktorá sa mala predať v aukcii v prospech humanitárnej pomoci
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Pôvod olympijských hodnôt - odkaz zo 
starovekého Grécka
Pochopenie starovekej gréckej filozofie nám pomáha oceniť 
hodnotový rámec novovekých olympijských hier. Možno  
by pomohlo porovnanie s filozofiami ostatných kultúr.

Olympijské hry a ďalšie festivaly pochádzajúce zo starovekého 
Grécka sa nevyznačovali len športovými aktivitami, ale aj 
dramatickým umením, poéziou a hudobnými súťažami. 
Prostredníctvom týchto festivalov sa v Grékoch zakoreňovali  
kultúrne hodnoty a princípy. Môžeme sa učiť z metód, ktorými  
starí Gréci učili hodnotám, a tak obohatiť aj naše súčasné hodnoty. 
Presne ako oni, aj tento manuál využíva rôzne metódy učenia  
hodnôt, medzi inými rozprávanie príbehov, dialóg, dramatické 
umenie, poéziu, hudbu a tanec. Využívanie rôznych médií vo  
výučbe umožňuje sprostredkovateľom, aby naplnili rôzne  
potreby a maximálne apelovali na mládež.

„Šport nie je len fyzická činnosť. Je to 
spôsob, ako si upevňovať zdravie. Šport 
tiež pomáha pri prevencii či dokonca liečbe 
moderných civilizačných chorôb. Je to tiež 
vzdelávací nástroj, ktorý upevňuje kognitívny 
vývoj, učí sociálnemu správaniu a pomáha v 
integrácii komunít.“
Thomas Bach, prezident MOV

Pochopenie princípov a hodnôt 
starovekého Grécka
Starí Gréci sa riadili princípmi a hodnotami, vďaka ktorým dokázali 
vštepovať správanie a postoje spôsobilé na riešenie problémov 
vtedajšej spoločnosti. Chceli, aby ľudia boli plní bojovného ducha, 
verní svojej krajine, ale tiež spôsobilí priateliť sa s blížnymi a vyhýbať 
sa zbytočným bojom. Na týchto hodnotách sa zakladá aj motto 
novekých olympijských hier - „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie“.

Podobne aj kľúčové hodnoty olympijského hnutia - výnimočnosť, 
rešpekt a priateľstvo - sú modernou adaptáciou starovekých 
gréckych hodnôt. A úlohou týchto piatich tém výchovy olympijského 
hnutia je práve uľahčiť vyučovanie týchto hodnôt. Konkrétne ide o 
tieto témy:

• zažívať radosť z úsilia;

• žiť podľa pravidiel fair play;

• rešpektovať seba samého, ostatných a prírodné prostredie;

• snažiť sa o výnimočnosť a 

• nájsť rovnováhu medzi telom, vôľou a mysľou.

Športová kultúra

„Športy sú mikrokozmy v spoločnosti.“ 
Billie Jean Kingová

Športy patria ku kľúčovým prvkom kultúr rôznych spoločností. Už stáročia, ak 
nie tisícročia, slúžia na mnohé účely. Testovali sa nimi napríklad fyzické bojové 
zručnosti bojovníka (v starovekom Grécku). V kontexte modernej doby sa športovci, 
komunity, či dokonca celé národy združujú prostredníctvom športov na festivaloch, 
kde sa propaguje súťaženie a mier. V niektorých kultúrach sa šport rozvíja na 
vyjadrení fyzickej krásy v pohybe, pričom pohybové umenie tvorí dôležitú súčasť 
úspešných výsledkov v súťažení (tak to bolo aj na starovekých olympijských hrách 
a na novovekých hrách to stále platí v krasokorčuľovaní či gymnastike). V iných 
kultúrach sa šport vníma ako nástroj na presadzovanie politickej ideológie či ako 
prostriedok, ktorým športovci prekonávajú ekonomickú nepriazeň.

„Nič o spoločnosti 
neprezradí viac  
ako hry, ktorým  
sa venuje.“ 
James Michener
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Zatiaľ čo staroveké hry v Grécku ovplyvnili formát mnohých 
aspektov novovekého hnutia olympijských hier, je zrejmé, že 
obmedzené portfólio športov, v ktorých sa súťažilo v starovekej 
Olympii, sa značne rozšírilo. Do novovekých olympijských hier 
sa zaradili aj ukážkové športy, ktoré odrážajú jedinečnú kultúrnu 
identitu krajín hostiacich olympijské hry (hry v Riu - capoeira, 
hry v Pekingu - wušu). Aj naďalej rešpektujú tradične staroveké 
športy ako napr. atletiku, no zároveň s ochotou priznávajú, že 
medzi športovcami na celom svete si získavajú priazeň aj nové 
športy, ktoré si tiež zaslúžia svoje miesto na hrách (triatlon, 
taekwondo, atď.).

Tradičné športy
Porozmýšľajte nad týmito diskusnými otázkami:

• Existujú vo vašej krajine nejaké tradičné športy,  
ktoré vznikli v dávnej minulosti?

• Kto sa tým športom venoval?

• Aké vybavenie používali?

• Ako určovali víťazov?

• Ako víťazov odmeňovali?

• Zmenil sa tento šport, odkedy vznikol?

Keďže športy môžu mať v rôznych kultúrach rôzny význam, 
majú aj niečo spoločné, čo ich možno spája? Olympijské hnutie 
neustále využíva šport na presadzovanie mieru, porozumenia a 
oslavu športových úspechov svetových športovcov. Hodnoty ako 
fair play, rešpekt a snaha o výnimočnosť sú hlboko zakorenené v 
srdci olympijského ducha. OVEP bol vytvorený s cieľom zosobniť 
význam týchto hodnôt v životoch mladých účastníkov.

Londýn 2012: Darius Draudvila z Litvy súťaží v hode diskom, 
jednej z desiatich disciplín desaťboja mužov



82

4. časť: Vyučovanie tém olympijskej výchovy

Š
p

ortové p
od

ujatia v starovekom
 G

récku

Športové podujatia v 
starovekom Grécku

Pomocou tejto aktivity povzbuďte študentov, aby vyskúšali 
rôzne športové aktivity a ukázali, že v rôznych krajinách sú 
rôzne športové tradície.

Beh - preteky nôh
Starí Gréci používali na meranie vzdialenosti tzv. stadion. Ten v 
Olympii mal približne 200 m. Na pretekoch v rámci dvoch stadionov 
bežci zabehli jeden stadion, potom sa obrátili a bežali späť k štartovej 
čiare. Môžete si to vyskúšať tak, že odmeriate vzdialenosť približne  
50 m. Pre deti to úplne stačí.

Maratón dostal pomenovanie podľa miesta, kde sa uskutočnila 
slávna grécka bitka. Vojak bežal 42 km z bojiska do Atén, aby 
priniesol správu o víťazstve. Po tom, ako vyrozprával, čo sa stalo, 
zomrel. Môžete si skúsiť, aké to je bežať maratón: zorganizujte  
1 - 2 km beh okolo školy alebo vašej komunity. Pripravte sa na tento 
beh tak, že pravidelne zabehnete kratšie vzdialenosti. Pamätajte,  
že pri dlhších behoch si musíte rozvrhnúť tempo. Skôr, než sa  
pustíte do bežeckého programu, poraďte sa s trénerom.

• Existuje vo vašej krajine či komunite špeciálna bežecká súťaž?  
Ak áno, prečo ju neskúsiť?

Skákanie - dlhý sko
V starovekom Grécku športovci súťažili v skoku do diaľky z miesta. 
V rukách pritom držali závažia, čím sa snažili predĺžiť vzdialenosť. 
Môžete si to vyskúšať i vy: vezmite závažia do oboch rúk. Pri skoku 
na žinenku alebo do pieskoviska švihnite rukami vpred. Porovnajte 
dĺžku skokov pri rôznych technikách používania rúk, ako aj so 
závažím a bez neho.

• Existuje vo vašej krajine špeciálna skokanská súťaž?  
Ak áno, prečo ju neskúsiť?

Hádzanie - hod oštepom a diskom
V starovekom Grécku hod oštepom a diskom potrebovali bojovníci vo 
vojne. Mnohé športy, ktoré starí Gréci obľubovali, vlastne pochádzali 
zo zručností, ktoré potrebovali vojaci na vojnovom poli.

Za pomoci dospelého môžete skúsiť hod kopijou alebo oštepu. 
Porovnajte hody v rôznych postojoch, či už hod zo stojacej pozície 
alebo s rozbehom.

Na spôsob hodu diskom môžete použiť akúkoľvek loptu, kotúč,  
veľký kameň alebo disk. Vyskúšajte si rôzne pozície pri hádzaní  
či postoji a porovnajte výsledky.

• Existuje vo vašej krajine tradičný spôsob hádzania? Ak áno,  
prečo to neskúsiť s asistenciou dospelého?

Vyskúšajte si niektoré športy zo 
starovekých olympijských hier. 

Londýn 2012: Sedembojárka Jessica Ennisová (Veľká Británia) sa 
pripravuje na hod oštepom
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Táto aktivita pomôže účastníkom pochopiť základné  
princípy olympizmu.

Výklad
 základ

ných p
rincíp

ov

Výklad základných 
princípov

    
Skôr, než začnete čítať - položte 
tieto otázky

Princípy predstavujú všeobecne uznávaný hodnotový systém,  
ktorý sa zachováva už dlhú dobu a usmerňuje život ľudí. Hodnoty, 
ktoré vychádzajú z týchto princípov, definujú naše správanie.

Tri základné princípy olympijského hnutia sú:

1. princíp: Vlastnosti tela, vôle a mysle spájajú šport s kultúrou a 
vzdelávaním, čím sa dosahuje vyvážený celok. 

2. princíp: Športom poslúžiť harmonickému vývoju ľudstva. 

3. princíp: Športovanie je ľudské právo. Každý jedinec musí dostať 
príležitosť športovať, a to bez diskriminácie. 

   
Diskutujte

1. Ktoré základné princípy sú vo vašej komunite a škole 
najdôležitejšie?

2. V skupine diskutuje to tom, ako môžu tieto princípy prispieť  
k zlepšeniu života členov komunity či školy.

3. Čo to znamená, keď sa povie, že niečo je ľudské právo?  
Aké ďalšie ľudské práva môžete uviesť?

Čo znamená v praxi, že „športovanie je ľudské právo“ z pohľadu 
školy, komunity krajiny?

Výnimočnosť, rešpekt a priateľstvo sú tri kľúčové hodnoty odvodené 
z princípov olympizmu. Od každého člena olympijskej rodiny sa 
očakáva, že tieto kľúčové hodnoty sa prejavia na jeho správaní.  

   
Diskutujte

Ako sa prejavujú princípy olympizmu pri praktizovaní základných 
olympijských hodnôt?

Londýn 2012: Sarah Attarová zo Saudskej Arábie  
v behu žien na 800 m
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P
äť tém

 olym
p

ijskej výchovy

Olympijské hnutie si osvojilo päť tém výchovy, ktoré majú 
mladým ľuďom pomôcť pochopiť princípy olympizmu a  
uviesť ich do praxe.

Päť tém olympijskej 
výchovy

MOV prijalo a priblížilo tri kľúčové olympijské hodnoty, 
prostredníctvom ktorých chce zaviesť päť tém olympijskej 
výchovy. Ich cieľom je umožniť výučbu olympijských  
hodnôt a ovplyvniť správanie sa mládeže.

Brazílčania bežia vo veslárskom areáli Lagoa na 
olympijských hrách v Riu 2016

A. Radosť z úsilia
Mladí ľudia precvičujú fyzické, behaviorálne a intelektuálne zručnosti, a to tak, 
že prijímajú výzvy a navzájom sa vyzývajú na súťaženie v rámci fyzických aktivít, 
pohybu, hier a športu. 

B. Fair play
I keď koncept fair play pôvodne vznikol v rámci športu, všeobecne sa už uplatňuje 
mnohými spôsobmi a v rôznych kontextoch za hranicami športových ihrísk. 
Naučiť sa fair play v športe môže prispieť k rozvoju a posilneniu rovnakého 
správania sa i v každodennom živote.

C. Rešpektovanie ostatných
Keď sa mladí ľudia, ktorí žijú v multikultúrnom svete, naučia prijímať a rešpektovať 
mnohorakosť a prakticky žiť osobný život v mieri, propagujú mier a porozumenie 
na medzinárodnej úrovni.

D. Snaha o výnimočnosť
Zameriavanie sa na výnimočnosť môže mladým ľuďom pomôcť, aby robili 
pozitívne, zdravé rozhodnutia a usilovali sa byť čo najlepší vo všetkom, čo robia.

E. Rovnováha medzi telom, vôľou a mysľou
Učenie sa je záležitosť celého tela, nielen mysle. Fyzická gramotnosť a učenie  
sa prostredníctvom pohybu prispieva k rozvoju morálneho aj intelektuálneho 
učenia sa.
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A. Radosť zo športového 
úsilia a fyzickej aktivity

Mladí ľudia precvičujú fyzické, behaviorálne a intelektuálne 
zručnosti, a to tak, že sami prijímajú výzvy a navzájom sa 
vyzývajú na súťaženie v rámci fyzických aktivít, pohybu,  
hier a športu.

Chlapci bežia štafetový beh počas detského športového programu IAAF v Nankingu, v Číne 2014

„Ak deťom chýba 
určitý stupeň 
spontánnosti či chuť 
cvičiť, inými slovami, 
ak ich k tomu treba 
nútiť, zaručene budú 
na tú skúsenosť 
spomínať v zlom  
a k tomu športu,  
z ktorého sa mali 
tešiť, budú cítiť 
nevraživosť a odpor.“ 
Pierre de Coubertin1

Deti a fyzická činnosť
• Malé deti sú prirodzene aktívne. 

