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Predslov

Táto kniha je určená v prvom rade pre učiteľov telesnej vý-
chovy na slovenských národnostných (dvojjazyčných) gymná-
ziách v Ma arsku a pre tých iakov a tudentov, ktorí sa roz-
hodli maturova  z telesnej výchovy – stredný stupeň – alebo sa 
nad ta kouto mo nos ou zamý ľajú. No nie iba im. Zaujímavé  
a u itočné informácie tu nájdu v etci, ktorých zaujíma tematika 
kolskej telesnej výchovy a portovej kultúry.

Cieľom autora bolo poskytnú  čo najviac informácií a teo-
retických poznatkov z oblasti portovej kultúry v slovenskom 
jazyku nevyhnutných na vykonanie ústnej maturitnej skú ky a 
zároveň zodpovedajúcich platným po iadavkám učebných os-
nov zahrnutých v Rámcovom učebnom pláne z roku 2017.

V knihe sa okrem základných teoretických poznatkov nachá-
dzajú aj príklady otázok, s ktorými sa na maturitných skú kach 
m ete stretnú , krátky pojmový register, dvojjazyčný slovník 
a ku ka dému tematickému okruhu odporúčame vyhľadanie 

ebových stránok príslu ných portových federácií MOV a ná-
rodných olympijských výborov, kde si m ete nájs  doplňujúce 
informácie k maturitnej skú ke vy ieho stupňa.

Európai Szociális
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POŽIADAVKY, PRÍKLADY OTÁZOK 
NA ÚSTNU MATURITNÚ SKÚŠKU 
Z TELESNEJ VÝCHOVY

Maturitná skúška z telesnej výchovy sa vykonáva podľa po-
sledných platných predpisov Rámcových učebných osnov 
z roku 2017. Skladá sa z dvoch častí: z praktickej a ústnej časti 
skúšky. 

Obsahom ústnej maturitnej skúšky sú teoretické poznat-
ky a vedomosti z oblasti telesnej kultúry získané počas stre-
doškolského štúdia na hodinách telesnej výchovy, doplnené 
vedomosťami získanými individuálnym štúdiom. 

Tematické okruhy predstavujú pomerne rozsiahly materiál, ktorý 
si vyžaduje priebežné túdium a zodpovednú prípravu na maturit-
nú skú ku počas celého stredo kolského túdia.

Úlohou tejto príručky je práve umo nenie takejto systema-
tickej prípravy, ke e ide o prvú publikáciu v slovenskom ná-
rodnostnom jazyku, v ktorej sú uvedené témy komplexne zhrnu-
té do jedného celku. Jednotlivé témy sú podrobne rozpracované 
a z hľadiska obsahu sp ňajú v etky po iadavky potrebné na vyko-
nanie ústnej maturitnej skú ky pre stredný aj vy í stupeň.

ODPOVEĎ   
A HODNOTENIE NA MATURITNEJ SKÚŠKE
Odpove  a hodnotenie na maturitnej skú ke z telesnej výchovy 
pozostáva z dvoch častí. Samostatne sa hodnotí praktická aj úst-
na časť maturitnej skúšky. Výslednú známku z maturitnej skú ky 
pred stavuje súčet bodov získaných za obidve časti. Z celkového 
počtu bodov sa za maturitnú skú ku z telesnej výchovy – prak-
tická + ústna čas  – dá získa  maximálne 150 bodov (100 + 50). 
To znamená, e za ústnu maturitnú skúšku sa dá získať max. 
50 bodov.

Ústna čas  maturitnej skú ky zah ňa dva typy otázok, ktoré sú 
zaradené do typu A a l e bo B.

 Na otázky typu A sa vyžaduje samostatná, na danú tému 
vecne znalá, vyčerpávajúca odpove  prednesená príslu ným tý-
lom a odborným jazykom, ktorý sa via e k danej tematike. Od-
pove  by mala trva  min. 15 minút. Z celkového počtu bodov, 
ktoré sa dajú získa  za ústnu skúšku, predstavuje správna a vy-
čerpávajúca odpoveď na otázky typu A 40 bodov (24 + 12 + 4).

7
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Na otázky typu B sa vyžaduje kratšia, vecne znalá, stručná, 
ale presná odpoveď. Z celkového počtu bodov, ktoré sa dajú získa  
za ústnu skú ku, predstavuje vecne správna odpove  na otázky typu 
B 10 bodov.

V knihe uvedené príklady maturitných otázok k jednotlivým tema-
tickým celkom sú orientačné a majú slúžiť iba ako príklad a po-
môcka pre učiteľov telesnej výchovy pri tvorbe vlastných otázok, 
ktoré budú pou íva  počas maturitných skú ok. Tvorba otázok na  
ústnu maturitnú skú ku z telesnej výchovy, ako aj ich zaradenie 
do otázok typu A alebo typu B, je plne v kompetencii skúšajúceho 
pedagóga.



1. OLYMPIJSKÉ HRY
Kľúčové slová: t  a ti a  tarob l  r o  
Diova v t a  a o i ti a  Pelo o  at l t  vavr ov  ve ie  

oder  re or a  v o v  ortov  r  orbo a  ol i  
v bor  bol  ere o i l  edaila  a.
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D e  e  i e e v obdob  i or a  
te ol i   a  al  deti vedia   
o  ortov  ol i d  

a eb  to a  evedeli   
tak si to „vygooglia“ na internete. 
Pri ada  e la ol i  r  ale  a   i tia  
e e i tovali  red via  a o  ro i.

1.1. Olympijske hry – starovek
Olympiády, olympijské hry, sú jednoznačne spojené s dejinami sta-
rovekých Grékov. Dokazuje to mno stvo archeologických nálezov 
a písomných záznamov. Prvý záznam o olympiáde, ktorý pochádza 
z roku 776 pred Kr., je zároveň prvou datovanou udalos ou gréckych 
dejín. Tie sú poznačené neustálymi bojmi medzi kmeňmi, dedinami 
a mestskými tátmi (polis). To viedlo k tomu, aby mladých chlapcov, 
budúcich bojovníkov, vychovávali v duchu agonistiky (sú a ivosti) 
tak fyzickej, ako aj du evnej. Tak vznikol princíp kalokagatie, har-
monickej jednoty pekného a silného tela a u ľachtilého ducha. Mla-
dí mu i sa popri telesných cvičeniach venovali aj r znym formám 
vzdelávania, ako napr. rétorike, filozofii, umeniu, vede, literatúre. 

  13 metrov vysoká socha 
sediaceho Dia
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V praxi to znamenalo uplatňovanie aj pre nás dodnes známej zásady 
v zdravom tele zdravý duch.

P vod olympijských hier je opradený viacerými legendami a mýt-
mi. Jedna z legiend hovorí, e hry zalo il sám Zeus po ví azstve nad 
Kronom, svojím otcom, ke  sa stal pánom sveta. Ich súboj sa mal 
odohra  v Olympii na Peloponéze.

