
Medzinárodný olympijský seminár ( „workshop“) študentov stredných škôl 

v Piešťanoch. 

 Princípy a zásady olympijského hnutia spojený s významom „fair play“ si na 

konkrétnych príkladoch osvojovali účastníci Medzinárodného seminára študentov stredných 

škôl v dňoch 09. – 11.05.2016, ktorý zorganizoval Slovenský olympijský výbor (SOV) za 

podpory Slovenskej olympijskej akadémie a Klubu fair play. 

 Seminár absolvovali víťazné družstvá študentov stredných škôl z Maďarska 

a Slovenska, ktorí sa zúčastnili v jeseni 2015 medzinárodnej vedomostnej súťaže  

o „olympizme“ realizovanej po prvýkrát online. Prevaha slovenských a maďarských škôl 

rezonovala i na základe spolupráce organizátorov súťaže – Maďarskej a Slovenskej 

olympijskej akadémie.   

 Úlohou seminára bolo splnenie vedomostných či športových úloh súťažiacimi pri 

aktívnej vzájomnej spolupráci súťažných družstiev vytvorených zo skupín študentov 

z rôznych krajín. Týmto spôsobom si študenti v praxi preverili odstraňovanie národnostných 

i jazykových bariér, pretože jazykom seminára bola angličtina. 

 Naše domáce družstvo z Gymnázia Pierra de Coubertina – Lenka Kadlecová, Mária 

Ondrášiková, Terézia Hubináková, Patrik Nedorost pod vedením Mgr. Miroslavy Dubovskej 

pripravili pre hostí prehliadku mesta doplnenú historickými faktami, počas ktorej mohli 

študenti zo Spišskej Starej Vsi, Šiah a maďarských miest – Sombathely a Körmend  ochutnať 

naše kúpeľné oplátky a napiť sa z termálnej vody. Hosťom sa veľmi páčil aj výlet na 

bicykloch okolo Sĺňavy.   

 V rámci športových súťaží si svoje schopnosti a majstrovstvo porovnali vo volejbale 

a streetbale, ale i niektorých netradičných športoch napr. bingu. Spojenie vedomostí 

o olympizme a športovej výkonnosti najlepšie preveril orientačný beh v piešťanskom parku, 

v rámci ktorého na kontrolných stanovištiach riešili úlohy z olympizmu. 

 Zaujímavou súťažou pre zistenie úrovni kooperácie členov súťažných družstiev, bola 

úloha nakresliť jedným ťahom bez prerušenia určené športové ihrisko štyrmi účastníkmi 

družstva držiacimi ceruzku. Pre zvýšenie obtiažnosti do nakresleného ihriska bolo nutné 

vpísať slová súvisiace s hodnotami fair play a to kladné i záporné. Za pozitívum fair play 

študenti zvolili spravodlivosť a za negatívnu stránku športu odhlasovali doping. 

 Najťažšou sa ukázala úloha zatriediť 40 rôznych lístkov, na ktorých boli časti viet. 

Tieto museli súťažiaci zoradiť do jednej zmysluplnej vety, z ktorej vyplývala jedna z hodnôt 

fair play – napríklad: ,,The aim is to find a place in the sun, without forcing anyone else into 

the shade.“  

 Záverečné slávnostné vyhodnotenie súťaží a najlepších účastníkov opätovne potvrdilo 

silu olympijskej myšlienky spojenej termínom spolupráca, priateľstvo a fair play. 

 



 

Domáce družstvo z Gymnázia Pierra de Cooubertina s olympijskou vlajkou. 

Sprava: Mgr. Miroslava Dubovská, Mária Ondrášiková, Terézia Hubináková, Adam Kadlec, 

Patrik Nedorost, Lenka Kadlecová 

 

Výlet so slovenskými i maďarskými hosťami na bicykloch okolo Sĺňavy. 









 