Pravdepodobnosť, že budú aktívne, sa však 
znižuje s vekom. Najvýraznejší pokles aktivity 
sa objavuje vo veku dospievania, a to najmä 
u dievčat a mladých žien. Mladých ľudí treba 
motivovať rôznymi inšpiratívnymi metódami 
a aktivitami, ako aj jasnými dôkazmi o 
napredovaní.

• V rôznom veku deti rastú rôzne a v obdobiach 
prudkého rastu sa niekedy cítia trápne. 
Športové činnosti treba prispôsobiť tak,  
aby vyhovovali veku, schopnostiam a 
zručnostiam študentov.

• I keď nikdy nie je neskoro, aby človek získal 
motorické zručnosti, mnohé z nich, ak nie 
väčšinu týchto zručností, ktoré dospelý jedinec 
využíva pri športovaní a rekreácii, sa človek 
naučí v ranom veku. Programy telesnej a 
športovej výchovy by sa mali uprednostňovať  
v školských osnovách a v komunitnom živote.

• V športe platí, že rôznorodosť je korením 
života! Ak sa deti stretnú so širokým 
spektrom fyzických činností, je omnoho 
pravdepodobnejšie, že si nájdu činnosť,  
ktorá ich bude lákať a inšpirovať.

• Prepájajte programy telesnej výchovy v  
školách so športovými krúžkami a programami 
či zariadeniami v komunitách.
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Pracovný list  
č. 24

Prežívanie radosti z 
vynaloženého úsilia 
prostredníctvom 
športu a fyzickej 
aktivity

Témy olympijskej výchovy: 
Radosť z úsilia, snaha o 
výnimočnosť, fair play, 
rovnováha, rešpektovanie 
ostatných.

Navrhované aktivity: 
Adaptácie pre rôzne vekové 
skupiny - deti vo veku 5 - 8 
rokov až po vekovú kategóriu 
mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané 
učebné postupy a 
zručnosti
Diskusia, uvažovanie, spolupráca.

  Výsledok učenia 
sa
Dozvedieť sa, aká dôležitá je úloha 
fyzickej činnosti pri presadzovaní 
celkového blaha všetkých účastníkov.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 24 z knižnice zdrojov.

Kruh fyzicky aktívneho života3

Organizovaný šport a  
predstavenie na pódiu

Rekreácia a 
celoživotná účasť

Šport na školách a 
telesná výchova

„Olympijská výchova... 
vychádza zo športu či 
telesnej výchovy a súvisí 
s rozvojom hodnôt. Oba 
aspekty pomáhajú pri 
formovaní charakteru a 
zlepšovaní spoločnosti.“ 
Gessman R2

„Šport je tiež dôležitý nástroj na umožnenie udržateľného 
rozvoja. Oceňujeme spôsob, akým šport stále viac 
prispieva k realizácii rozvoja a mieru prostredníctvom 
presadzovania tolerancie a rešpektu, a sme si tiež vedomí 
toho, ako šport prispieva k posilňovaniu postavenia žien  
a mládeže, jednotlivcov a komunít, ako aj zdravia, 
vzdelávania a cieľov sociálnej inklúzie.“
Premena nášho sveta: Agenda OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj (2015)
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Prečítajte si

Beh pre radosť: Kipčoge Keino (Keňa)

Kipčoge Keino, malý chlapec z pohoria Nandi v Keni, vedel už od 
mala, že ak chcel získať vzdelanie, musel si ho vybehať. Už keď 
mal päť, Kip, ako ho volala rodina, zistil, že škola je vzdialená asi 6,5 
kilometra. Keďže tam neexistovala hromadná doprava, do školy sa 
mohol dostať len tak, že tam zabehol. A tak každý deň behal do a zo 
školy. Chodníček, ktorý viedol z jeho dediny do školy, sa pre tohto 
prívetivého chlapca stal obvyklou a známou trasou. Rok po roku Kip 
postupne predlžoval bežeckú trasu. Začal behať domov aj na obed, 
potom zabehol domov a vracal sa do školy na poobedné krúžky, 
a neskôr túto trasu domov zopakoval, až napokon behával takmer 
26 kilometrov denne. S každým zabehnutým kilometrom telo Kipa 
nebadane prechádzalo nevídanými fyzickými adaptáciami. Vyvinul 
sa u neho neuveriteľný aerobický systém, ktorý mu umožnil súťažiť 
s najlepšími bežcami v Keni. Nik, kto videl, ako každučký deň behá 
do a zo školy, nepochyboval o tom, že Kip zbožňuje beh. Bol to 
prirodzený športovec a behal s eleganciou a ľahkosťou. Zdalo sa,  
že športovému úspechu sa v jeho prípade nedá vyhnúť.

V ranom veku však život zasadil Kipovi nečakanú a smutnú ranu,  
keď sa jeho rodičia pominuli. Z Kipa sa stala sirota, no tieto 
skúsenosti vyformovali jeho život tým najúžasnejším spôsobom.

Po škole sa Kip prihlásil do policajného zboru v Keni a stal sa z 
neho inštruktor fyzickej zdatnosti. Pre mladých kadetov na polícii, 
ktorí sa snažili napodobňovať Kipove zvyky na udržanie kondičky, 
muselo byť ťažké snažiť sa nasledovať jeho príklad. Kipove úspechy 
v súťažiach ho vyniesli až na olympijské hry v Mexiku 1968. Zistilo sa, 
že pre bežcov na dlhé trate boli tieto hry veľmi náročné vzhľadom na 
nadmorskú výšku, v ktorej sa Mexiko nachádza. Mnohí športovci sa 
trápili, ale Kip Keino nie. Roky strávené behaním po kopcoch Nandi, 
ktoré sa tiež nachádzajú v značnej nadmorskej výške, pomohli Kipovi 
prekonať tieto výzvy a získal zlatú a striebornú olympijskú medailu. 

Naďalej sa však vyvíjal ako športovec. Beh pre neho nebol len šport; 
bol to jeho životný štýl, jeho vášeň. Štyri roky po Mexiku sa Kip ocitol 
na štarte behu na 3000 m prekážok. Kto vie, možno premýšľal, 
koľko ráz musel bežať po tom chodníku, ktorý ho viedol k vzdelaniu. 
Možno. To sa už nedozvieme. Vieme len to, že o niekoľko minút mu 
už na krku visela zlatá medaila. Tým sa však športové úspechy Kipa 
Keina neskončili. Určitým spôsobom to bol len začiatok.

Radosť ako  
životný štýl
Táto kapitola obsahuje príbehy, v ktorých 
sa vyzdvihuje sila dobrého príkladu elitných 
športovcov. Použite tieto príklady na  
určenie vlastností, ktorými sa vyznačujú  
ľudia zapálení pre šport.

Otvorenie Školy Kipčoga Keina v Eldorete, Keňa 2010

    
Skôr, než začnete čítať - položte si 
tieto otázky

Už ste niekedy stretli niekoho slávneho alebo čítali o nejakom 
slávnom športovcovi? Prečo sú slávni? Čo museli urobiť, aby sa 
stali takými úspešnými? Naozaj úspešní športovci prejavujú nielen 
„radosť“, ale i „dôstojnosť“ a rešpekt voči ostatným a voči sebe.

Možno preto, čo prežil ako sirota, alebo možno kvôli odhodlaniu 
uspieť, Kip Keino s manželkou Phyllis zasvätili svoj život pomoci 
mladým. Kip a Phyllis mali sedem vlastných detí, ale napriek tomu sa 
rozhodli, že si adoptujú deti bez domova a vychovajú ich. Najskôr si 
vzali jedno, potom dve, potom štyri deti. Onedlho sa už starali o 30, 
40, 70, 100 sirôt. Ako človek, ktorý si vážil dôležitosť vzdelávania,  
Kip otvoril základnú školu a neskôr aj strednú školu.

Kipčoge Keino, muž s takým skromným pôvodom, získal ocenenie 
od prezidenta Kene, H. E. Mwai Kibakiho, tzv. Rad horiacej kopije, čo 
je najprestížnejšie ocenenie v kenskej spoločnosti. Dodnes pokračuje 
v tejto úžasnej práci ako člen Medzinárodného olympijského výboru.

   
Diskutujte

• Ako sa na živote Kipa Keina prejavila radosť z úsilia? 

• Akým spôsobom radosť z úsilia umožnila Keinovi prispieť  
k svojej komunite?
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Prečítajte si

Hrdo stáť: Cecilia Taitová4 (Peru)

Ceciliu Taitovú vychovali v chatrči s jednou miestnosťou na neoficiálnom 
sídlisku mimo Limy, hlavného mesta Peru. Nemali ani elektrinu, ani  
tečúcu vodu, ale pred príbytkom stálo provizórne volejbalové ihrisko. 
Cecilia teda mala šťastie, keďže už v 14-tich rokoch merala takmer  
1,8 m a bola „príliš vysoká na dievča“.

Talentovaná volejbalistka si požičala bratove topánky a skúsila to v 
klubovom tíme. Odtiaľ sa dostala do národného tímu, ale väčšinu času 
strávila nosením lôpt a podávaním vody, až kým si pravoruká smečiarka 
nevytkla členok v jednom zápase so Sovietskym zväzom a kouč zareval 
na Taitovú: „Hej, ty!“ Ani nevedel, ako sa volá, a Taitová bola ľaváčka, ale 
zahrala bravúrne, „čistý adrenalín“ ako si spomína, že Peru vtedy vyhralo. 
Zrodila sa nová „zlatá ľaváčka”. Vtedy mala len 16 rokov.

Neskôr hrala profesionálne v Japonsku, Taliansku a Brazílii. V roku 1988 
sa však vo veku 26 rokov vrátila do národného tímu Peru na olympijských 
hrách v Soule. V tom čase bolo Peru zmietané občianskou vojnou, ale 
keď Peru postúpilo, všetky frakcie zložili zbrane, aby mohli sledovať hry. 
Prvý raz v tej dekáde sa krajina zjednotila. 

Peru nezvíťazilo, ale získalo striebro a z Taitovej sa stala národná hrdinka. 
Kandidát na prezidenta, Mario Vargas Llosa, sa ju snažil zlákať na 
politiku, ale ju viac zaujímal šport. Neskôr utrpela zranenie kolena: „Moja 
strava nebola v detstve dostatočná na to, aby som si vybudovala silné 
telo.“ Podstúpila operáciu v Nemecku a v roku 1996 sa vrátila do Peru.  
Za vlastné peniaze založila volejbalový program pre dievčatá. 
Prechádzala sa pomedzi chatrče a volala: „Všetky dievčatá, ktoré 
chcú zmeniť svoj život, poďte sem!“ Onedlho už trénovala 800 dievčat, 
no mnohé ďalšie si vyžadovali pozornosť, a tak požiadala o vládne 
financovanie. Nestalo sa tak. Vtedy sa Taitová rozhodla, že sa bude 
uchádzať o funkciu. V roku 2000 sa pridala k [politickej kampani] 
populistického kandidáta Alejandra Toledu a zvolili ju masívnym 
všeľudovým hlasovaním. Vo funkcii Taitová porodila druhú dcéru. 
„Pracovala som až do dňa, kým sa nenarodila,“ spomína so širokým 
úsmevom. „Výhoda športovania!“

Poslaním Taitovej v kongrese je umožniť túto výhodu všetkým. Pracovala 
na tom, aby jej postavenie riaditeľky športu mládeže získalo vládny 
štatút a všetky základné školy dotlačila k tomu, aby zamestnali učiteľov 
telesnej výchovy. Jej cieľom je „zmeniť víziu ľudí v chudobe. Šport buduje 
charakter, nádej a dôstojnosť.“

Pracovný list č. 25

Oslava ľudstva: príbehy z 
olympijských hier

Témy olympijskej výchovy:  
Rešpektovanie ostatných, rovnováha, fair 
play, snaha o výnimočnosť, radosť z úsilia.

Navrhované aktivity: Adaptácie pre 
rôzne vekové skupiny - deti vo veku 5 - 8 
rokov až po vekovú kategóriu mládeže vo 
veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné 
postupy a zručnosti
Diskusia, uvažovanie, spolupráca.

  Výsledok učenia sa
Dozvedieť sa o inšpiratívnych úspechoch 
olympijských športovcov, ich víziách budúcnosti  
a čerpať z nich.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 25 z knižnice zdrojov.

   
Diskutujte

• Prečo podľa vás Cecilia Taitová tvrdí, 
že „šport buduje charakter, nádej a 
dôstojnosť“?

• Ako komunita Cecilie oslavovala  
jej úspech?

• Ktoré činnosti vám vo vašom živote 
dávajú nádej, dôstojnosť a radosť?

Cecilia Taitová s Jacquesom Roggem, 
bývalým prezidentom MOV, a Ivanom 
Dibosom, členom MOV z Peru, po odovzdaní 
trofeje MOV Ženy a šport v roku 2003



89

4. časť: Vyučovanie tém olympijskej výchovy
A

.  R
ad

osť zo šp
ortového úsilia a fyzickej aktivity

Oslava olympizmu: 
Olympijský deň
Usporiadanie Olympijského dňa či týždňa je  
skvelý spôsob, ako spropagovať olympizmus  
a olympijské hodnoty v miestnych komunitách.

Olympijský deň/týždeň
Každý rok sa počas Olympijského dňa 23. júna oslavuje 
šport a olympijské hodnoty výnimočnosti rešpektu a 
priateľstva.