Niektorí starovekí autori pripisujú zalo enie olympijských hier 
Heraklovi, ktorý ich po dobytí Elidy zalo il na počes  Dia. Posv tné 
miesto nazval Olympia. Iní spájajú ich vznik s menom Pelopa (Pe-
lops, syn Tantala). Mnoho bádateľov sa v ak domnieva, e Olympia 
bola kultovým miestom u  pred príchodom Grékov. A čuduj sa svete, 
zostala ním aj v 21. storočí.   Miesto starovekých 

olympiád
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Základné poznatky o starovekých olympiádach:

 Konali sa v rokoch 776 pred Kr. a  394 po Kr., či e takmer počas 1200 rokov.
 Boli spojené s počiatkom gréckeho kalendára.
  Antické správy hovoria o  293 olympijských hrách, z čoho je 250 dolo ených v r znych prame-
ňoch.
  V čase ich konania bola v krajine vyhlásená tzv. ekecheiria, či e posv tný mier.
  Hry na počes  bohov so portovými sú a ami sa konali ka dé 4 roky, vyhlasovali ich v celej 
krajine poslovia z Olympie.

  Mohli sa na nich zúčastni  iba slobodní občania gréckeho p -
vodu. Od 4. storočia pred Kr. aj iní portovci – profesionáli 
zvaní athlétés – z Egypta, Sýrie, Babylonu, Fenície... Tento 
krok znamenal predzves  úpadku OH. Po ovládnutí Grécka 
Rimanmi nastáva ich úpadok a iba istý čas (1. – 3. stor.) sa te-
ili cisárskej podpore (aktívne sa na nich zúčastnil napríklad 

aj cisár Nero).
  Hry sa začínali a končili obetami pri Diovom oltári v posv tnej 
Altide, kde sa nachádzal aj olympijský tadión. Súčas ou otvá-
racieho ceremoniálu bola prísaha pretekárov a rozhodcov (hel-
lanodikov) o čestnom sú a ení a spravodlivom rozhodovaní.

  Pôvodne trvali len jeden deň a pretekalo sa iba v behu na d ku 
jedného stadia (cca 192,27 m).
  Onedlho pribudli al ie disciplíny, ktorými boli dvojitý a  
vytrvalostný beh, beh a koodencov (vo výzbroji), alej palé 
(zápas), pygmé (box), pankration (zápas a box) a pentatlon 
(p boj – beh, skok, o tep, disk a zápas) a hry trvali p  dní.

  Nesk r sa vybudoval aj hipodróm a zaviedli sa preteky vozov 
(pretekala aristokracia) a konské dostihy.
  Pretekári sú a ili nahí a bosí, na koňoch sa pretekalo bez sedla.
  Ví azi hier dostávali „iba  vavrínový veniec upletený z oli-
vových vetvičiek z posv tnej olivy, ktorú údajne zasadil He-
rakles. Napriek tomu nebolo v č ej cti ako ví azstvo na olym-
piáde. Ví aza si jeho rodáci uctievali po celý ivot, po íval 
r zne výhody (napr. neplatil dane), skladali sa na  jeho počes  

 Hod diskom 

 Zápasníci

  Bežci

  Skokan do diaľky

  Hod oštepom
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ví azné ódy a viacnásobný ví az mohol ma  postavenú sochu 
v posv tnom háji Olympie. Jedným z najslávnej ích ví azov 
starovekých olympiád bol zápasník Milón z Krotónu, ktorý 
zví azil na piatich olympiádach po sebe (532 – 516 pred Kr.). 
Titul periodonikés dosiahol portovec, ktorému sa podarilo 
zví azi  v tej istej disciplíne na v etkých panhelénskych hrách 
v danom olympijskom cykle.

„Doďaleka žiari sláva vydobytá na olympijských hrách, kde bojuje 
rýchlosť a sila s odvahou o najvyššiu cenu. Kto tam zvíťazí, teší sa 
po celý život úcte sladkej ako med, ktorá odmieňa úspech. Veď stále 
a každodenné šťastie je to najlepšie, čo si môže človek priať.“

Pindaros – Olympijská óda

  Disk sa hádzal z miesta, o tep bol upravenou  kopiou, ktorá mala 
v strede slučku z remeňa, aby sa ňou ľah ie hádzalo, skok do diaľky 
z miesta bol len súčas ou pentatlonu. Pretekári dr ali pri skoku v ru-
kách pom cku (halter), akési záva ie, ktoré im pomáhalo po odraze 
a vihu rukami dosiahnu  dlh í skok.
  V čase olympiád, ktoré boli najväčšou kultúrnou a politickou uda-
losťou Grécka, sa na mieste hier schádzal celý helénsky svet – r z-
ni umelci, rečníci, básnici, maliari, sochári a filozofi (napr. Platón, 
Hippokrates, Feidias – socha Dia, Myrón – socha Diskobola), aby tu 
pred početným obecenstvom (aj 40 – 50 tisíc divákov) získali uznanie 
svojich prác a vedomostí.
  as posv tného mieru vyu ívali aj politici a delegácie jednotlivých 
gréckych tátov, aby sa stretli, dojednávali r zne zmluvy, nadv zovali 
nové styky a upevňovali priateľské vz ahy.
  Olympijské hry boli jednoznačným symbolom gréckej spolupatričnosti.

  Posledné antické hry sa konali v r. 393 po Kr., potom rímsky cisár Teodózius I. vydal prísny zákaz 
ich konania, kres anstvo ich toti  pova ovalo za „pohanský pre itok .

  Na cisársky príkaz boli zbúrané aj stavby v Olympii a skazu dokonali Góti a zemetrasenie.
  Športový historik Mező Ferenc (1865 – 1961) vo svojej práci Dejiny olympijských hier (1930) 
rozdelil antické olympiády do piatich období:

pravek (do r. 776 pred Kr.),
doba spartského vplyvu (776 – 468 pred Kr.),
zlatý vek Olympie (468 – 400 pred Kr.),
strieborný vek (400 – 338 pred Kr.),
úpadok hier (338 pred Kr. – 393 po Kr.).

  V roku 1928 na olympiáde v Amsterdame získal v rámci umeleckých sú a í za túto prácu zlatú 
medailu.

Antické olympiády neprežili, Olympia bola zničená, ale našťastie 
najdôležitejšia idea antických hier – priateľské súťaženie bez zbra-
ní – pre žila a dokonca sa po tisícpäťsto rokov trvajúcej odmlke roz-
rástla do nevídaných, celosvetových rozmerov. Ale to je u  iná kapi-
tola.

 Dvojzáprah

  Myrón: Diskobolos

„Doďaleka žiari sláva vydobytá na olympijských hrách, kde bojuje 
rýchlosť a sila s odvahou o najvyššiu cenu. Kto tam zvíťazí, teší sa 
po celý život úcte sladkej ako med, ktorá odmieňa úspech. Veď stále 

a každodenné šťastie je to najlepšie, čo si môže človek priať.“
Pindaros – Olympijská óda
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1.2. Olympijské hry – novovek (moderné)

Dlhé obdobie po zániku starogréckych antických olympiád bol port 
na okraji spoločenského záujmu. Cirkev ho doslova démonizovala, 
zakazovala či trestala.

Výrazné zmeny v postoji k portovaniu nastávajú a  v 19. sto-
ročí, ke  dochádza k pomerne rýchlemu rozmachu v hospodárskej, 
spoločenskej aj politickej sfére. Nový pohľad na úlohu portu a po-
hybových aktivít súvisí s rozvojom moderného kolstva a portu pre-
dov etkým v Anglicku a USA.

„Pohyb sa musí sta  základným kameňom ka dej racionálnej vý-
chovy.  – Thomas Arnold (1795 – 1842), anglický pedagóg a historik.

Arnold zaviedol na kole v Rugby, kde bol riaditeľom, mno stvo 
reforiem. Tie postupne kopírovali aj ostatné verejné koly 
v Anglicku, pri ktorých od polovice 19. storočia začali 
vyrasta  atletické ihriská.