Olympijský deň však ani zďaleka nie je len športová 
udalosť. Je to deň, v ktorý sa má svet zaktivizovať.

Národné olympijské výbory (NOV) po celom svete 
organizujú športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity  
na základe troch pilierov - hýb sa, uč sa a objavuj.

V niektorých krajinách zakomponovali Olympijský deň  
do učebných osnov a v posledných rokoch mnohé  
NOV organizujú tiež koncerty a výstavy, ktoré sú pre 
podujatie príznačné.

HÝB SA 
Zaktivizuj sa počas Olympijského dňa. „Pohyb“ môže 
vyjadrovať všetky možné telesné činnosti ľudí v každom 
veku, bez ohľadu na ich schopnosti.

UČ SA
Učte sa a vyučujte o úlohe športu v spoločnosti,  
ako aj o olympijských hodnotách!

OBJAVUJ
Vyskúšajte nové športy a veci, ktoré ste ešte neskúsili.

Zdroje
Štartovací súbor MOV na zorganizovanie Olympijského 
dňa určený pre NOV obsahuje detailné informácie 
a pracovné listy, ktoré vám pomôžu zorganizovať a 
zrealizovať Olympijský deň.

Ak sa chcete zapojiť do Olympijského dňa, skontaktujte 
Národný olympijský výbor (NOV). Podrobné kontaktné 
informácie v súvislosti s vaším NOV nájdete na stránke 
www.olympic.org.

Informácie o tomto súbore nájdete aj na NOCnet  
(http://extranet.olympic.org).

Olympijský deň v Tonge

Olympijský deň v Botswane
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„Fair play je záležitosť ľudských práv.  
Len skrze vzdelávanie môže každý  
jeden z nás... získať širšie povedomie  
o všeobecných ľudských právach.“
Koïchiro Matsura, generálny riaditeľ UNESCO. 
(Ľudské práva a potreba ich poznania). 
UNESCO, január 2001

Fair play bol pôvodne športový koncept, ktorý zdôrazňoval hru 
podľa pravidiel. Rozhodcovia a funkcionári presadzovali a uplatňovali 
pravidlá prostredníctvom penált a trestov. Avšak význam fair play 
už v dnešnej dobe siaha za hranice športu a zďaleka už nejde len 
o dodržiavanie pravidiel. Ťažko definovať tohto „ducha fair play“, 
ale ľahko ho vidieť na určitých typoch správania sa (napr. podanie 
ruky na konci zápasu). Tento koncept sa natoľko rozšíril, že v 

B. Učiť sa fair play

I keď koncept fair play pôvodne vznikol v rámci športu, dá sa 
uplatniť mnohými rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch  
za hranicami športových ihrísk. Naučiť sa fair play v športe 
môže prispieť k rozvoju a posilneniu rovnakého správania sa  
i v každodennom živote.

takmer každej krajine vznikol ekvivalent v národnom jazyku. Fair play 
bolo pôvodne zakotvené v hodnotovom systéme euro-americkej 
kultúry, no v súčasnosti je už svetovo uznávané ako základný princíp 
ľudských práv.

Fair play nie je samozrejmosť, keď sa deti či mládež zúčastňujú 
na skupinových aktivitách. Práve naopak: prieskumy v mnohých 
krajinách skôr potvrdzujú, že niektoré športové súťaže, žiaľ, 
v podstate prispievajú k neférovému správaniu, napríklad k 
podvádzaniu, zneužívaniu látok a agresii.5 Fair play v športe, tak aj  
v iných kontextoch, sa treba učiť, a keďže sa zdá, že v deťoch sa  
táto myšlienka dokáže ujať veľmi ľahko, výučba fair play je koncept, 
ktorý sa dá použiť v rôznych vzdelávacích kontextoch.6

V deťoch je zakorenený silný zmysel pre férovosť. Fair play sa dá 
preto vyučovať v základnej škole, ako aj vo vyšších ročníkoch. 
Nasledujúce aktivity zohľadňujú toto široké spektrum použitia.

Londýn 2012: Rozhodkyňa Veronika Szűcsová vyhlasuje Nicolu Adamsovú z Veľkej Británie za víťazku po záverečnom súboji v boxe žien do 51 kg proti 
Číňanke Žen Cchan-cchan na londýnskych hrách 2012 v ExCeL aréne
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„Fair play znamená, že rešpektujem mojich spoluhráčov  
a protihráčov. Hrať fér je niekedy ťažšie.“
14-ročný študent

„Snažím sa hrať fér, to znamená, dodržiavať pravidlá.  
Ale ak chceme naozaj vyhrať v nejakom zápase,  
niekedy musíme takticky faulovať.“ 
14-ročný futbalista

„Fair play neznamená len dodržiavať písané pravidlá.  
Označuje skôr správne postoje športovcov a športovkýň  
a správneho ducha, podľa ktorého sa správajú...“ 
Medzinárodná charta fair play

Čo znamená fair play?7 
Použite túto aktivitu s cieľom pomôcť študentom, aby 
preskúmali zmysel fair play a našli príklady férovej a  
neférovej hry.

Pracovný list č. 26

Žiť podľa zásad fair play

Témy olympijskej výchovy:  
Fair play, rešpekt, rovnováha.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti vo veku  
5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu mládeže vo veku  
15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy a 
zručnosti
Konštruktivizmus, kreativita, riešenie problémov, spolupráca, scénka, 
uvažovanie, diskusia.

  Výsledok učenia sa
Uvedomenie si dôležitosti fair play, a to nielen v športe, ale aj v živote.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 26 z knižnice zdrojov.

   
Diskutujte

Súhlasíte so všetkými týmito výrokmi?

Prečo? Prečo nie?

Čo podľa vás znamená fair play?

Diskutujte o niektorých situáciách, v ktorých sa 
ťažko dodržiava duch fair play.
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Skôr, než začnete čítať - položte si tieto otázky

Spomeňte si na prípad, keď pre vás niekto niečo urobil, aj keď nemusel, keď si dal tú námahu, aby vám pomohol. Aký ste z toho mali 
pocit? Prečo sa také správanie nazýva „fair play“?

   
Prečítajte si

Fair play na bobovej dráhe8

Počas zimných olympijských hier 1964 sa Eugenio Monti zapísal 
do dejín olympijského fair play v rakúskom Innsbrucku. Tento 
Talian bol jedným z najlepších bobistov na svete. Boby sú akoby 
stroj zo skleneného vlákna, ktorý sa na koľajničkách šmýka 
po ľadovej trati na úbočí kopca rýchlosťou 150 km za hodinu. 
Existujú boby pre dvoch alebo štyroch spolujazdcov. Úlohou 
bobistu a ostatných spolujazdcov je udržať rovnováhu a stabilitu 
bobov počas celej divokej jazdy, najmä v ostrých zákrutách, a 
prejsť cieľovou čiarou v čo najkratšom čase.

Monti už získal bronzovú medailu v štvorboboch, ale veľmi túžil 
po víťazstve v mužských dvojboboch. Ako tak s partnerom 
čakali na vrchu kopca, kým sa dostanú na štart, uvedomil si, 

že pri boboch jeho súperov Robina Dixona a Tonyho Nasha z 
Veľkej Británie zavládla panika. Stratili pás, ktorým sa koľajnička 
prichytáva o boby. Bez toho pásu nemohli súťažiť. Čo teraz?

Monti neváhal a britskému páru požičal pás zo svojich bobov. 
Nash a Dixon absolvovali trasu a získali zlato. Monti sa musel 
uspokojiť s 3. miestom, ale za svoju šľachetnosť získal špeciálnu 
trofej fair play od CIFP.

Napriek tomu sa ale Monti rozhodol, že sa svojho sna nevzdá a 
získa olympijské zlato. A hoci už mal 40 rokov, opäť trénoval na 
zimné olympijské hry 1968. Zručnosti a mnohoročné skúsenosti 
napokon priniesli ovocie a vytúžené zlato získal v oboch 
disciplínach.

Žiť podľa zásad fair play
Príbehy fair play nás inšpirujú. Po tom, ako si študenti prečítajú alebo vypočujú 
nasledujúce príbehy, môžu vyrozprávať alebo napísať ich vlastné príbehy fair play.

Innsbruck 1964: 
Bobisti Eugenio Monti 
a Sergio Siorpaes z 
posádky Talianska I

   
Diskutujte

• Prečo podľa vás Monti požičal svoj pás druhému tímu, aj keď tak mohol prísť o zlatú medailu, po ktorej túžil toľko rokov?

• Zachoval by sa tak každý? Prečo? Prečo nie?

• Čo bolo pre Montiho, podľa všetkého, dôležitejšie ako víťazstvo?

• Jazda na boboch patrí medzi športy, pri ktorých sa šanca na získanie medaily zvyšuje priamoúmerne s kvalitou vybavenia.  
Je to fér? Prečo? Prečo nie? Ktoré ďalšie športy si vyžadujú rozsiahle a moderné vybavenie?
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Prečítajte si

Fair play na šírom mori

Bola sobot 24. septembra 1988. Kanadský jachtár Lawrence 
Lemieux sa držal na druhom mieste na olympijských hrách 
v Soule. Počas pretekov vial silný a mätúci vietor a dvíhali sa 
nepríjemné vlny z kórejského pobrežia. Larry tieto podmienky 
poznal veľmi dobre. Bol to skúsený jachtár, ktorý sa často plavil 
po nebezpečných vodách. Už-už začal dobiehať vedúceho 
súpera, ktorý sa plavil za zlatom, no zrazu zahliadol prázdnu 
loďku na vlnách.

Muž v blízkosti prázdnej lode na neho mával zo studenej vody. 
Nečakaná vlna ho zhodila do mora.

Lemieux bez váhania zmenil smer a priplavil sa k jachtárovi. 
Vytiahol ho z vody, a potom zamieril na breh, aby pre neho 
vyhľadal pomoc. Po záchrannej akcii sa Lawrence vrátil na 
preteky, ale vedenie už nezískal. V pravom duchu olympijskej 
súťaže sa Lawrence vzdal šance na víťazstvo, len aby pomohol 
súperovi.

Na znak uznania tohto činu udelil MOV tomuto Kanaďanovi 
špeciálne olympijské ocenenie. Lemieux bol šťastný ale aj 
prekvapený, keď médiá nafúkli skutok, ktorý by podľa neho  
urobil každý športovec. „Prvé pravidlo pri plavbách je, ak vidíš,  
že má niekto problém, pomôž mu,“ uviedol.

   
Diskutujte

• V čom sa podobajú názory nórskeho trénera a jachtára 
Lemieuxa na víťazstvo?

• Súhlasíte s nimi? Prečo? Prečo nie?

   
Diskutujte

•   Toto sú príbehy fair play v rámci individuálnych športov. Avšak 
problémy fair play sa často objavia v tímových športoch ako 
futbal či ľadový hokej. Zistite, prečo majú hráči v tímoch väčšie 
problémy s uplatnením fair play. Akým spôsobom sa športové 
organizácie snažia riadiť tieto situácie? Darí sa im to? Prečo? 
Prečo nie?

• Diskutujte o týchto témach: „Zdolaní vždy získajú trofej fair 
play.“ Je to pravda? Ak áno, zmenšuje to nejako hodnotu  
tejto trofeje?

   
Prečítajte si

Vďaka za lyžiarske palice!9

Kanaďania počas pretekov ďakujú nórskemu trénerovi  
za lyžiarske palice pre Saru Rennerovú

„Stále vzdávajú hold nórskemu trénerovi lyžiarov, ktorý kanadskej 
bežkyni na lyžiach Sare Rennerovej požičal palicu, keďže sa  
jej zlomila počas tímového šprintu na zimných olympijských 
hrách v Turíne. 

Rennerová poslala Bjørnarovi Håkensmoenovi fľašu vína. 
Tento akt ocenila aj kanadská bežecká komunita. A nórsky 
vedúci misie tiež môže očakávať ďakovný list od Kanadského 
olympijského výboru. Vďaka tej požičanej palici vyhrali Rennerová 
a jej tímová partnerka Beckie Scottová striebornú medailu.

„Bol to reflex. Ani som o tom nepremýšľal,“ uviedol Håkensmoen. 
„Zásadou nášho nórskeho tímu, a mojou zásadou je, že by sme 
si mali pomáhať. Mali by sme súťažiť za rovnakých podmienok. 
Každý by mal mať dvoje lyží a dvoje palíc.“

Pre Håkensmoena nebol problém požičať Rennerovej lyžiarsku 
palicu. V očiach ostatných je to príklad olympijského ducha, ktorý 
sa však niekedy stráca v honbe za medailami.“

   
Diskutujte

• Čo bolo, podľa všetkého, dôležitejšie pre nórskeho trénera 
ako vyhrať olympijskú medailu?

• Nórsky tím skončil na štvrtom mieste, a teda nezískal žiadnu 
medailu. Je to fér pomôcť tímu súpera, ak sa tak sami 
pripravíte o medailu? Nórsky tréner lyžiarov Bjørnar Håkensmoen



94

4. časť: Vyučovanie tém olympijskej výchovy

B
. U

čiť sa fair p
lay

Kultúra fair play prospeje všetkým. 