V 19. storočí sa u  viacero ľudí stoto ňovalo s my -
lienkou obnovenia olympijských hier. Prispeli k tomu 
okrem rozmachu moderných portov hlavne v Anglicku 
aj archeologické vykopávky, ktoré vykonal v Olympii ne-
mecký helenista Ernst Curtius (1814 – 1896) či usporia-
danie prvých moderných panhelénskych hier v Aténach 
v roku 1859.

Tieto skutočnosti mali veľký vplyv na mladého fran-
cúzskeho aristokrata, ktorým bol barón Pierre de Couber-
tin (1863 – 1937).

Obdivovateľ anglického kolstva a starovekej antickej 
kultúry spájajúcej telesnú a du evnú výchovu sa pustil 
do smelého plánu – o ivi  telesnú kultúru v kolskom výchovnom 
systéme, spopularizova  portovanie, rozvíja  medzinárodnú spolu-
prácu v tejto oblasti, obnovi  my lienky mierového spoluna ívania 
a portového sú a enia.

Spočiatku pre svoje my lienky nenachádzal v č iu podporu, ale 
v roku 1884 napriek svojej mladosti (mal iba 21 rokov ) sa mu po-
darilo zvola  do Parí a medzinárodnú konferenciu o porte. Na p de 

 Pierre de Coubertin

 Prvý Medzinárodný olympijský výbor (MOV)
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slávnej Parí skej univerzity v Sorbonne s úspechom predlo il svoj 
návrh na obnovu olympijského hnutia.

Na konferencii 23. júna 1894 zalo ili prvý Medzinárodný olym-
pijský výbor (MOV), ktorého prvým prezidentom sa stal Demetrius 
Vikelas (1835 – 1908) z Grécka.

Pierre de Coubertin sa stal jeho generálnym tajomníkom  
a po odstúpení Vikelasa (1898) bol a  do roku 1924 jeho druhým 
prezidentom. S menom Coubertina sa spájajú takmer v etky zákla-
dy moderných olympiád. Od otváracieho a záverečného ceremoniálu  
cez pravidlá a predpisy sú a í a  po symboly OH. Výbor sa jednomy-
seľne rozhodol, e prvé moderné olympijské hry sa uskutočnia tam, 
kde sa zrodili, či e v Grécku.

História novodobých moderných olympijských hier sa začala pí-
sa  v Aténach v roku 1896, iba dva roky po konferencii v Parí i.

Prvé moderné olympijské hry sa konali od 6. do 15. apríla 1896 
v gréckych Aténach. Doteraz posledné Letné olympijské hry 2016 
v brazílskom Riu de Janeiro mali poradové číslo 31, hoci olympiády 
sa uskutočnili len 28 ráz.

íslovanie toti  zah ňa aj tie hry, ktoré sa pre dve svetové vojny 
nekonali (Berlín 1916, Tokio 1940, Londýn 1944).

OLYMPIJSKÉ SYMBOLY
Olympijská myšlienka má svoje korene vo ve tbe ve tiarne v staro-
dávnych Delfách. Podľa nej mali olympijské hry silu odvráti  hrozbu 
vzniku vojny v starovekom Grécku.

V priebehu sv tého mesiaca bojovníci nemali povolený prístup 
na územie okolo dne nej Olympie, ktoré bolo vyhlásené za sv té 
a nepo kvrniteľné.

Nesk r sa obdobie mieru zbraní roz írilo na tri mesiace.
Tí, ktorí poru ili pokoj zbraní, boli prísne potrestaní vylúčením 

z hier alebo peňa ným trestom obetovaným bohom.
Mená olympijských ví azov sa zaznamenávali priamo na tadió-

ne, kde sa hry odohrávali a umelci im stavali sochy.

P  kruhov – p  kontinentov spojených olympijskou my lienkou.

Šes  farieb (vrátane bieleho podkladu) – farby v etkých národov sveta.

Olympijské kruhy sú súčas ou olympijskej vlajky.

Vlajka po prvýkrát zaviala na olympijskom tadióne roku 1920.

 Olympijský oheň (Južná Kórea) Olympijská zástava – olympijské kruhy

P  kruhov – p  kontinentov spojených olympijskou my lienkou.

Šes  farieb (vrátane bieleho podkladu) – farby v etkých národov sveta.

Olympijské kruhy sú súčas ou olympijskej vlajky.

Vlajka po prvýkrát zaviala na olympijskom tadióne roku 1920.
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Olympijský oheň

Oheň sa zapaľuje v antickej Olympii pomocou slnečných lúčov.  
Je symbolom olympijských hier.

Oheň sa nachádza v olympijskej pochodni a tafetovým sp so-
bom sa dostáva na miesto olympijských hier.

Pripomína oheň, ktorý podľa legendy ukradol Prometeus Diovi 
a dal ho ľu om.

Oheň horí v čase trvania olympijských hier.

Olympijské heslo a Olympijská prísaha

Heslo: Citius, Altius, Fortius (rýchlej ie, vy ie, silnej ie).
Prísaha: Skladajú ju portovci a rozhodcovia.

LETNÉ OLYMPIJSKÉ HRY

  Zapálenie olympijského ohňa v Olympii   Štafeta s olympijským ohňom – prvý raz dobehla 
na štadión v Berlíne v roku 1936

  Zaplnený olympijský štadión v Aténach v roku 1896
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I. ATÉNY R. 1896
Počet účastníkov: 280 (iba muži),   
počet krajín: 13
Na novom tadióne Panathinaikon vybudovanom 
v antickom duchu na mieste, kde stál v staroveku 
aténsky tadión, otvoril olympiádu pred 60 000 di-
vákmi Juraj I., grécky kráľ. Celosvetovú premiéru 
v bec mal maratón.

Podľa my lienky Francúza Michela Bréa-
la o ivili spomienku na najpam tnej í deň starej 
Helady. Spojené grécke vojská zastavili roku 490 
pred Kr. pri dedinke Maratón presilu perzských 
armád. Vojak Pheidiphides be al viac ako 42 kilo-
metrov zvestova  do chrámu bohyne Atény správu 
o slávnom ví azstve. Po výkriku: „Zví azili sme  
padol m tvy.

Symbolicky prvým olympijským ví azom na 
tejto posv tnej trati sa stal grécky pastier be iaci 
v kroji Spyridon Louis z dedinky Marousi.

II. PARÍŽ R. 1900
Počet účastníkov: asi 1529   
(muži: asi 1500, ženy: 21)
Organizátori pova ovali portové podujatia iba  
za doplnok svetovej výstavy a podľa toho sa aj 
správali. V Parí i prvý raz štartovali aj ženy.

Športovcov dekorovali pam tnými minca-
mi a venovali im predov etkým veci spotreb-
ného charakteru. Hry boli veľkým sklamaním  
pre Coubertina.

III. ST. LOUIS R. 1904
Počet účastníkov: 680 (muži: 674, ženy: 6), 
počet krajín: 13
Podujatie sa op  odohrávalo v tieni iných atrakcií 

svetovej výstavy.
Pierre de Coubertin bol veľmi smutný, e or-

ganizátori zaradili do programu aj takzvané antro-
pologické hry. I lo napríklad o sú a e Indiánov, 
afrických trpaslíkov, dlhonohých Patagóncov 
a al ích príslu níkov etnických men ín v preká -
kovom behu a vrhu balvanom.

IV. LONDÝN R. 1908 
Počet účastníkov: 1999 (muži: 1956, ženy: 43)
Hry boli síce roz ahané, ale patrili iba portu.  
Na slávnostnom otvorení nastupovali prvý raz vý-
pravy v jednotnom oblečení.

Niesli svoje tátne vlajky a ví azom prvýkrát 
odovzdávali zlaté medaily. Druhí získali striebro, 

tretí v poradí bronz.

V. ŠTOKHOLM R. 1912
Počet účastníkov: 2490 (muži: 2437, ženy: 53), 
počet krajín: 28
Organizácia a vybavenos  portových zariadení 
sa stali vzorom pre nasledujúce olympiády. Prvý 
raz sa na podujatí zúčastnili zástupcovia všetkých 
kontinentov, olympijskú premiéru malo Japonsko.

V hlavnom meste Švédska po prvýkrát ude-
ľovali medaily podľa vzoru antických hier aj za 
umelecké súťaže. Zlatú medailu za literatúru získal 
anonymný autor za svetoznámu du na port.

A  dodatočne vysvitlo, e ju napísal Pierre de 
Coubertin.

VI. BERLÍN R. 1916
Hry sa pre prvú svetovú vojnu nekonali.

  Štart bežeckých pretekov na OH v Aténach 
v roku 1896

  Nástup športovcov na OH v Londýne roku 
1908 – prvý raz v jednotnom oblečení
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ÓDA NA ŠPORT
„ , port, dar bohov, elixír života! o veselým lúčom obdarí  človeka po a kej práci, ty posol dávno za lých čias. 
Dní, ke  sa ľudstvo smialo radostné a mladé, dní, ke  boh slnka zapaľoval končiare h r a na rozlúčku zahaľoval 
smreky do iarivých farieb.

, port, si krása! Ty telu dáva  u ľachtilé tvary, chráni  ho pred ničivou vá ňou a zoceľuje  tvrdým cvičením. 
Nohy a ruky učí  krásnej harmónii a pohybom vie  vnuknú  podmanivý rytmus. So silou spája  p vab a pru nos  
s mocou svalov.

, port, si spravodlivosť! Márne sa človek práva domáha, spravodlivosti na úradoch – len u teba ich nájde. Nik 
nepom e skokanovi zdola  vy iu vý ku, be covi o sekundy skráti  jeho beh. Len sila tela, pevnos  v le určujú 
hranice jeho výkonu.

, port, si odvaha! Pre silu svalov, silu v le platí len jeden zákon: trúfnu  si  Ozajstná odvaha, to nie je unáhlená 
smelos , le  d vera v tie sily, ktoré tají telo. Náhode zverí sa len bezočivý hráč, kým tvoja trúfalos  je uvá livos  
rátajúca s výhrou.

, port, si čestnosť! Ak ty pochváli , chvála zavá i, lebo sa dosiahnu  dá iba čestným činom. Nekalá sú a , 
nedovolené hmaty sú zavrhnutiahodné. A poh daním potrestá sa ka dý, kto ľs ou a klamom chcel by ví azstva sa 
zmocni .

, port, si radosť! Len zavolá  a rozko ou sa zachvie telo, oči sa roz iaria, krv búrlivo za umí v ilách, myseľ 
sa jasná uprie do vesmírnych diaľav a du a pozbavená tlaku v edných dní zajasá nahlas nad tým, čo jej ivot núka.

, port, si plodnosť! Cieľavedome zu ľach uje  ľudský rod, vie  hubi  zhubné zárodky a kvrny odstráni , čo 
ľudstvu zohyzdi  chcú čistú tvár. Si ivý prameň – z neho atlét čerpá tú bu a silu splodi  synov schopných ako on 
raz vybojova  vavrín slávy.

, port, si pokrok! Kto hodný chce by  tvojich slu ieb, nech na tele sa zdokonalí, aj na du i, ale nech neprepína 
vlastné sily. Nech sna í sa by  lep í, v dy len lep í, no zachová si najcennej ie: zdravie. Na staré príslovie nech pri-
tom myslí: „Len v zdravom tele zdravý duch.

, port, si mier  Si puto, ktoré spája národy, čo ako bratia spoločne sa podria ujú sile a disciplíne, sebaovláda-
niu. Od teba mláde  učí sa i sebaúcte, ceni  si iné národy, ich vlastnosti. Mera  si sily, prekonáva  sa navzájom, to 
nech je cieľom – sú a i  jeden s druhým v mieri.

VII. ANTVERPY   
(7. júl – 12. september 1920 krasokorčuľovanie 
a hokej 23. – 29. apríl 1920)

Počet účastníkov: 2668 (muži: 2604, ženy: 64), 
počet krajín: 29
Prvý raz vzlietli pri slávnostnom ceremoniáli mie-
rové holubice, Belgičan Victor Boin predniesol 
sľub olympionikov.

Odvtedy sa na ka dých OH skladá olympijská 
prísaha.

P  mesiacov viseli po celom belgickom prí-
stave zástavy s piatimi do seba prepletenými kruh-
mi. Dodnes na hrách olympiád slávnostne vyvesia 
na tadiónoch olympijskú vlajku, ktorú venovalo 
hnutiu mesto Antverpy.

VIII. PARÍŽ R. 1924
Počet účastníkov: 3066 (muži: 2930, ženy: 136), 
počet krajín: 44
Prvý raz postavili olympijskú dedinu.

Z nového tadióna Colombes s be eckým ová-
lom s d kou 500 metrov sa vysielala premiérová 
rozhlasová reportá  z olympiády.

Americký plavec John eissmüller (prvý 

mu , ktorý zaplával sto metrov voľným sp sobom  
pod minútu), sa nesk r stal najslávnej ím filmo-
vým Tarzanom.

IX. AMSTERDAM R. 1928
Počet účastníkov: okolo 2700 (muži: okolo 
2350, ženy: okolo 350), počet krajín: 46
Prvý raz tartovali na OH atlétky.

MOV povolil ne nému pohlaviu behy na stred-
né vzdialenosti a  v roku 1960, dnes sú a ia aj 
v maratóne alebo hode kladivom.

Na maratónskej ve i horel oheň, ktorý uhasi-
li a  pri záverečnom ceremoniáli. Pri slávnost-
nom nástupe vpochodovali na športovisko prví 
Gréci.

X. LOS ANGELES R. 1932
Počet účastníkov: vyše 1200 (muži: okolo 1100, 
ženy: okolo 130), počet krajín: 40
Úvodný ceremoniál sa uskutočnil na tadióne Co-
liseum pre 100-tisíc divákov.

Doteraz je jediným ústredným portoviskom, 
na ktorom sa konali dve olympiády (aj v roku 
1984). Pri preberaní medailí vystupovali prvýkrát 
portovci na trojstupňové drevené pódium.
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XI. BERLÍN R. 1936
Počet účastníkov: 3956 (muži: 3610, ženy: 346), 
počet krajín: 49
Nacisti síce voči ostatnému svetu predstierali tie 
najmierumilovnej ie zámery, ale účastníkov vítali 
fa istické heslá a symboly.