V rámci programu fair play organizácia 
môže:

• potvrdiť, že účasť je právo, no s 
právom prichádza aj zodpovednosť

• začať utvárať organizačnú kultúru, 
ktorá presadzuje pozitívne hodnoty 
medzi učiteľmi, študentmi, trénermi, 
účastníkmi, rodičmi a funkcionármi 
organizácie

• viditeľne sa zaviazať, že bude 
presadzovať fair play pre športovcov, 
bezpečnosť a rešpekt

• zdôrazňovať zábavu a rozvíjanie 
fyzických a športových zručností

• presadzovať záväzok, aby s účasťou 
vo všetkých ohľadoch programu mali 
pozitívnu skúsenosť všetci účastníci, 
či už športovci, študenti, diváci, 
učitelia, tréneri, rodičia, funkcionári 
alebo dobrovoľníci

• poskytnúť jasné očakávania 
a smernice každému členovi 
organizácie a zariadiť, aby organizácia 
zodpovedala za splnenie týchto 
očakávaní a

• utvoriť víziu budúcnosti, ako aj 
komplexný návod, podľa ktorého 
bude môcť organizácia realizovať 
svoje programy.

Férová hra v komunitnom 
športe
Mnoho športových organizácii sa zaoberá problémami ako napr. 
neúctivé správanie sa športovcov a divákov a postoj „vyhrať za 
každú cenu“, ktoré sa prejavujú u niektorých osôb zaangažovaných  
v športe. Tieto problémy sa dajú vyriešiť utvorením „kultúry fair play“.

Turín 2006: Sara Rennerová z Kanady v akcii na pretekoch v  
behu žien na 10 km
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Diskutujte

Utvárajme vhodné prostredie pre zmenu! Kde začneme?

Potrebujete program fair play? Zamyslite sa nad týmto konceptom a prediskutujte s členmi vašej organizácie nasledovné otázky: 

1. Máme ťažkosti:

• s prejavmi nevhodného prístupu k súperom alebo  
medzi rovesníkmi?

• s prejavmi nevhodného prístupu k učiteľom, trénerom, 
funkcionárom alebo rodičom?

• s používaním nevhodného slovníka zo strany hráčov, 
študentov alebo rodičov v hľadisku?

• so šikanovaním alebo obťažovaním?

• s nedostatočným zastúpením niektorých skupín našej 
spoločnosti, dievčat a mladých žien alebo ľudí odlišných 
kultúr na našich aktivitách?

• s mierou odchodov?

• s utváraním pozitívnejšieho imidžu našej organizácie?

• s tým, koľko negatívnej energie vynaložíme na  
nepríjemné záležitosti?

• s podvádzaním?

2. Stanovila si naša organizácia postupy alebo opatrenia,  
ktoré sa uplatňujú pri riešení týchto problémov?

3. Je naše vedenie (exekutíva, administratíva atď.) plne zaviazané 
uplatniť fair play? 

4. Odkazuje naša organizácia vo svojom vyhlásení o cieľoch 
alebo poslaní na presadzovanie pozitívnych hodnôt, ako je 
fair play a rešpektovanie všetkých ľudí spojených s našou 
organizáciou? 

5. Odkazuje naša organizácia vo svojom vyhlásení o cieľoch 
alebo poslaní na bezpečnosť svojich členov alebo študentov  
a na presadzovanie príjemného a pozitívneho prostredia? 

6. Odkazuje naša organizácia alebo škola vo svojom vyhlásení 
o cieľoch alebo poslaní na vzdelávaciu úlohu organizácie pri 
rozvíjaní vedomostí a zručností spôsobmi primeranými veku  
jej členov?

7. Máme v našej organizácii výbor alebo osobu zodpovednú  
za záležitosti a problémy týkajúce sa fair play? Hovoríme  
o týchto témach? 

8. Stará sa naša organizácia alebo škola o to, aby všetci jasne 
chápali ciele a očakávania nášho programu fair play? 

9. Má naša organizácia kódexy správania sa pre študentov, 
hráčov, rodičov a trénerov/učiteľov?

Naša vízia fair play budúcnosti: posúdenie situácie
Na vašej ceste k utvoreniu zmeny majte na pamäti niekoľko vecí:

1. Prvky alebo prednosti našej organizácie alebo školy, ktoré by podporovali alebo viedli k iniciatíve fair play,  
napr. silný vodca, záväzok rodičov, finančné zdroje, skvelé deti.

2. Najvýznamnejšie prekážky pri dodržiavaní fair play.

3. Naše fair play ciele: O päť rokov neskôr budú o našej organizácii ľudia hovoriť, že…

4. Opatrenia pre posilnenie fair play, ktoré by sme mohli začať realizovať tento rok. 

5. Budeme vedieť, že sme uspeli, keď…
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Zavádzame program fair play10 
Po všeobecnom posúdení vašej situácie vám nasledujúce kroky  
pomôžu priblížiť sa vašej vízii fair play organizácie alebo školy.

Áno Nie V procese Zodpovedná osoba?

1. Získajte odsúhlasenie dlhodobého záväzku k fair play  
zo strany exekutívy alebo administratívy.

2. Napíšte vyhlásenie o uplatnení fair play, v ktorom 
vymenujete jeho prínosy, ako sú rešpekt, bezpečnosť, 
pozitívne hodnoty, rozvoj zručností, zábava.

3. Zorganizujte stretnutia, na ktorých získate prísľub  
od kľúčových trénerov a/alebo učiteľov.  
(Poznámka: výber by mal závisieť od ich odhodlania 
dodržiavať pravidlá fair play.)

4. Vytvorte podporný tím, ktorý bude spolupracovať s 
administratívou alebo exekutívou pri riešení problémov 
súvisiacich s fair play.

5. Navrhnite opatrenia týkajúce sa fair play (zmluvy, 
informácie, brožúry, plagáty, podvýbor fair play,  
ocenenia, oznamy pred zápasom).

6. Snažte sa získať finančnú podporu (od firiem alebo  
z iných zdrojov) pre jednotlivé súčasti iniciatívy fair play.

7. Vypracujte zmluvy s trénermi, hráčmi a rodičmi a 
informačný leták alebo bulletin o fair play, v ktorých 
vysvetlíte svoj program fair play každému, kto je  
súčasťou organizácie alebo školy. 

8. Usporiadajte stretnutia s každým tímom alebo triedou a 
s rodičmi. Na týchto stretnutiach rozdajte zmluvy/pravidlá 
a predstavte svoj program a opatrenia ohľadom fair play. 
Rozdistribuujte bulletin o fair play.

9. Do rôznych zariadení umiestnite vlajočky/transparenty/
plagáty, ktoré budú propagovať váš program fair play. 
V šatniach a umyvárňach vyveste plagáty zobrazujúce 
princípy fair play a povinnosti hráčov. 

10. Spíšte predzápasové alebo rozhlasové oznamy o fair play. 
Rozdajte ich do tímov alebo tried.

11. Pripravte a rozpošlite hodnotiace hárky tímov. 

12. Vyberte dobrovoľníkov, ktorí určia víťazné fair play tímy, 
študentov, hráčov alebo triedy. Navrhnite odmeny  
pre víťazov.

13. Pripravte a rozpošlite hodnotiace hárky rozhodcov. 
Pripravte a implementujte juniorský porotcovský program.
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Fair play sľub pre trénerov
Tréneri mladých športovcov sa musia zamerať na to, aby 
mladí ľudia rozvíjali a zdokonaľovali svoje zručnosti, súťažili 
v duchu fair play, usilovne pracovali, posilňovali tímovú 
spoluprácu, bavili sa a - čo je najdôležitejšie - naučili sa 
rešpektovať spoluhráčov, trénerov, súperov, funkcionárov  
a ich rozhodnutia, ako aj hru samotnú.

Ako tréneri súhlasíme s dodržiavaním nasledujúcich 
zásad: 

1.  Budeme aktívne podporovať a viesť k princípom fair play, ktoré zahŕňajú: úctu k pravidlám; 
rešpektovanie svojich oponentov; rešpektovanie funkcionárov a ich rozhodnutí; začlenenie; 
neustála sebakontrola.

2.  Na všetky tréningy a súťaže sa budeme dôkladne pripravovať, aby sme naplno využili čas,  
ktorý máme pre tieto aktivity k dispozícii.

3.  Nebudeme otvorene kritizovať žiadneho športovca vo svojom tíme, súperiace tímy, 
funkcionárov alebo iných trénerov. 

4. Ku všetkým športovcom budeme pristupovať spravodlivo a s rešpektom. 

5. Budeme mať prehľad o bezpečnosti a potrebách všetkých športovcov a reagovať na ne. 

6.  Budeme klásť dôraz na rešpekt, tímovú spoluprácu a zábavu a budeme sa snažiť  
rozvíjať vo svojich športovcoch lásku k súťaženiu. 

7.  Plne chápeme, že náš prístup ku koučovaniu je navrhnutý tak, aby v prvom rade  
vyhovoval potrebám mladých ľudí, nie aby slúžil trénerom a rodičom. 

8. Budeme sa snažiť naučiť našich športovcov, aby pre víťazstvo tvrdo pracovali,  
ale nevyhrávali za každú cenu. 

9.  Budeme rešpektovať svojich trénerských kolegov a spolupracovať s nimi,  
aby sme boli maximálne osožní pre športovcov. 

Podpis: ________________________________ Dátum: ________________

Tím: ____________________________________

Kópia tejto „zmluvy“ podpísanej trénerským kolektívom by mala byť na začiatku sezóny 
odovzdaná rodičom každého z hráčov v tíme.
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Fair play záväzok  
pre rodičov
Rodičia mladých športovcov by mali súhlasiť s 
dodržiavaním nasledujúcich zásad a zabezpečiť,  
že ktokoľvek, kto ich sprevádza pri sledovaní ich  
detí počas športových aktivít, tak koná tiež.

Kópie tejto „zmluvy“ by mali byť na začiatku sezóny rozdané rodičom na podpis a následne 
vrátené vedeniu tímu ich dieťaťa.

1.  Neustále budeme aktívne podporovať a viesť k princípom fair play. Medzi ne patrí: úcta k 
pravidlám; rešpektovanie súperov; rešpektovanie funkcionárov a ich rozhodnutí; začlenenie; 
neustála sebakontrola.

2.  Prevezmeme zodpovednosť za bezpečnú a včasnú prepravu našich detí na všetky 
naplánované zápasy a tréningy. 

3.  Budeme rešpektovať limit jedného rodiča na hráča v šatniach alebo prípravných priestoroch 
pred zápasom, tréningom alebo inou udalosťou. Urobíme všetky rozumné opatrenia, aby 
sme na tieto miesta s obmedzeným prístupom neprivádzali súrodencov, priateľov alebo 
iných príbuzných.

4. Budeme rešpektovať potrebu každého športovca mať pred a po zápasoch a tréningoch 
vlastný priestor a čas vyhradený pre trénerov. 

5.  Koučovanie necháme na kolektív trénerov a nikdy nebudeme trénerom prekážať ani 
podrývať ich autoritu. Nebudeme naše dieťa navádzať, aby hralo spôsobom, ktorý je v 
rozpore s pokynmi alebo plánmi trénera. 

6.  Akékoľvek/všetky obavy budeme komunikovať vedeniu tímu, nie priamo trénerskému 
kolektívu. Vedenie si v prípade potreby naplánuje stretnutie medzi rodičmi a trénermi. 

7. Budeme tím podporovať, keď nás o to požiadajú - pomáhaním pri získavaní finančných 
prostriedkov a zúčastňovaním sa na tímových stretnutiach a špeciálnych podujatiach. 

8.  Zabezpečíme, aby malo naše dieťa k dispozícii vhodný a bezpečný výstroj. 

Meno: ___________________________________

Súhlasím, že sa budem riadiť týmito zásadami.

Podpis: ________________________________ Dátum: ________________

Tím: ____________________________________

Podpísanú časť nižšie vráťte manažérovi tímu



99

4. časť: Vyučovanie tém olympijskej výchovy
B

. U
čiť sa fair p

lay

Záväzok fair play 
športovcov a účastníkov
Táto zmluva hráčom dopomôže k záväzku a k prevzatiu 
zodpovednosti voči zásadám, ktorými sa budú riadiť na 
športovisku a mimo neho.

1. Budem sa riadiť pravidlami fair play. Budem rešpektovať pravidlá hry. Budem rešpektovať 
svojich súperov. Budem rešpektovať funkcionárov a ich rozhodnutia. Pomôžem zabezpečiť, 
aby všetci moji spoluhráči dostali možnosť zúčastniť sa. Nikdy nestratím sebakontrolu.

2. Som súčasťou tímu a budem tímovým hráčom. 

3. Víťazstvo nie je všetko. Najdôležitejšou vecou je robiť všetko, čo je v mojich silách počas 
každého zápasu a tréningu. 

4. Budem rešpektovať svojich spoluhráčov. 

5. Ak skórujem, poďakujem sa svojim spoluhráčom za to, že mi k tomu dopomohli. Ak inkasuje 
náš tím, povzbudím svojich spoluhráčov a nabudúce sa budem viac snažiť pomôcť im. 

6. Budem počúvať pokyny svojho trénera. 

7. Šport ma baví, ale škola je dôležitejšia. 

Meno: ___________________________________

Súhlasím s dodržiavaním pravidiel tímu.

Podpis: ________________________________ Dátum: ________________

Tím: ____________________________________

Podpísanú časť nižšie vráťte manažérovi tímu
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Ako dokáže nejaká krajina priniesť mier spoločnostiam, v ktorých 
existujú odveké nenávisti, konfliktné prvky alebo veľké ekonomické 
rozdiely medzi ľuďmi? Toto je dôležitá výzva pre vedúcich 
predstaviteľov a pedagógov v športe. Hlavnou úlohou vzdelávania 
vždy bolo zachovanie a odovzdávanie tradícií, zvyčajne tých z 
dominantnej kultúry v spoločnosti. Vedúce osobnosti v multikultúrnej 
spoločnosti však majú inú úlohu. Ich poslaním je rozvíjať komunity 
študentov, ktoré akceptujú a rešpektujú ľudí z iných kultúr.

Napríklad Juhoafričania spolu od konca apartheidu pracujú na 
utvorení novej spoločnosti, v ktorej sú ľudia všetkých rás akceptovaní 
a rešpektovaní. Vedúce osobnosti športu a pedagógovia majú v 
tomto procese dôležitú úlohu.

Čo vlastne znamená úcta k druhým? No predovšetkým, ako lídri 
niečo také učia? Čo je iné v triede, v ktorej sa deti učia rešpektu a 
akceptovaniu kultúrnych rozdielov? Aké aktivity deťom a mládeži 
pomôžu naučiť sa žiť spolu v mieri – v detstve a aj v dospelosti?  
To sú otázky tejto časti.

Multikultúrna výchova sa začína v srdciach a mysliach vedenia  
škôl a učiteľov. Učitelia multikultúrnej výchovy by mali prijať 
nasledovné princípy:

• Všetci ľudia a všetky kultúry majú svoju hodnotu, a preto sa na 
všetkých ľudí - vrátane žien, detí, zdravotne znevýhodnených ľudí, 
etnických menšín atď. - vzťahujú ľudské práva a spoločenská 
zodpovednosť.

• Násilie nie je najlepším spôsobom ako riešiť konflikty.

• Deti musíme naučiť akceptovať a rešpektovať kultúrne rozdiely. Musí 
sa to stať súčasťou každej činnosti vzdelávacieho programu a dňa 
stráveného v škole. Rasizmus a neznášanlivosť sú často výsledkom 
nevedomosti a strachu. Schopnosť porozumenia a akceptovania 
rozdielnosti sa rozvíja, keď spolu ľudia žijú, pracujú a hrajú sa.

• Rodiny a spoločnosť zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore alebo 
podkopaní vášho úsilia vštepovať akceptovanie a úctu k iným. 
Požadujte, aby rodičia a komunita vaše úsilie podporovali.

Postrehy ohľadne úcty k sebe a k ostatným

•  Tradície sú podstatným aktérom pri budovaní spoločnosti 
založenej na úcte k sebe samému a k iným.

• Akceptovanie rozmanitosti je dobrým základom pre rozvoj  
úcty k druhým.

• Spochybňovanie predsudkov podporuje toleranciu a úctu  
k druhým.

„Cieľom olympijského hnutia je prispievať 
k utváraniu mierového a lepšieho sveta 
výchovou mládeže prostredníctvom športu  
v súlade s olympizmom a jeho hodnotami.“
Olympijská charta

„Nové učebné osnovy budú v podstate... 
podporovať vzdelávanie, ktoré myslí na 
kultúru ľudských práv, viacjazyčnosti a 
multikulturalizmus a berie ohľad na hodnoty 
zmierenia a budovania národa.“ 
Profesor S. Bengu, predslov ku školským osnovám v Južnej Afrike  
z roku 2005

C. Prejavujme úctu k sebe, 
ostatným a životnému 
prostrediu
Keď sa mladí ľudia žijúci v multikultúrnom svete naučia 
akceptovať a rešpektovať rozmanitosť a správajú sa k ľuďom 
mierumilovne, šíria tak mier a medzinárodné porozumenie.

Londýn 2012: Na konci rozbehov mužov na 5 000 m pretekár  
Mo Farah z Veľkej Británie (vľavo), ktorý skončil tretí, ďakuje  
Filipíncovi Renemu Herrerovi, ktorý dobehol posledný
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Prečítajte si

Pôvab pod tlakom: Michelle Kwanová (USA)

Každý nerád prehráva v dôležitej súťaži. Pre olympijského 
športovca je veľmi ťažké prísť o medailu, keď všetci verili,  
že ju získa. Sklamanie sa skrýva len veľmi ťažko. Odpovedať  
na otázky médií je náročné. Je ťažké pokračovať, ak viete,  
že váš životný sen sa nenaplní.

V krasokorčuliarskej súťaži žien na zmných olympijských hrách v 
Nagane 1998 mladá tínedžerka Michelle Kwanová z USA ukázala 
svetu, ako prijať drvivú prehru v duchu fair play. Očakávalo sa, že 
Kwanová vyhrá zlatú medailu. Bola majsterkou sveta a vo väčšine 
súťaží v tom roku bola najlepšia. Avšak v tú olympijskú súťažnú 
noc jej mladučká tímová kolegyňa Tara Lipinská vo finále zajazdila 
neuveriteľný program a zdolala Kwanovú, ktorá tak získala 
striebornú medailu.

Do dejín sa však zapísal spôsob, akým sa Kwanová zachovala 
po súťaži. Na pofinálovej tlačovej konferencii preukázala voči 
Lipinskej skutočné priateľstvo a povedala len: „Toto síce nie  
je tá farba medaily, ktorú som chcela, ale beriem ju... veď taký  
je život, nie?“11

Život v súlade so zásadami rešpektu
Športovci, ktorí prejavujú úctu a dôstojnosť v súťaži,  
sú vzormi pre mladých ľudí.

Pracovný list č. 27

Prejavujme úctu k sebe samému 
a k iným

Témy olympijskej výchovy: Rešpekt.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti 
vo veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu 
mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy 
a zručnosti
Zisťovanie, schopnosť diskutovať, tvorivosť, riešenie 
problémov, spolupráca, literárne krúžky.

  Výsledok učenia sa
Poznanie, že rešpekt je silný nástroj na zmenu našich  
životov a životov druhých.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 27 z knižnice zdrojov.Nagano 1998: krasokorčuliarka USA Michelle Kwanová počas 

individuálnej súťaže žien

„Vďaka jej prístupu si ju svet bude navždy pamätať. Je to jedna z 
najšarmantnejších športovkýň, aké tu kedy boli,“ povedal jeden z 
prizerajúcich sa.

Ďalší vyhlásil: „Nikdy som nevidel nikoho, kto by sa s drvivou 
prehrou vyrovnal s väčšou rozvahou, dôstojnosťou a vyspelosťou 
ako dospievajúce dievča menom Michelle Kwanová“. 

   
Diskutujte

• Prečo ľudia obdivujú spôsob, akým Michelle Kwanová konala 
po tom, čo získala striebro a nie zlatú medailu? Zapôsobila na 
vás? Prečo áno alebo prečo nie?

• Ako sa správajú športovci, ktorí nevedia prehrávať, keď 
ich v súťaži zdolajú? Prečo si myslíte, že sa správajú týmto 
spôsobom? Aké sú dôsledky takéhoto zlého správania pre 
iných športovcov? Pre divákov? Pre šport?

• Ako by ste mohli počas športovej súťaže preukázať úctu 
svojim súperom alebo inému tímu? Ako by ste mohli ukázať, 
že viete prehrávať, keď váš tím v súťaži zdolajú?
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Skôr, než začnete čítať - položte si 

tieto otázky
• Aké práva sú chránené vo vašej spoločnosti?

• Ako sú tieto práva chránené?

Kľúčové slová: prirodzený, neodňateľný, barbarský,  
cieľ, donútený, uchyľovať sa, znovu zdôrazniť, právomoc, 
obdarený, suverenita.

   
Prečítajte si

Všeobecná deklarácia ľudských práv12

Preambula:

• Uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neodňateľných 
práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, 
spravodlivosti a mieru vo svete.

• Ignorovanie ľudských práv a pohŕdanie nimi viedlo k 
barbarským činom urážajúcim svedomie ľudstva a 
vybudovanie sveta, v ktorom sa budú ľudské bytosti  
zbavené strachu a núdze tešiť slobode prejavu a viery,  
bolo vyhlásené za najvyšší cieľ ľudstva.

• Je nevyhnutné, aby sa ľudské práva chránili zákonom,  
ak nemá byť človek donútený uchyľovať sa, keď už  
všetko ostatné zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku.

• Je nevyhnutné podporovať rozvoj priateľských vzťahov  
medzi národmi.

• Ľud Spojených národov zdôraznil v Charte znovu svoju  
vieru v základné ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu  
ľudskej osobnosti, v rovnaké práva mužov a žien a  
rozhodol sa podporovať sociálny pokrok a utvoriť lepšie 
životné podmienky vo väčšej slobode.

• Členské štáty prevzali záväzok zaručiť v spolupráci s 
Organizáciou spojených národov všeobecné uznávanie a 
zachovanie ľudských práv a základných ľudských slobôd.

• Rovnaké chápanie týchto práv a slobôd má nesmierny 
význam pre dokonalé splnenie tohto záväzku.

• Valné zhromaždenie vyhlasuje túto Všeobecnú deklaráciu 
ľudských práv ako spoločný cieľ pre všetky národy a 
pre všetky štáty, aby sa každý jednotlivec a každý orgán 
spoločnosti, majúc túto deklaráciu stále na mysli, snažil 
vyučovaním a výchovou rozšíriť úctu k týmto právam 
a slobodám a zabezpečiť postupnými opatreniami 
vnútroštátnymi aj medzinárodnými ich všeobecné a účinné 
uznávanie a zachovávanie tak medzi ľudom členských  
štátov samotných, ako aj medzi ľudom území, ktoré sú  
pod ich právomocou.

Článok 1
Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach.  
Sú obdarení rozumom a svedomím a majú sa k sebe správať  
v duchu bratstva.

Článok 2
Každý je oprávnený na všetky práva a slobody, ktoré stanovuje 
táto deklarácia, bez akéhokoľvek rozdielu rasy, farby pleti, 
pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, 
národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo 
iného postavenia. Ďalej sa nesmie robiť nijaký rozdiel z dôvodu 
politického, právneho alebo medzinárodného postavenia krajín, 
alebo území, ku ktorým osoba prináleží, či ide o krajinu alebo 
územie nezávislé, poručnícke, nesamosprávne alebo podrobené 
inému obmedzeniu suverenity.

Článok 3
Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.

   
Diskutujte

• Spíšte si zoznam ľudských práv, o ktorých sa hovorí v týchto 
článkoch Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Čo znamená 
„osobná bezpečnosť“?

• Aké dôsledky má diskriminácia a porušovanie ľudských práv 
na jednotlivcov, rodiny a komunity?

• Aké príklady problémov s ľudskými právami poznáte zo sveta? 
Z vašej krajiny? Z vašej komunity? Z vašej školy/triedy?

• Aké opatrenia môžu ľudia prijať, aby svoje práva ochránili?

• Prečo je dôležité brať do úvahy ľudské práva ľudí?

Ľudské práva:  
základ pre rešpekt  
a akceptovanie
V roku 1948 sa OSN dohodla na znení 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv. 
Tento dokument načrtáva základné princípy 
spoločnosti, v ktorej má každý právo na 
dôstojnosť a slobodu.
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Diskutujte

• Spomeňte si na situáciu vo vašej komunite, keď práva mladých ľudí neboli uznané. 
Prečo sa to stalo? Ako by sa to dalo vyriešiť?

• Spomeňte si na situáciu, pri ktorej si mladí ľudia neplnili svoju povinnosť 
rešpektovať práva iných. Čo bolo podnetom? Ako sa to mohlo vyriešiť?

• Aké opatrenia by ste mohli podniknúť, aby ste ochránili svoje práva alebo  
práva iných?

Mať práva znamená  
mať zodpovednosť
Pri tejto aktivite študenti preskúmajú myšlienku práv a 
zodpovedností tým, že si vytvoria vlastnú chartu práv  
a povinností vo svojej triede alebo skupine.

Pracovný list č. 28

Moje práva = moje povinnosti

Témy olympijskej výchovy: Rešpekt, rovnováha, fair play.

Navrhované aktivity:  
Varianty pre rôzne vekové skupiny od najmladších žiakov vo veku 
5 – 8 rokov po najstarších vo veku 15 – 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy a zručnosti
Učebná metóda skladačka, učebná metóda kolotoč, kruh zdieľania,  
Sokratovské otázky, vstupné karty, výstupné karty.

  Výsledok učenia sa
Poznanie rozdielu medzi právami a povinnosťami jednotlivcov a skupín.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 28 z knižnice zdrojov.
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Prečítajte si

„Mám sen, že jedného dňa 
národ povstane a začne 
skutočne žiť podľa svojho kréda: 
Pokladáme za samozrejmé 
pravdy, že všetci ľudia sú 
stvorení ako sebe rovní…”

Mám sen, že moje štyri malé 
deti budú jedného dňa žiť v 
krajine, kde nebudú súdené 
podľa farby kože, ale podľa  
ich charakteru.

Dnes mám sen…

To je naša nádej… Keď 
dovolíme slobode zaznieť,  
keď ju necháme zaznieť z 
každej dediny a každej osady,  
z každého štátu a každého 
mesta, budeme môcť urýchliť 
príchod toho dňa, keď všetky 
Božie deti, černosi a belosi,  
židia a pohania, protestanti  
a katolíci, sa budú môcť  
držať za ruky a spievať  
slová starého černošského 
spirituálu: Konečne slobodní! 
Konečne slobodní! Vďaka  
Bohu Všemohúcemu,  
konečne sme slobodní!” 
Martin Luther King Jr.

Keď ste si tento prejav prečítali, vypočujte 
si reč Dr. Kinga www.youtube.com/
watch?v=3vDWWy4CMhE

„Mám sen“13 
V tomto slávnom a inšpiratívnom prejave Martin Luther King Jr. oslovil 
tisíce ľudí na manifestácii v USA v čase, keď obyvatelia tmavej pleti v 
Amerike bojovali za svoje ľudské práva. Posolstvo jeho prejavu rezonuje 
celosvetovo všade tam, kde dochádza ku konfliktom medzi ľuďmi  
rôznych rás, náboženstiev a tradícií.