Na podnet predsedu organizačného výboru 
Diema zapálili olympijský oheň v gréckej Olym-
pii zrkadlom od slnečných lúčov a do nemeckej 
metropoly ho potom postupne nieslo 3057 be cov. 
Hrdinom hier bol americký printér a diaľkar tma-
vej pleti James Cleveland (Jesse) O ens. O tom, 
e medzi portovcami iadne rasové zákony ne-

jestvovali, svedčí správanie nemeckého diaľkara 
Luza Longa, ktorý poradil Jessemu O ensovi  
po dvoch nevydarených pokusoch v diaľkarskej 
kvalifikácii, aby si posunul značku rozbehu.

Jesse tak urobil a vyu il poslednú mo nos . 
Vo finále potom zdolal Longa posledným poku-
som 806 centimetrov.

Luz bol prvý, ktorý mu blaho elal. To v etko 
pred očami Adolfa Hitlera, ktorý nesk r odmietol 
poda  ruku O ensovi.

XII. TOKIO R. 1940
Hry sa pre druhú svetovú vojnu nekonali.

XIII. LONDÝN R. 1944
Hry sa pre druhú svetovú vojnu nekonali.

XIV. LONDÝN R. 1948
Počet účastníkov: 4064 (muži: 3672, ženy: 392), 
počet krajín: 59
Olympiádu otvoril na slávnom tadióne vo em-
bley kráľ Juraj VI., Nemecko a Japonsko ako agre-
sorov druhej svetovej vojny z OH vylúčili.

Trasa olympijskej pochodne z Olympie neo-
bi la ani Coubertinov hrob v sídle MOV Lausan-
ne (barónovo srdce je ulo ené v urne v gréckej 
Olympii).

Usporiadatelia zvolili túto obchádzku, aby  
trasa tafety s olympijským ohňom obi la Ne-
mecko.

XV. HELSINKI R. 1952
Počet účastníkov: 4879  
(muži: 4516, ženy: 363), počet krajín: 69
Prvý raz sa na olympijských hrách objavili por-
tovci Sovietskeho zv zu (MOV prijal ZSSR za 
svojho člena a  v máji 1951 – naposledy sa na OH 
zúčastnili e te portovci cárskej rí e, v roku 1912). 
Problémy nastali hne  na začiatku.

Olympionici ZSSR sa odmietli ubytova  spo-
lu s „reprezentantmi kapitalistického systému  
v olympijskej dedinke K pyl .

Hrdinom hier bol československý vytrvalec 
Emil Zátopek, ví az behov na 5000, 10 000 met-
rov a v maratóne.

XVI. MELBOURNE R. 1956
Počet účastníkov: 3258  
(muži: 2890, ženy: 368), počet krajín: 72
Prvé olympijské hry na južnej pologuli priniesli 
paradox – letné OH sa pre v č inu účastníkov 
uskutočnili v zime.

Men í počet účastníkov, ni í ne  napríklad na 
Hrách 1936 v Berlíne, mal dva d vody. Prvý prak-
tický – v tom čase boli cestovné náklady vysoké. 
V č ina európskych výprav cestovala k protino -
com lo ou.

Druhý mal oveľa vá nej ie pozadie – okupácia 
Ma arska sovietskymi vojskami.

XVII. RÍM R. 1960
Počet účastníkov: 5348 (muži: 4745, ženy: 60), 
počet krajín: 83
Športovci na li v talianskej metropole p sobivú 
symbiózu moderny s čarom historických stavieb. 
Maratónci tartovali z vrchu Kapitol, tyridsa  dva 
kilometrov be ali po Via Appia, tra  sa končila 
pred Koloseom.

Zví azil vtedy úplne neznámy be ec z Etiópie  
Abebe Bikila, ktorý be al bosý.

XVIII. TOKIO R. 1964
Počet účastníkov: 5081 (muži: 4400, ženy: 681), 
počet krajín: 93
Prvé hry na ázijskom kontinente priniesli účastníc-
ky rekord v počte portovcov i krajín. Vzdialenos-
ti prestali hra  úlohu.

  James Cleveland 
(Jesse) Owens
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Nemecká výprava nastúpila na dlhý čas  
pod spoločnou vlajkou.

XIX. MEXIKO R. 1968
Počet účastníkov: 5423  
(muži: 4680, ženy: 743), počet krajín: 112
Vysoká nadmorská výška sa postarala o to, e hry 
v metropole Mexika sa stali festivalom rekordov. 
Zrodilo sa 34 najlep ích svetových výkonov his-
tórie.

eskoslovensko, krátko po okupácii krajiny 
vojskami Var avskej zmluvy, zo alo búrlivé ová-
cie u  pri nástupe.

Peča  historickosti dal Mexiku vtedy 22-ročný 
americký diaľkar Robert (Bob) Beamon. Doletel 
na neuveriteľných 890 centimetrov.

Rozhodcom nestačilo optické zariadenie, mu-
seli pou i  klasické pásmo.

XX. MNÍCHOV R. 1972
Počet účastníkov: 7173  
(muži: 6080, ženy: 1093), počet krajín: 121
Teroristický útok palestínskych fundamentalistov 
na izraelskú výpravu takmer pochoval aj samotnú 
ideu olympizmu.

A  jedenás  izraelských portovcov zavra dili. 
Stanovisko Medzinárodného olympijského výbo-
ru (MOV), aby hry preru ili iba na jeden deň, pod-
poril i tát Izrael. Jeho predstavitelia vyhlásili, e 
sa nenechajú vydiera .

XXI. MONTREAL R. 1976
Počet účastníkov: 6026   
(muži: 4780, ženy: 1264), počet krajín: 88
Prvý bojkot. Zo 116 prihlásených krajín 24 od-
rieklo účas  (22 afrických), lebo MOV nevyra-
dil z hier Nový Zéland pre odohrané ragbyové 

stretnutie vo vtedaj ej rasistickej Juhoafrickej re-
publike, na ktorú bolo vyhlásené v eobecné por-
tové embargo.

XXII. MOSKVA R. 1980
Počet účastníkov: 5217  
(muži: 4099, ženy: 111), počet krajín: 80
Druhý bojkot. Americký prezident James Carter 
vyzval krajiny na ignorovanie Moskvy, lebo so-
vietske vojská vtrhli do Afganistanu a v krajine sa 
nedodr iavajú základné ľudské práva.

Do Moskvy pri lo 80 krajín – menej ako 
do Ríma 1960. A bola to aj olympiáda  „švindľov“. 
Pri hode o tepom či diskom otvárali usporiadate-
lia veľké brány tadiónu Lu ník tak, aby domácim 
pretekárom fúkal čo najpriaznivej í vietor.

XXIII. LOS ANGELES R. 1984
Počet účastníkov: 6797  
(muži: 5228, ženy: 1569), počet krajín: 140
Tretí bojkot. OH v ak neokyptil tak ako Moskvu. 
Socialistické krajiny necestovali do USA pre údaj-
nú obavu o svoju bezpečnos . Bolo jasné, e ide 
o revan .

Diktát Moskvy nere pektovali Rumuni, íňa-
nia a Juhoslovania.

Hrami v Los Angeles sa začala komerciali
zácia olympiád. Boli to prvé OH financované 
výhradne zo súkromných zdrojov. Americká tele-
vízna spoločnos  ABC zaplatila za právo na pre-
nosy 225 miliónov dolárov.

XXIV. SOUL R. 1988
Počet účastníkov: 8465  
(muži: 6276, ženy: 218), počet krajín: 159
Druhú letnú olympiádu na ázijskom kontinente 
poznačil doteraz najväčší dopingový škandál. Ka-
nadského printéra Bena Johnsona, ktorý utvoril 

  Robert Beamon

   Ben Johnson
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svetový rekord v behu na 100 m (9,79 s) diskvali-
fikovali pre nadmerné po itie anabolík.