   
Diskutujte

• Čo je najdôležitejšie posolstvo prejavu Dr. Kinga? Aký bol jeho sen?

• Je jedna pieseň s názvom “Musia sa to poriadne naučiť”. Ako sa ľudia naučia 
nerešpektovať alebo nemať radi iných ľudí? Prečo sa učia pristupovať k iným 
ľuďom s neúctou?

• Aké sú dôvody, prečo existujú nezhody medzi ľuďmi rôznych rás alebo kultúr?

• Aké opatrenia by ste dnes mohli podniknúť, aby ste pomohli iným mladým  
ľuďom nájsť vo svojom živote zmierenie a úctu?

Vedúca osobnosť občianskych práv v Amerike Martin Luther King Jr. (1929 — 1968) 
sa prihovára davu počas Pochodu na Washington v roku 1963
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Zložité rozhodnutia

Pracovný list  
č. 29

Zložité rozhodnutia

Témy olympijskej výchovy: 
Rešpekt, rovnováha, fair play.

Navrhované aktivity: Varianty 
pre rôzne vekové skupiny od 
najmladších žiakov vo veku  
5 – 8 rokov po najstarších vo 
veku 15 – 18 rokov. 

  Odporúčané 
učebné postupy a 
zručnosti
Vedená diskusia, Sokratovské otázky, 
riešenie problémov, spolupráca, 
schopnosť myslenia, komunikačné 
zručnosti, tvorivosť.

  Výsledok učenia 
sa
Rozvíjanie zručností na pomoc 
pri rozhodovaní sa - ovplyvnené 
olympijskými hodnotami – v zložitých 
situáciách.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 29 z knižnice zdrojov.

Šport ako aj sám život nás môžu často postaviť pred dilemy. Keď čelíme zložitým 
situáciám, prijímame rozhodnutia, o ktorých sa domnievame, že sú v týchto 
situáciách najlepším riešením. Postupom času môžeme v dospelosti čerpať zo 
svojich skúseností, ktoré nám pomôžu zvládnuť otázky morálnych následkov, 
ako napríklad podvádzanie v športe. Naučíme sa identifikovať praktiky, ktoré 
sú jasne správne alebo nesprávne a svoje skúsenosti môžeme zužitkovať vo 
výchove našich mladých športovcov. Žiaľ, existujú aj príklady športovcov, ktorí 
pravidlá stanovené v našich športoch nedodržiavajú, čo môže byť pre mladých 
ľudí mätúce. Preto je dôležitou súčasťou rozvoja mladých športovcov, aby získali 
zručnosti, ktoré ich správne morálne nasmerujú pri zložitých otázkach, ktoré sa 
objavujú v športe.
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Mladí ľudia potrebujú bezpečné sociálne a fyzické prostredie, aby mohli robiť 
správne rozhodnutia a vydávať zo seba to najlepšie. Zdravá spoločnosť si kladie 
blahobyt mladých ľudí za prioritu číslo jeden. Zdravá spoločnosť:

• má čisté a bezpečné prostredie;

• sa venuje potrebám všetkých detí a mládeže - dievčat a chlapcov,  
detí s poruchami učenia a detí so sluchovým, zrakovým a iným  
telesným postihnutím;

• poskytuje deťom a mládeži všetkých vekových kategórií každodenné 
príležitosti zapojiť sa do fyzickej aktivity;

• poskytuje prostredie bez diskriminácie, obťažovania a zastrašovania;

• je miesto, kde sa oceňujú a rešpektujú individuálne rozdiely a kultúrne tradície; 
a

• uznáva, že rodičia a komunita zohrávajú dôležitú úlohu v rozvoji zdravých  
detí a mládeže.

D. Vynakladanie 
maximálneho úsilia pre 
dosiahnutie výnimočnosti
Upriamenie pozornosti na zdokonaľovanie sa môže mladým 
ľuďom pomôcť robiť pozitívne a zdravé rozhodnutia a snažiť  
sa stať sa najlepším v čomkoľvek, čomu sa venujú.

Singapur 2010: Fanny Beisaronová z Izraela, Miguel Valente Fernandes z 
Portugalska, Eszter Dudásová z Maďarska a Alois Knabl z Rakúska v tíme Európy 1 
po víťazstve v miešanom štafetovom triatlone na olympijských hrách mládeže

Pracovný list č. 30

Vynakladanie maximálneho 
úsilia pre dosiahnutie 
výnimočnosti

Témy olympijskej výchovy:  
Snaha o výnimočnosť, rovnováha.

Navrhované aktivity:  
Varianty pre rôzne vekové skupiny od 
najmladších žiakov vo veku 5 – 8 rokov  
po najstarších vo veku 15 – 18 rokov. 

  Odporúčané učebné 
postupy a zručnosti
Zisťovanie, spolupráca, tvorivosť, denníky,  
čitateľské denníky, blogy, vlogy, učebná  
metóda kolotoč, učebná metóda skladačka,  
kruh zdieľania.

  Výsledok učenia sa
• Poznanie, že snaha o výnimočnosť je o testovaní 

hraníc svojich osobných možností a snahe o 
zlepšenie seba samého.

• Pochopenie, že tento princíp siaha do všetkých 
oblastí nášho života.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 30 z Knižnice zdrojov.

“Sme tým, čo 
robíme opakovane. 
Výnimočnosť teda 
nie je čin, ale zvyk.” 
Aristoteles, filozof  
(384 – 322 pred n.l.)

„Čokoľvek robíte, 
alebo túžite urobiť, 
začnite s tým. 
Odvaha v sebe 
ukrýva silu, kúzlo  
a génia!”
Johann Wolfgang von Goethe, 
nemecký básnik (1749 – 1832)
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Skôr, než začnete čítať - položte si 

tieto otázky
Ako športovci dosahujú vo svojich disciplínach výnimočnosť? 

   
Prečítajte si

Čínska športovkyňa storočia: Deng Ja-ping

V Číne je stolný tenis veľmi obľúbený šport a Deng Ja-ping je jednou  
z najlepších hráčok sveta. Začala hrať, keď mala päť rokov. V čase, 
keď mala deväť rokov, vyhrala juniorské majstrovstvá svojej provincie. 
V 13 rokoch vyhrala svoje prvé národné majstrovstvá. Bola to mladá 
dáma s obrovským talentom.

Bola však nízka - mala menej ako 150 centimetrov. Pre jej výšku a 
napriek jej schopnostiam ju v národnom tíme najskôr odmietli. Avšak 
vďaka jej talentu, sebavedomiu a vytrvalosti sa napokon v roku 1988 
dostala do výberu. Svoj prvý medzinárodný titul vo štvorhre získala  
v roku 1989, keď mala len 16 rokov a prvého titulu z dvojhry sa 
dočkala o dva roky neskôr.

„Už od útleho veku som snívala o tom, že budem majsterkou sveta,“ 
povedala. V roku 1989 vyhrala Ázijský pohár a nasledujúci rok  
získala na 11. ázijských hrách tri tituly.

Prelom na najvyššej úrovni prišiel v roku 1991, keď si v Japonsku 
vybojovala svetový titul v dvojhre. Tým začala svoju nadvládu v  
tomto športe na nasledujúcich sedem rokov.

Kým v roku 1997 ukončila svoju kariéru, mala na konte štyri 
olympijské zlaté medaily a 10 titulov majsterky sveta. 

Dvakrát zvolená do komisie športovcov Medzinárodného 
olympijského výboru Deng Ja-ping pokračuje v podporovaní 
ženského stolného tenisu. Jej diplomová práca má názov 
 „Od zviazaných nôh k olympijskému zlatu: prípad ženského  
stolného tenisu“.

   
Diskutujte

• Čo vypovedá fotografia Deng Ja-ping o športovom duchu?

• Aké vlastnosti a hodnoty vám pomôžu uspieť?

Výnimočnosť v živote
Výnimočnosť je o prístupe.

Atlanta 1996: Čínska hviezda stolného tenisu Deng Ja-ping na ceste 
za zlatou medailou v ženskej dvojhre

„Kvalita života človeka je v priamom 
pomere k jeho záväzku k dosiahnutiu 
výnimočnosti, bez ohľadu na to,  
akej oblasti sa venuje.“ 
Vincent Lombardi, atletický tréner (1913 – 1970)
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Prečítajte si

Futbal je môj život: Roger Milla14 (Kamerun)

V Afrike je futbal viac než len šport. Je oslava života. Ak národný tím 
vyhrá významnú medzinárodnú súťaž, na druhý deň má každý voľno. 
V Afrike hrajú mladí ľudia futbal všade, kde sa dá: na akomkoľvek 
otvorenom priestranstve, na plážach, v uliciach a dvoroch, dokonca 
aj na balkónoch. Akýkoľvek guľatý predmet môže poslúžiť ako lopta. 
Skórovanie často nehrá rolu.

Roger Milla z Kamerunu, jeden z najväčších afrických športových 
hrdinov, hral vždy pre zábavu. V rokoch 1976 a 1990 sa stal africkým 
hráčom roka. Radosť, ktorú ukazoval pri hraní, bola jednoznačne 
nákazlivá.

Kamerunské „levy“ pod Millovým vedením dobyli majstrovstvá sveta 
v roku 1990 v Taliansku. V úvodnom zápase zdolali obhajcov titulu z 
Argentíny. Navzdory všetkému sa stali prvým africkým tímom, ktorý 
sa dostal až do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Cestou si 
získali srdcia fanúšikov z celého sveta. Kto by mohol zabudnúť na 
tie chvíle v Taliansku, keď Milla po góle predviedol oslavný tanec 
okolo rohovej zástavky? Kto by mohol zabudnúť na jeho nadšenie, 
oddanosť a oduševnenie?

Vo veku 38 rokov ako “supernáhradník” Kamerunu Milla strelil 
dva góly, ktorými zdolali Rumunsko a ďalšie dva, ktorými zvíťazili 
nad Kolumbiou. Vo štvrťfinále proti Anglicku asistoval na dva góly 
Kamerunu. V roku 1994 sa vrátil na majstrovstvá sveta, na ktorých vo 
veku 42 rokov skóroval proti Rusku, a stal sa tak najstarším strelcom 
v histórii súťaže.

Roger Milla rád vyhrával. Futbal však hral preto, že tento šport miloval. 

   
Diskutujte

• Aké kvality pomohli outsiderom z Kamerunu prekonať obhajcov 
titulu z Argentíny na majstrovstvách sveta 1990?

• Ako sa Rogerovi Millovi podarilo udržať sa vo vrcholnej forme  
tak dlho?

• Predstierajte, že ste športový reportér. Požiadajte priateľa,  
aby predstieral, že je Roger Milla. Skúste zahrať rozhovor  
s týmto veľkým športovcom.

„Za svoju kariéru som netrafil viac než 
9000 striel. Prehral som skoro 300 zápasov. 
Dvadsaťšesť ráz mi zverili dať rozhodujúcu 
strelu a netrafil som. V živote som prehrával 
stále zas a znova. A to je dôvod, prečo som 
bol úspešný.”
Michael Jordan (USA), basketbalový hráč

Majstrovstvá sveta vo futbale v USA v roku 1994: Kamerunský útočník 
Roger Milla oslavuje gól proti Rusku. Vo veku 42 rokov sa Milla stal 
najstarším skórujúcim hráčom v histórii majstrovstiev sveta

Barcelona 1992: Michael Jordan (USA) strieľa počas zápasu proti 
Chorvátsku v mužskom basketbalovom turnaji
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Prečítajte si

Príbeh dvoch športovcov: Lis Hartelová a Jubilee

Jeden z najúžasnejších olympijských príbehov všetkých 
čias pochádza z jazdectva. Lis Hartelová bola mladá žena 
z Dánska, ktorú paralyzovala choroba nazývaná detská 
obrna. Napriek tomu si ona a jej kôň Jubilee užili slávu  
na olympijských hrách v rokoch 1952 a 1956.

Hartelová milovala šport, ale jej hlavnou vášňou bola 
jazda na koni. Keď však bola tehotná s druhým dieťaťom, 
nakazila sa obrnou a od pása nadol zostala ochrnutá. 
Akoby zázrakom porodila zdravé dieťa a následne sa 
pustila do boja, aby svojim svalom prinavrátila nejakú 
funkciu. Po niekoľkých rokoch sa jej stav zlepšil,  
ale stále nemohla používať svaly pod kolenami. 

Stále však mohla jazdiť. Samozrejme, pri vysadaní a 
zosadaní z koňa sa nezaobišla bez pomoci, ale to ju 
neodradilo. 

V roku 1952 ženy získali právo súťažiť v jazdectve na 
olympijských hrách s mužmi. Bol to jeden z mála prípadov, 
keď ženy a muži súťažia v rovnakej disciplíne. Napriek 
tomu, že nemohla chodiť, Hartelová získala strieborné 
olympijské medaily v rokoch 1952 a 1956. Hovorí sa, že 
počas súťaže sa ona a jej kôň stali jedným celkom. Pri 
povinných figúrach predvádzali ladné a obratné pohyby.

Lis Hartelová na svojom koni menom Jubilee (vľavo) počas olympijských hier v roku 1956

   
Diskutujte

•  Aké mimoriadne vlastnosti preukázala Lis Hartelová pri ovládaní a komunikácii so svojím koňom?

• Diskutujte o sile porozumenia a dôvery medzi Lis Hartelovou a jej koňom, ktoré boli nevyhnutné na dosiahnutie  
ich úspechu.
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Prečítajte si

Dlhá cesta k víťazstvu: Dan Jansen15

Veľa olympijských príbehov nás učí o vytrvalosti, no len málo  
z nich je takých nezabudnuteľných, ako ten o rýchlokorčuliarovi 
Danovi Jansenovi, ktorý utrpel sériu neúspechov pri tom,  
ako sa vyše desaťročie snažil o víťazstvo.

Svet po prvýkrát spoznal Jansena na hrách 1984 v Sarajeve 
v Juhoslávii, keď sa relatívne neznámy Američan umiestnil na 
pôsobivej štvrtej priečke v pretekoch na 500 m. V Calgary v 
roku 1988 bol favoritom na víťazstvo v pretekoch na 500 aj 
1 000 metrov. Osud však rozhodol inak. Jansenova sestra 
trpela leukémiou a zomrela len niekoľko minút pred začiatkom 
pretekov. V ich poslednom spoločnom rozhovore jej prisľúbil,  
že na jej počesť zvíťazí. Miesto toho však Jansen spadol. Nie len 
raz, ale v oboch pretekoch. Z Calgary odišiel naprázdno. O štyri 
roky neskôr v Albertville sa opäť očakávalo, že Jansen vyhrá.  
Po neuspokojivom výkone však opäť odišiel bez medaily.

V roku 1994 sa Jansen pripravoval na svoje štvrté olympijské hry 
v nórskom Lillehammeri. Vedel, že to bude jeho posledná šanca 
a dúfal, že raz a navždy zabudne na minulé neúspechy. Avšak 
počas svojich prvých pretekov, k zdeseniu všetkých, ktorí ho 
sledovali, sa Jansen počas šprintu na 500 m opäť pošmykol  
a skončil ôsmy. Zostávali mu už len jedny preteky. Posledné  
v jeho kariére.

Štyri dni po tom nešťastnom páde ohlásila štartovacia pištoľ 
začiatok pretekov na 1000 metrov. A všetko do seba magicky 
zapadlo. Desaťročie sklamania bolo zrazu minulosťou, keď 
Jansen skončil na prvom mieste a utvoril svetový rekord. Počas 
víťazného kola vzal svoju dcéru a niesol ju po ľadovej ploche.

Dali jej meno Jane na počesť jeho zosnulej sestry. Bol to 
dokonalý koniec príbehu, ktorý sa stal inšpiráciou pre športovcov 
na celom svete.

   
Diskutujte

• Vysvetlite, prečo si myslíte, že Dan Jansen vytrval na svojej 
ceste za olympijskou medailou.

• Ako sa v Jansenových činoch odrážajú hodnoty olympizmu?

Dlhá cesta k víťazstvu: 
príbeh športovca
Takmer 100 000 olympionikov dnes po celom svete  
šíri ducha olympizmu. Pre niektorých športovcov  
je cesta dlhá a musia prekonať mnohé sklamania 
predtým, ako dosiahnu výnimočné výsledky.

Albertville 1992: Dan Jansen z USA začal ako favorit na zlato v 
rýchlokorčuľovaní mužov na 500 m, no musel sa uspokojiť so 
štvrtým miestom

Pracovný list č. 31

Vytrvalosť a olympijské hry

Témy olympijskej výchovy: Snaha o 
výnimočnosť, radosť z vynaloženého úsilia, úcta.

Navrhované aktivity: Adaptácie pre rôzne 
vekové skupiny - deti vo veku 5 - 8 rokov až po 
vekovú kategóriu mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy 
a zručnosti
Spolupráca, diskusia, zisťovanie, kruh zdieľania.

  Výsledok učenia sa
Poznanie, že vytrvalosť nám umožňuje dosiahnuť úspech  
a využiť svoj potenciál.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 31 z knižnice zdrojov.

   
Skôr, než 

začnete čítať - 
položte si tieto 
otázky
Aké vlastnosti podľa vás musia 
mať ľudia, aby dosiahli svoje 
ciele? Čo sa stane, keď zlyhajú?
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Prečítajte si

John Akhwari si plní záväzok

Mexico City bolo v roku 1968 svedkom jedného z veľkých 
momentov v histórii maratónu. Stalo sa to dlho po tom, čo 
poslední bežci dokončili preteky. Všetci opúšťali štadión. Bol v 
podstate prázdny. Zrazu sa objavil jeden bežec na mieste, kde 
maratónska trať vstupovala na štadión. John Stephen Akhwari 
z Tanzánie po nej bolestne pokrivkával. Po nehode na trase 
maratónu mal obviazané nohy. Pred ohromeným davom sa 
potácal po trati. Najprv bolo ticho. Potom začal malý dav tohto 
pozoruhodného športovca povzbudzovať. Burácali, akoby bol 
preteky vyhral.

Keď sa ho reportér spýtal, prečo pokračoval aj napriek 
svojim zraneniam, jednoducho odpovedal: „Myslím, že tomu 
nerozumiete. Moja vlasť ma neposlala do Mexika, aby som  
začal preteky. Poslali ma, aby som preteky dokončil.“

Na záverečnom ceremoniáli olympijských hier v Sydney v 
roku 2000 Akhwarimu bývalý prezident MOV Juan Antonio 
Samaranch udelil cenu, ktorou ho uznali za žijúci symbol 
olympijského ideálu.

 

Dokončenie pretekov
Robiť niečo najlepšie, ako viete, niekedy nemusí  
nevyhnutne znamenať, že ste najrýchlejší, najvyšší  
alebo najsilnejší. Znamená to jednoducho, že ste  
splnili svoj záväzok bez ohľadu na prekážky.

Sydney 2000: John Stephen Akhwari z Tanzánie na záverečnom 
ceremoniáli

Pracovný list č. 32

Odolnosť a olympijské hry

Témy olympijskej výchovy:  
Rešpekt, radosť z vynaloženého úsilia, fair play.

Navrhované aktivity:  
Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti 
vo veku 5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu 
mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy 
a zručnosti
Spolupráca, hranie úloh, kruh zdieľania, tvorivé písanie, 
projektové učenie, zisťovanie.

  Výsledok učenia sa
Poznanie, že ťažkosti sú neoddeliteľnou súčasťou života 
a športu, a že rozvíjaním odolnosti môžeme tieto nástrahy 
prekonať.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 32 z knižnice zdrojov.

   
Diskutujte

• Prečo sa podľa vás Akhwari nevzdal, aj keď bol zranený?

• Z akých dôvodov sa ľudia prestanú venovať veciam, ktoré 
chcú robiť, len čo narazia na ťažkosti alebo prekážky?

• Porozprávajte o prípade, keď ste začali niečo robiť a prestali 
ste, pretože ste natrafili na komplikáciu alebo problém. Čo by 
ste urobili inak, ak by ste mohli túto situáciu zopakovať alebo 
znovu prežiť?

• Porozprávajte o prípade, keď sa vám niečo podarilo, hoci sa 
vyskytli komplikácie alebo problémy. Čo ste sa vtedy o sebe 
dozvedeli?
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„Vízia bez činov je sen. Činy bez vízie  
sú stratou času. Vízia s činmi môže  
zmeniť svet.“
 Anonym

Robíme všetko, 
čo je v našich 
silách
Pri týchto činnostiach sa od študentov 
žiada, aby využili svoju predstavivosť. 
Pomôžte im predstaviť si budúcnosť,  
v ktorej zo seba vydávajú to najlepšie.  
Je to proces pozitívnej vizualizácie.

Vancouver 2010: François-Louis Tremblay z Kanady je na čele vo finále rýchlokorčuliarskej šortrekovej štafety mužov na 5 000 m.

Pracovný list č. 33

Odvaha na olympijských hrách

Témy olympijskej výchovy: Rešpekt, radosť  
z vynaloženého úsilia, snaha o výnimočnosť.

Navrhované aktivity: Adaptácie pre rôzne 
vekové skupiny - deti vo veku 5 - 8 rokov až po 
vekovú kategóriu mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy 
a zručnosti
Spolupráca, diskusia, zisťovanie, kruh zdieľania.

  Výsledok učenia sa
Porozumenie toho, akú významnú úlohu zohráva odvaha  
pre športovcov, ktorí sa zúčastňujú na olympijských hrách.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 33 z knižnice zdrojov.
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Zmysel moderného olympijského hnutia siaha mimo hranice športu 
a zahŕňa i kultúru, umelecké diela, environmentálne povedomie a 
vzdelávanie. Každá z týchto súčastí môže významne dopomôcť  
mladým ľuďom k utvoreniu vyváženého prístupu k životu. 

„Telesne-kinestetická inteligencia je  
základom ľudského poznania, pretože  
práve prostredníctvom našich zmyslovo-
motorických skúseností prežívame život.“
Vyučovanie a štúdium prostredníctom viacnásobnej inteligencie,  
L. Campbell, B. Campbell a D. Dickinson

„Bez ohľadu na to, ako sa cítite vo svojom  
vnútri, vždy sa snažte vyzerať ako víťaz.  
Aj keď zaostávate, nepretržitý výraz kontroly  
a sebadôvery vám môže dať psychickú  
výhodu, ktorá vás privedie k víťazstvu.“
Arthur Ashe, tenista a pedagóg (1943 – 1993)

„Moderné vzdelávanie… sa nechalo uniesť 
extrémnou roztrieštenosťou… Každá sila 
pracuje izolovane, bez akéhokoľvek prepojenia 
alebo kontaktu so svojím susedom. Ak sú témou 
svaly, chcú vidieť iba živočíšnu funkciu. Mozog  
je vytvorený tak, akoby pozostával z malých 
vzduchotesných priehradok.“ 
Pierre de Coubertin, zakladateľ novovekých olympijských hier a 
olympijského hnutia (1863 – 1937)

 E
. H

arm
onický a vyvážený život - telo, vôľa a m

yseľ

 E. Harmonický a vyvážený 
život - telo, vôľa a myseľ

Prijatie olympijských hodnôt môže mladým ľuďom pomôcť  
v dosiahnutí vyváženého prístupu k životu.

Pierre de Coubertin vedel, že medzinárodné oživenie 
olympijských hier by mohlo vzbudiť záujem mladých ľudí  
o šport a telesnú aktivitu. To dnes platí takisto ako pred  
viac než 100 rokmi. 

Londýn 2012: Športová gymnastka Gabrielle Douglasová z 
USA súťaží na kladine v individuálnom finále viacboja žien



114

4. časť: Vyučovanie tém olympijskej výchovy

 E
. H

arm
onický a vyvážený život - telo, vôľa a m

yseľ

Nájdime rovnováhu
Odvaha a odhodlanie niektorých súťažiacich na 
olympijských hrách pre nás môžu byť inšpiráciou.

Montreal 1976: Japonský mužský gymnastický tím vyhráva zlatú medailu. Šun Fudžimoto je prvý zľava

   
Prečítajte si

Keď zvíťazí vôľa: Šun Fudžimoto

V Montreale v roku 1976 predvádzal mladý japonský gymnasta 
svoju zostavu na kruhoch. Skrútil sa, obrátil sa a držal rovnováhu 
predtým, než sa pripravil na dopad - dvojité salto s plným 
obratom - a sťažka dopadol oboma nohami na žinenku.  
Výborné! Zostal stáť na požadované tri sekundy, no potom  
sa v bolesti zrútil na zem. Nik nevedel, že cvičil so zlomeným 
kolenom, ktoré si zranil počas cvičenia prostných.

„Nechcel som znepokojiť svoj tím,“ vysvetlil Fudžimoto. Pre 
dopingové predpisy si nemohol vziať lieky proti bolesti. „Snažil 
som sa nemyslieť na to, čo sa môže stať, keď dopadnem,“ 
povedal neskôr. Tak bolesť pretrpel a nikomu nič nepovedal.

Japonsko bolo v tímovej gymnastickej súťaži vo veľmi tesnom 
súboji so Sovietskym zväzom o zlatú medailu. Fudžimoto bol 
jedným z ich najlepších gymnastov. Chcel pokračovať aj napriek 
svojim zraneniam. Jeho tréner a tímoví kolegovia, ktorí už teraz 
o jeho bolesti vedeli, mu však nedovolili s takýmto vážnym 
zranením pokračovať.

Bez Fudžimota bolo jeho piatim tímovým kolegom jasné, že v 
nasledujúcich súťažiach si nemôžu dovoliť urobiť žiadne chyby. 
Inšpirovaní Fudžimotovou hrdosťou a odvahou zo seba všetci 
vydali to najlepšie.

Po oznámení výsledkov japonský tím zvíťazil s rozdielom 40 stotín 
bodu a získal zlatú medailu. Svoje víťazstvo venovali tomu členovi 
tímu, ktorý ich svojou odvahou povzbudil.

   
Diskutujte

•  Ako sa v rozhodnutí Fudžimotovho tímu prejavuje rovnováha 
telesnej zdatnosti, vôle a ducha?

• Ak by si bol Fudžimoto, pokračoval by si? Prečo áno alebo 
prečo nie?

• Obdivujete Fudžimotovo konanie? Prečo?
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Aktívny život

Obyvatelia mesta Nanking (Čína) bežia popri jazere Suanwu, ktoré bolo o rok neskôr dejiskom súťaží v rýchlostnej 
kanoistike, veslovaní a triatlone počas olympijských hier mládeže 2014

Pracovný list č. 34

Aktívny, vyvážený a zdravý život

Témy olympijskej výchovy: Radosť z vynaloženého úsilia, snaha o výnimočnosť, 
fair play, rovnováha, úcta k druhým.

Navrhované aktivity: Adaptácie pre rôzne vekové skupiny - deti vo veku  
5 - 8 rokov až po vekovú kategóriu mládeže vo veku 15 - 18 rokov. 

  Odporúčané učebné postupy a zručnosti
Tvorivosť, spolupráca, riešenie problémov.