XXV. BARCELONA R. 1992
Počet účastníkov: 9368  
(muži: 6661, ženy: 2707), počet krajín: 169
Falošný amaterizmus skončil. Najlep ím príkla-
dom bol tart prvého amerického basketbalového 
Dream teamu.

Hrali zaň superhviezdy Michael Jordan, Earvin, 
„Magic  Johnson, Charles Barkley, Larry Bird, 
John Stockton, Karl Malone či Scottie Pippen.

XXVI. ATLANTA R. 1996
Počet účastníkov: 10316  
(muži: 6582, ženy: 3779), počet krajín: 197
Gigantománia dosiahla vrchol. Počet účastníkov 
prekročil desa tisícovú hranicu, sú a ili portovci 
zo 197 krajín.

V meste Coca-Coly boli hry plne skomercio-
nalizované.

Atlantskú olympiádu poznačil aj atentát 
v Olym pijskom parku, v ktorom výbuch nálo e 
usmrtil dvoch ľudí a 110 zranil.

XXVII. SYDNEY R. 2000
Počet účastníkov: 10651  
(muži: 6582, ženy: 406), počet krajín: 199
V roku 2000 sa iba druhý raz v histórii konali 
olympijské hry na ju nej pologuli. Aj prvýkrát to 
bolo v Austrálii – v Melbourne v roku 1956.

Hry sa takmer úplne vyhli akýmkoľvek vá -
nym kandálom a v médiách získali veľké uznanie. 
Bill Bryson z The Times napísal, e i lo o „jedno 
z najúspe nej ích podujatí na svetovej scéne .

Dodal, e hry „nemohli by  lep ie .

XXVIII. ATÉNY R. 2004
Počet účastníkov: 10625  
(muži: 6296, ženy: 4329), počet krajín: 201
V roku 2004 sa olympijské hry vrátili tam, kde sa 
pred 108 rokmi začali. Aj motto v poradí 28. letnej 
olympiády bolo príznačné: „Vitajte doma

Prvý raz v histórii tartovalo na hrách viac ako 
200 krajín.

Vtedaj í prezident MOV Jac ues Rogge ozna-
čil OH 2004 za „nezabudnuteľné . Nazval ich 
„hrami snov . Vysoké náklady na ich organizáciu 
v ak mali podiel na raste gréckeho dlhu, ktorý vy-
vrcholil obrovskou krízou.

XXIX. PEKING R. 2008
Počet účastníkov: 10942  
(muži: 6305, ženy: 4637), počet krajín: 204
V Pekingu sú a ili portovci z 204 krajín v 28 
portoch, v 302 disciplínach (165 mu ských 

disciplín, 127 enských a 10 zmie aných).
Je to o jednu disciplínu viac ako v Aténach.
Mnoho politikov, mimovládnych organizácií, 

ochrancov ľudských práv a iných združení kri-
tizovalo pridelenie organizovania olympijských 
hier Číne pre systematické porušovanie ľudských 
práv komunistickým režimom, likvidovanie p -
vodnej kultúry v Tibete, ničenie životného prostre-
dia a vyzývalo na bojkot olympiády. Ten sa v ak 
nekonal.

XXX. LONDÝN R. 2012
Počet účastníkov: 10768  
(muži: 5992, ženy: 4776), počet krajín: 204
Londýn sa stal prvým mestom, ktoré olympiá-
du usporiadalo už tretí raz. Predo lé olympiády 
v Londýne sa konali v rokoch 1908 a 1948.

Londýn zvolili za hostiteľa jubilejných 30. hier 
počas 117. zasadnutia Medzinárodného olympij-
ského výboru v Singapure.

XXXI. RIO DE JANEIRO R. 2016
Počet účastníkov: 11237, 
počet krajín: 207
Počet účastníkov olympijských hier prvýkrát po-
koril 11-tisícovú hranicu a zúčastnilo sa ich naj-
viac krajín – 207. Pribudli Kosovo, Ju ný Sudán 
a tím utečencov.
Premiérovo sa v programe hier objavili ragby 
a golf.

Dokopy bojovali účastníci o medaily v 28 
portoch.

  Usain Bolt
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ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY
Zimné olympijské hry sú hrami v portoch, ktoré sa hrajú na sne-
hu alebo ľade. Prvé zimné olympijské hry sa konali v roku 1924 a 
do roku 1992 sa konali v tom istom roku ako letné olympijské hry. 
Od roku 1994 sa konajú v polovici obdobia medzi letnými olympij-
skými hrami.

Súťaže na zimných olympijských hrách:

 zjazdové ly ovanie
 akrobatické ly ovanie
 biatlon
 beh na ly iach
 boby
 curling
 krasokorčuľovanie
 ľadový hokej

  rýchlokorčuľovanie, 
s a ne
 severská kombinácia
 ortrek
 skeleton
 skoky na ly iach
 snoubording

 I. zimné olympijské hry 1924 Chamonix (Francúzsko)
 II. zimné olympijské hry 1928 St. Moritz (Švajčiarsko)
 III. zimné olympijské hry 1932 Lake Placid (USA)
 IV. zimné olympijské hry 1936 Garmisch-Partenkirchen (Nemecko)
  zimné olympijské hry 1940 Sapporo (Japonsko) – nekonali sa
  zimné olympijské hry 1944 Cortina  Ampezzo (Taliansko) – nekonali sa
 V. zimné olympijské hry 1948 St. Moritz (Švajčiarsko)
 VI. zimné olympijské hry 1952 Oslo (Nórsko)
 VII. zimné olympijské hry 1956 Cortina  Ampezzo (Taliansko)
 VIII. zimné olympijské hry 1960 S ua  Valley (USA)
 IX. zimné olympijské hry 1964 Innsbruck (Rakúsko)
 X. zimné olympijské hry 1968 Grenoble (Francúzsko)
 XI. zimné olympijské hry 1972 Sapporo (Japonsko)
 XII. zimné olympijské hry 1976 Innsbruck (Rakúsko)
 XIII. zimné olympijské hry 1980 Lake Placid (USA)
 XIV. zimné olympijské hry 1984 Sarajevo (Juhoslávia)
 XV. zimné olympijské hry 1988 Calgary (Kanada)
 XVI. zimné olympijské hry 1992 Albertville (Francúzsko)
 XVII. zimné olympijské hry 1994 Lillehammer (Nórsko)
 XVIII. zimné olympijské hry 1998 Nagano (Japonsko)
 XIX. zimné olympijské hry 2002 Salt Lake City (USA)
 XX. zimné olympijské hry 2006 Turín (Taliansko)
 XXI. zimné olympijské hry 2010 Vancouver (Kanada)
 XXII. zimné olympijské hry 2014 Soči (Rusko)
 XXIII. zimné olympijské hry 2018 Pchjongčchang (Ju ná Kórea)

  Biatlon
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1.3. Paralympijské hry
Sir Ludwig Guttmann, anglický neurochirurg a zakla-
dateľ portu pre postihnutých (prvé hry u  v r. 1948), 
úspe ne presadil svoju koncepciu paralympijských 
hier v r. 1960 (Rím) a v r. 1976 aj svoju koncepciu 
zimných paralympijských hier.