  Výsledok učenia sa
• Rozoznanie toho, aké správanie sa prispieva k zdravému, a aké vedie ku škodlivému životnému štýlu.

• Voľba športu a zdraviu prospešných aktivít, ktoré sa hodia k našim záujmom, bavia nás a podporujú 
správny prístup k životnému štýlu.

  Stiahnite si
Pracovný list č. 34 z knižnice zdrojov.
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Aktívny životný štýl
S touto stránkou môžete pomôcť vašej škole, 
mládežníckej športovej organizácii alebo komunite 
zamyslieť sa nad zdravými návykmi aktívneho 
života a naplánovať, ako si ich môžu všetci osvojiť. 
Osvojte si filozofiu „Šport pre všetkých“ a dajte  
sa do pohybu!!

Aké sú zdravotné prínosy fyzickej 
aktivity?16 
Pozitívne účinky pravidelnej fyzickej aktivity boli jasne 
dokázané. Najmä u dospelých pomáha 30 minút stredne 
intenzívnej fyzickej aktivity najmenej päť dní v týždni 
predchádzať alebo potláčať viac ako 20 chronických 
ťažkostí, vrátane koronárnych srdcových ochorení, 
cievnej mozgovej príhody, diabetu 2. typu, rakoviny, 
obezity, duševných problémov a problémov s pohybovým 
ústrojenstvom. Sila prepojenia medzi fyzickou aktivitou a 
pozitívnymi zdravotnými výsledkami u ľudí pretrváva počas 
celého života, čo poukazuje na možnosť zlepšovania 
zdravotného stavu v prípade, ak bude viac ľudí viesť 
aktívnejší život.

Aktivita tiež zlepšuje psychickú a duševnú pohodu, napríklad 
prostredníctvom zlepšenej nálady, pocitu úspechu, relaxácie 
alebo oslobodenia od každodenného stresu. Tieto výsledky 
môžu zohrávať dôležitú úlohu pri zlepšovaní dodržiavania 
cvičebných plánov a zabezpečovaní zachovania dobrej 
fyzickej kondície.

“Zdravie je stav úplnej telesnej, 
duševnej a sociálnej pohody a nielen 
neprítomnosť choroby alebo slabosti.” 
Svetová zdravotnícka organizácia17

Deti hrajú ragby počas Olympijského dňa
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Zásady fyzickej aktivity mladých 
ľudí
Mladší ako päť rokov:

• Fyzická aktivita by sa mala podporovať od narodenia, 
najmä hrami na podlahe a aktivitami vo vode v 
bezpečnom prostredí.

• Deti v predškolskom veku, ktoré sú schopné chodiť 
bez pomoci, by mali byť fyzicky aktívne aspoň tri 
hodiny denne, rovnomerne počas celého dňa.

• Deti do päť rokov by mali minimalizovať čas strávený 
dlhodobo v sedavej polohe (s oporou alebo v sede),  
s výnimkou času stráveného spánkom.

Pre deti a mládež vo veku 5 - 18 rokov:

• Všetky deti a mládež by sa mali venovať miernej až 
intenzívnej fyzickej aktivite po dobu najmenej 60 minút 
a nanajvýš niekoľko hodín denne.

• Cvičenia vysokej intenzity vrátane tých na posilnenie 
svalov a kostí by mali byť súčasťou aspoň troch dní  
v týždni.

• Všetky deti a mládež by mali minimalizovať čas 
strávený dlhodobým sedením. 

Mladšie deti začínajú svoj aktívny život prostredníctvom 
hry. To je dôležité pre ich fyzický, poznávací a sociálny 
vývoj a je do značnej miery určované príležitosťami, ktoré 
im rodičia a vychovávatelia poskytujú. Mladí ľudia sa 
počas dospievania stávajú nezávislými od svojich rodičov 
a sú viac ovplyvnení svojimi priateľmi a vonkajšími vzormi. 

Prípadová štúdia18 

Lisa (14-ročná) 

Lisa žije na vidieku. Kedysi navštevovala malú miestnu 
základnú školu, ale teraz cestuje trinásť kilometrov 
autobusom do strednej školy, v ktorej má mnoho 
priateľov. V základnej škole sa intenzívne venovala 
športu, no prestala s tým, nakoľko pre ňu bolo náročné 
dostať sa zo zápasov a tréningov domov. Jej otec je 
slobodný rodič, ktorý sa stará o Lisu a jej mladšieho 
brata Toma, ale potrebuje pomoc aj od nej. Vo voľnom 
čase je Lisa neustále v kontakte so svojimi kamarátmi 
zo školy prostredníctvom sociálnych sietí, ale pravidelne 
sa stretáva po vyučovaní aj s priateľmi z tej istej 
dediny, s ktorými sa bicykluje alebo behá. Lisin otec je 
fyzioterapeut a pozná odporúčania pre telesnú aktivitu 
detí a mladých ľudí. Zapája deti do rodinných aktivít, aby 
znížil čas, ktorý trávia sedením doma. Doma si užívajú 
športové videohry a fitness súťaže, ale snažia sa chodiť 
spolu raz týždenne a cez víkendy von, aby sa venovali 
nejakej rodinnej športovej aktivite, napríklad tenisu. Klub 
mládeže v dedine organizuje každomesačnú tanečnú 
noc, na ktorej Lisa so svojimi priateľmi pretancuje až  
tri hodiny.

   
Diskutujte

• Čo by sa stalo, ak by Lisin otec nepomáhal utvárať v 
jej živote rovnováhu?

• Popíšte vlastnými slovami, ako Lisa vníma to, že sa jej 
otec snaží podporovať zdravý a aktívny životný štýl?
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Príloha: 
Slovník pojmov

Skratky

ANOV Asociácia národných olympijských výborov

MŠF Medzinárodná športová federácia

MOA Medzinárodná olympijská akadémia

MOV Medzinárodný olympijský výbor

MPV Medzinárodný paralympijský výbor

NŠZ Národný športový zväz

NOA Národná olympijská akadémia

NOV Národný olympijský výbor

OVOH Organizačný výbor olympijských hier

OVEP Vzdelávací program o olympijských hodnotách

UNESCO Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru

WADA Svetová antidopingová agentúra

WHO Svetová zdravotnícka organizácia

OHM Olympijské hry mládeže

Vyššie nie je uvedený úplný zoznam skratiek a akronymov.
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Olympijská terminológia

Kandidátske mesto Mesto, ktoré sa uchádza o usporiadanie olympijských hier.

Podstatné alebo základné 
hodnoty olympijských hier

Výnimočnosť, rešpekt a priateľstvo.

Vzdelávacie témy  
olympijského hnutia

Na základe hodnôt spätých so základnými princípmi Olympijskej charty a za účelom 
vzdelávacieho mandátu rôznych aktivít olympijského hnutia, týmito hodnotami sú: 
radosť z vynaloženého úsilia v športe a fyzickej aktivite, fair play, úcta k druhým,  
snaha o výnimočnosť a rovnováha medzi telesnou zdatnosťou, vôľou a duchom.

Základné princípy Sedem základných princípov, ktoré sa objavujú na začiatku Olympijskej charty  
(v platnosti od 8. júla 2011) a prezrádzajú hodnoty a ideály olympijského hnutia.

Hostiteľské mesto Mesto, ktoré si členovia MOV zvolili na usporiadanie olympijských hier.

Komisia MOV pre  
olympijskú výchovu

Komisia MOV pre olympijskú výchovu je poradný orgán zasadnutia MOV, výkonného 
výboru MOV a prezidenta MOV v otázkach podpory vzdelávania založeného na 
olympijských hodnotách a poskytuje strategické usmerňovanie programov a aktivít 
MOV, ktoré súvisia s výchovou mládeže prostredníctvom športu.

Olympionik (Moderný) Osoba, ktorá súťaží na novovekých olympijských hrách; (Staroveký) jeden  
z bohov, ktorý podľa antickej mytológie žil na hore Olymp v starovekom Grécku.

Kotol olympijského ohňa V olympijskom kotli sa zapaľuje počas otváracieho ceremoniálu olympijských hier oheň 
a zahasí sa počas záverečného ceremoniálu na znak ukončenia olympijských hier.

Olympijská charta Olympijská charta je kodifikácia základných princípov olympizmu, pravidiel a 
vykonávacích ustanovení k pravidlám schváleným Medzinárodným olympijským 
výborom. Riadi organizáciu, činnosť a fungovanie olympijského hnutia a stanovuje 
podmienky konania olympijských hier.

Olympijská výchova Informácie a aktivity, ktoré podporujú rozvoj vedomostí, hodnôt a správania 
presadzujúcich olympizmus a poslanie olympijského hnutia.

Olympijské hry Olympijské hry sú súťaže medzi športovcami v individuálnych alebo kolektívnych 
disciplínach, a nie súťaže medzi štátmi. Spájajú športovcov vybraných príslušnými 
NOV, ktorých prihlášku prijal MOV. Športovci súťažia pod technickým vedením 
príslušných MŠF. Olympijské hry majú dve podoby - Hry olympiády a zimné olympijské 
hry. Za zimné športy na hrách sa považujú len športy na snehu alebo ľade.
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Program olympijských hier Program olympijských hier je kombinácia všetkých súťaží. Súťaže zahŕňajú športy, 
disciplíny a podujatia. K športom patria tie športy, ktoré sú regulované medzinárodnými 
federáciami. Disciplína je odvetvie športu, ktoré pozostáva z jedného alebo viacerých 
podujatí. Podujatie je súťaž v športe alebo v jednej z jeho disciplín, výsledkom 
ktorého je umiestnenie v rebríčku a udeľovanie medailí a diplomov. Na základe návrhu 
výkonného výboru MOV zasadnutie rozhoduje o zaradení športov najneskôr vtedy,  
keď zasadnutie volí príslušné hostiteľské mesto. Na návrh výkonného výboru MOV a po 
dohode medzi príslušným OVOH, MŠF a MOV, môže zasadnutie MOV upraviť program 
športov najneskôr tri roky pred otvorením príslušných olympijských hier. Zimné 
olympijské hry zahŕňajú športy zo siedmich medzinárodných športových federácií. 

Olympijské motto Rýchlejšie, vyššie, silnejšie.

Olympijské hnutie Olympijské hnutie pod najvyššou právomocou a vedením Medzinárodného 
olympijského výboru združuje organizácie, športovcov a iné osoby, ktoré sa riadia 
Olympijskou chartou. Cieľom olympijského hnutia je prispievať k utváraniu mierového  
a lepšieho sveta výchovou mládeže prostredníctvom športu v súlade s olympizmom  
a jeho hodnotami.

Olympijský sľub Skladanie olympijského sľubu jedným zo športovcov je súčasťou protokolu otváracieho 
ceremoniálu od hier z roku 1920 v Antverpách. Text prísahy športovcov, ktorý napísal 
Pierre de Coubertin, bol postupom času upravený tak, aby odrážal meniacu sa povahu 
športovej súťaže. Počas olympijských hier v roku 2000 v Sydney bola zahrnutá aj 
fráza potvrdzujúca záväzok športovcov neužívať drogy. V roku 1972 sa súčasťou 
otváracieho ceremoniálu stala aj prísaha rozhodcov a funkcionárov a v roku 2012  
na hrách v Londýne skladal sľub už aj tréner.

Olympijské kruhy Olympijské kruhy sú oficiálnym znakom, symbolom alebo logom Medzinárodného 
olympijského výboru.

Olympijská pochodeň Olympijská pochodeň je prenosná pochodeň alebo jej replika zapálená ohňom, 
ktorý sa po prvý raz rozhorel v gréckej Olympii, a prenášaná štafetou najmä medzi 
rôznymi mestami hostiteľskej krajiny olympijských hier. Na konci olympijského behu s 
pochodňou sa plameň používa na zapálenie olympijského ohňa počas slávnostného 
otváracieho ceremoniálu.

Olympijské prímerie Počas staroveku v Grécku (8. storočie pred n. l. až 4. storočie n. l.) bolo pred a 
počas každého olympijského festivalu vyhlásené prímerie (v gréčtine „ekecheiria“, 
čo doslovne znamená „držanie rúk“), aby mohli návštevníci bezpečne cestovať do 
Olympie. V roku 1992 Organizácia Spojených národov akceptovala odporúčanie MOV 
a prijala uznesenie podporujúce rezolúciu o olympijskom prímerí pred každými ďalšími 
olympijskými hrami. Toto otvára športu možnosť slúžiť ako medzinárodný nástroj na 
podporu mieru, dialógu a zmierenia.

Olympizmus Olympizmus je slovo, ktoré zahŕňa ideály olympijského hnutia. Toto slovo má svoje 
korene v základných princípoch Olympijskej charty. Cieľom olympizmu je zapojiť šport  
do služby harmonického rozvoja ľudstva s cieľom podporovať mierovú spoločnosť,  
ktorá sa stará o zachovanie ľudskej dôstojnosti.

Paralympionik Osoba, ktorá súťaží na paralympijských hrách.

Paralympijské hry Paralympijské hry sú významným medzinárodným multišportovým podujatím, 
na ktorom sa zúčastňujú športovci s rôznym telesným a duševným postihnutím, 
vrátane porúch mobility, amputácií, slepoty a mozgovej obrny. Existujú zimné a 
letné paralympijské hry. Od letných hier v roku 1988 v kórejskom Soule sa konajú 
bezprostredne po príslušných olympijských hrách. Všetky paralympijské hry sú  
riadené Medzinárodným paralympijským výborom (MPV).

Dejisko Miesto, kde sa konajú súťaže; napríklad športoviská sú dejiskami športových súťaží.
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