Spočiatku i lo iba o súťaže vozičkárov s po kode-
nou chrbticou a s malou účas ou portovcov a divákov, 
na posledných hrách to u  bolo vy e 4 300 portovcov 
zo 159 krajín, ktorí sú a ili v 18 portových odvet-
viach. Hry sa te ia veľkej obľube aj medzi divákmi. 
V r. 2012 v Londýne bolo na ne zvedavých vy e 2,7 
mil. divákov. Spravidla sa konajú na mieste klasic-
kých olympiád.

 V r. 1964 bola zalo ená Medzinárodná organizácia telesne postihnutých športovcov (ISOD).
  V r. 1982 bol zalo ený Medzinárodný koordinačný výbor Svetovej organizácie postihnutých špor-
tovcov (ICC = International Coordinating Committee) s cieľom zabezpečova  organizáciu para-
lympijských hier.
  V r. 1992 vznikol Medzinárodný paralympijský výbor (IPC = International Paralympic Commit-
tee).

HISTÓRIA LETNÝCH PARALYMPIJSKÝCH HIER

  Stolný tenis telesne postihnutých (vozičkárov)

1960 – Rím, Taliansko
1964 – Tokio, Japonsko

 Pretekalo 390 portovcov z 22 krajín sveta.
  V Tokiu sa po prvýkrát objavili paralympij-
ská vlajka, hymna a plagát.

1968 – Tel Aviv, Izrael
1972 – Heidelberg, Nemecko
1976 – Toronto, Kanada

  Tu tartovalo 1600 portovcov zo 42 krajín.
  Paralympijské hry v Toronte boli prvou pa-
ralympiádou, na ktorej tartovali spoločne aj 
amputovaní, les autres a zrakovo postihnutí 
portovci.

1980 – Arnhem, Holandsko
  V r. 1980 zomrel Sir Lud ig Guttmann – za-
kladateľ paralympiád.

1984 – New York, Spojené štáty americké/Stoke 
Mandeville, Anglicko

1988 – Soul, Kórea
  Tu tartovalo 3053 portovcov zo 61 krajín 
sveta.
  Po prvý raz mohli paralympionici vyu íva  
v etky hlavné olympijské zariadenia a prete-

ka  na tých istých portoviskách ako olym-
pionici.

1992 – Barcelona, Španielsko
  V Madride mali svoje sú a e v atletike, plá-
vaní, basketbale, futbale a v stolnom tenise 
portovci s mentálnym postihnutím.

  Medzinárodný koordinačný výbor (ICC  
International Coordinating Committee) na-
hradil nový riadiaci orgán – Medzinárodný 
paralympijský výbor (IPC  International Pa-
ralympic Committee, Nemecko).

1996 – ATLANTA, Spojené štáty americké
  Počas paralympiády bezplatne pracovalo 
10 000 dobrovoľníkov.
  Po prvýkrát sa predávali vstupenky a práva 
na televízne vysielanie.

2000 – Sydney, Austrália
  Novými portmi v Sydney boli jachting 
a ragby vozičkárov, ktoré sa ako uká kové 
prezentovali na Paralympijských hrách 1996 
v Atlante.

2004 – Atény, Grécko
  Zúčastnilo sa 3806 portovcov zo 136 krajín 
sveta.

 V r. 1964 bola zalo ená Medzinárodná organizácia telesne postihnutých športovcov (ISOD).Medzinárodná organizácia telesne postihnutých športovcov (ISOD).Medzinárodná organizácia telesne postihnutých športovcov
 V r. 1982 bol zalo ený Medzinárodný koordinačný výbor Svetovej organizácie postihnutých špor-postihnutých špor-postihnutých špor
tovcov (ICC = International Coordinating Committee) s cieľom zabezpečova  organizáciu para-
lympijských hier.
 V r. 1992 vznikol Medzinárodný paralympijský výbor (IPC = International Paralympic Commit-
tee).
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  Počas paralympiády bolo utvorených 304 
svetových rekordov a 448 paralympijských 
rekordov.

2008 – Peking, Čína
  Zúčastnilo sa 3951 portovcov zo 146 krajín 
sveta (z toho 1381 ien), bolo vykonaných 
1155 dopingových kontrol.

2012 – Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Bri-
tánie a Sev. Írska
  Zúčastnilo sa 4260 portovcov zo 164 krajín 
sveta.
 Bolo predaných 2,7 mil. lístkov.

2016 – Rio de Janeiro, Brazília
  Zúčastnilo sa 4333 portovcov zo 159 krajín 
sveta, vrátane delegácie zlo enej z utečencov 
pod vlajkou IPC.

HISTÓRIA ZIMNÝCH PARALYMPIJSKÝCH HIER
Prvé zimné paralympijské hry majú svoj p vod v rnsköldsvikských hrách vo Švédsku, ale a  zimné 
paralympijské hry v Tignes/Albertville v r. 1992 sa konali na tom istom mieste ako zimné olympijské hry.

1976 – Örnsköldsvik, Švédsko
  Počet zúčastnených krajín: 14, počet portov-
cov a členov sprievodu: 250.
  Pretekali kategórie zrakovo postihnutých 
a amputovaných portovcov.
  Uká kovou disciplínou boli preteky na sán-
kach.

1980 – Geilo, Nórsko
  Počet zúčastnených krajín: 18, počet portov-
cov a členov sprievodu: 350.
  Pretekali v etky kategórie postihnutí pohybo-
vého aparátu.
  Uká kovou disciplínou bol zjazd na sánkach.

1984 – Innsbruck, Rakúsko
  Počet zúčastnených krajín: 22, počet portov-
cov a členov sprievodu: 350.
  Pretekali v etky kategórie postihnutí pohybo-
vého aparátu.

1988 – Innsbruck
  Počet zúčastnených krajín: 22, počet portov-
cov a členov sprievodu: 397.
  Pretekali v etky kategórie postihnutí pohybo-
vého aparátu.

1992 – Tignes/Albertville, Francúzsko
  Počet zúčastnených krajín: 24, počet portov-
cov a členov sprievodu: 475.
  Pretekali v etky kategórie postihnutí pohybo-
vého aparátu a zrakovo postihnutí.
  Uká kovými disciplínami bolo zjazdové 
a be ecké ly ovanie mentálne postihnutých 
portovcov.

1994 – Lillehammer, Nórsko
  Počet zúčastnených krajín: 31, počet portov-
cov a členov sprievodu: 1000.
  Novými portmi sa stali ľadový hokej (sledge 
hokej) a rýchlokorčuľovanie na sánkach.

  Uká kovými disciplínami boli be ecké 
disciplíny pre mentálne postihnutých por-
tovcov.

1998 – Nagano, Japonsko
  Počet zúčastnených krajín: 32, počet portov-
cov a členov sprievodu: 1160.
  Pretekali v etky kategórie postihnutí pohybo-
vého aparátu, zrakovo postihnutí a mentálne 
postihnutí.
  Uká kovou disciplínou bol tanec vozičkárov.

2002 – Salt Lake City, Spojené štáty americké
  Počet zúčastnených krajín: 40, počet portov-
cov a členov sprievodu: 1100.

2006 – Turín, Taliansko
  Na paralympiáde sa zúčastnilo 474 portov-
cov z 39 krajín.
  Novým portom sa stal curling.

2010 – Vancouver, Kanada
  Zúčastnilo sa 502 portovcov zo 44 krajín 
(z toho 121 ien).
  Novou portovou zjazdovou disciplínou bola 
superkombinácia.

  Lyžiar s amputovanou nohou
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1.4. Olympijské hry mládeže
Olympijské hry mládeže (anglicky: Youth Olym-
pic Games, YOG) sú mezinárodnými portovými sú-
a ami v r znych portových disciplínach za účasti 

mladých portovcov z celého sveta. Konajú sa raz  
za tyri roky, vek portovcov je obmedzený od 14 
do 18 rokov.

Usporiada  olympijské hry mláde e navrhol 
priemyselný mana ér Johan Rosenzopf z Ra-
kúska v roku 1998 ako reakciu na celosvetové 
obavy z detskej obezity a klesajúcej športovej ak-
tivity mláde e, hlavne vo vyspelých krajinách. alej sa predpoklada-
lo, e verzia olympijských hier   mláde e by mohla podpori  jej vy iu 
účas  aj na olympijských hrách. Napriek tomu bola reakcia Medziná-
rodného olympijského výboru (MOV) na to, aby to bola čisto porto-
vá udalos , negatívna.

Delegáti MOV chceli, aby to bolo čo najviac o kultúrnom vzde-
lávaní namiesto toho, aby to bolo iba o porte. Vznikol Program pre 
kultúru a vzdelávanie (Culture and Education Program – CEP) a ko 
súčas  ka dých hier. Plány na usporiadanie olympijských hier mlá-
de e oznámil Jacques Rogge, predseda MOV, 6. júla 2007. Prvé letné 
hry sa uskutočnili v roku 2010.

UMELECKÉ SÚŤAŽE V RÁMCI OLYMPIÁD
Podľa vzoru antických olympiád boli na odporúčanie Coubertina za-
radené do programu olympiád v rokoch 1912 a  1948 aj umelecké 
sú a e. Sú a ilo sa s prácami a dielami so portovou tematikou v ob-
lasti literatúry, maliarstva, sochárstva, hudby a architektúry.

2014 – Soči, Ruská federácia
  Zúčastnilo sa 547 portovcov zo 45 krajín 
(z toho 129 ien).
 Novým portom bol para-snoubording.

2018 – Pjongčang, Južná Kórea
  Počet portovcov 564 zo 49 krajín (z toho 
133 ien).
  Sú a ilo sa po prvýkrát v iestich portoch.
  Najúspe nej ou portovkyňou sa stala H. Far-
ka ová zo Slovenska s navádzačkou N. Šub-
rtovou so ziskom 5 medailí (z toho 4 zlaté).   Sledge hokej



1.
O

LY
M

PI
JS

KÉ
 H

RY

26

Register pojmov

antický – staroveký, týkajúci sa gréckeho 
a rímskeho staroveku, ich kultúry, ume-
nia, architektúry, filozofie a pod.

ekecheiria – v starom Grécku prímerie po-
čas konania olympijských hier (posv t-
ný mier)

agonistika – sú a né aktivity v starom 
Grécku

kalokagatia – starogrécky ideál harmónie 
telesných aj du evných síl, súladu krásy 
a dobra, mu nej dokonalosti

pentatlon – antický p boj pozostávajúci 
z behu, hodu diskom, skoku do diaľky, 
hodu o tepom a zápasu

hipodróm – portový areál budovaný v sta-
rovekom Grécku a Ríme na pretekanie 
v jazde na koňoch a na pretekanie vozov 
so záprahom

Diova socha v Olympii – 13 m vysoká so-
cha, ktorú v roku 433 pred Kr. vytvoril 

grécky sochár Feidias v chráme boha 
Dia v Olympii, vo vlasoch mala umiest-
nený veniec olympijského ví aza, sochu 
Dia v roku 394  po Kr. odviezli do Kon-
tantínopola, kde ju pri po iari paláca 

cisára Teodózia zničil oheň

reforma – obnovenie, zmena, zlep enie

moderné olympiády – olympijské hry 
od roku 1896 v Aténach, zalo ené  
P. Coubertinom

Óda na šport – básnické dielo P. Couberti-
na oslavujúce port a jeho vplyv na ná  
ivot a vzájomné spoluna ívanie

rasizmus – protihumánna teória o nadrade-
nosti jednej rasy nad druhou

paralympionik – portovec s telesným, 
fyzickým alebo mentálnym postihnutím

vozičkár – portovec na invalidnom vozíku

Krátky slovensko-maďarský slovník

staroveké olympiády – ókori olimpiák

posvätný mier – szent béke

vavrínový veniec – babérkoszorú

pocta – tisztelet

posol – futár

súťažiť – versenyezni

v mieri – békében

prísaha – eskü

vykopávky – ásatások

architektúra – építőművészet

sochárstvo – szobrászat

mentálny – lelki, szellemi

postihnutý – sújtott, károsított

invalidný vozík – tolókocsi
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POŽIADAVKY NA MATURITNÚ SKÚŠKU 
(pre vyšší stupeň)

Doplň si svoje vedomosti a získaj podrobnejšie znalosti o činnosti Medziná-
rodného olympijského výboru (MOV) a  Maďarského olympijského výbo-
ru (MOB) – poslanie, ciele a hlavné úlohy, spolupráca, boj proti dopingu. 
Navštív ich webstránky.

PRÍKLADY OTÁZOK NA MATURITNÚ SKÚŠKU 
– staroveké olympiády (pre stredný a vyšší stupeň)

Čo predchádzalo vzniku antických olympijských hier?

Aké povesti a mýty kolujú o vzniku starovekých olympiád?

S čím sa spájali olympiády, kto ich zvolával, aký mali program, kto riadil 
športové súťaže?

V akých športoch sa súťažilo na antických olympiádach, aký bol výstroj 
športovcov?

Kto sa mohol zúčastniť súťaží, kto nie a aká bola odmena pre víťazov?

Aké iné súťaže okrem športových boli súčasťou antických olympiád?

Prečo sa olympijské hry tešili takej obľube a čo znamenali pre samotných 
Grékov?

Odkedy a prečo začali antické olympiády chátrať, kto ich zrušil a prečo sa 
Olympia na dlhé obdobie „stratila“?

Vysvetli pojmy: ekecheiria, stadium, hipodróm.

Čo rozumieš pod výrazom v zdravom tele zdravý duch?

Aké celoživotné výhody požíval ten olympijský víťaz, ktorý mohol mať vlast-
nú sochu v posvätnom háji?

Vysvetli pojem athlétés, odkiaľ pochádza, čo znamená, kedy sa začal použí-
vať?

Ktoré športy boli súčasťou pentatlonu?

Do akých období rozdelil antické olympiády športový historik Mező Ferenc?
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PRÍKLADY OTÁZOK NA MATURITNÚ SKÚŠKU 
– novoveké olympiády (pre stredný a vyšší stupeň)

Kto bol Pierre Coubertin?

Kedy a kde vznikol prvý MOV, kde má sídlo a čo je jeho úlohou?

Kedy a kde sa konala prvá moderná olympiáda?

V akých športoch sa súťažilo?

Aké umelecké súťaže boli súčasťou moderných olympiád?

V ktorom období?

Kto napísal Ódu na šport? O čom sa v nej píše?

Ktoré športy moderných OH sú spoločné so starovekými OH? 

V čom sú rozdiely?

V  ktorých športoch zvíťazili športovci uvedení na obrázkoch?

Kedy a prečo došlo k bojkotu OH?

Akí športovci súťažia na paralympijských hrách?

Vymenuj športy zimných olympiád.

Vymenuj päť maďarských olympijských víťazov.

V ktorých športoch zvíťazili?


