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I. olympijský kongres
V roku 2014 uplynulo 120 rokov od 

vzniku moderného olympizmu. 
Míľniky moderného olympizmu – 
olympijské kongresy – budeme 
postupne predstavovať na stránkach 
nášho časopisu.

I. olympijský kongres (1894) bol 
reakciou na neúspešný pokus baróna 
Pierra de Coubertin o obnovenie 
olympijských hier v roku 1892. Od 16. 
do 24. júna 1894 zasadal v Paríži 
Medzinárodný parížsky kongres pre 
obnovenie olympijských hier, známy 
aj ako tzv. Parížsky kongres. Už pred 
zasadaním kongresu zvolil barón de 
Coubertin adekvátnu taktiku, aby mal 
kongres celosvetový rámec. Na orga-
nizácii sa podieľali traja ľudia – samot-
ný barón de Coubertin, ktorý bol 
zástupca kontinentálnej Európy, 
Charles Herbert ako zástupca 
Anglicka a jeho kolónií a napokon 
William Miligan Sloane ako zástupca 
Ameriky. Barón de Coubertin, ako 
jeho hlavný organizátor, zaradil na 
rokovanie kongresu dve základné 
témy. Prvá téma bola venovaná štúdiu 
a propagácii princípov amaterizmu a 
druhá zas obnoveniu olympijských 
hier. Podľa uvedených tém sa kreovali 
aj dve pracovné komisie. Na kongrese 
sa zúčastnili aj členovia Francúzskej 
akadémie, mnohí šľachtici a zástupco-
via univerzít. Na otvorení sa zúčastni-
lo viac ako dvetisíc ľudí, ale na rokova-
niach kongresu sa zúčastňovalo 78 
delegátov z deviatich krajín. Výchovný 
charakter moderného olympizmu bol 
načrtnutý už v pozvánke na kongres 
slovami: „Predovšetkým ide o to, aby si 
atletizmus zachoval noblesný a rytier-
sky charakter, ktorým sa odlišoval už v 
minulosti a aby mohol účinne pokračo-
vať v oblasti výchovy moderných ľudí 
tou obdivuhodnou rolou, ktorú mu 
prisúdili grécki učitelia.“

Cieľom kongresu bolo nielen prijať 
definíciu amatéra a diskutovať o prob-
lematike udeľovania cien a stávkova-
nia v športe, ale aj obnoviť olympijské 
hry. Pokiaľ ide o amaterizmus, práve 
tento fenomén bol pomyselný pláštik, 
ktorým barón de Coubertin „zakryl“ aj 
obnovenie olympijských hier. Dôvod 

bol prostý: na amaterizme príliš lipli 
najmä Angličania, ktorí dali svetu 
moderný šport. Do moderného športu 
sa však rýchlo dostalo stávkovanie a 
materiálne ocenenia tým najlepším 
športovcom. Práve toto degradovalo 
jeho výchovnú hodnotu. Pokiaľ ide o 
amaterizmus, kongres prijal po 
dlhých debatách v pracovnej skupine 
viacero uznesení, o. i. napr. aj to, že za 
amatéra možno považovať len špor-
tovca, ktorý nikdy nesúťažil o finančné 
ceny, nesúťažil s profesionálmi alebo v 
žiadnom období života nebol učiteľ či 
platený cvičiteľ telesných cvičení, 
resp., že športovec nesmie byť amatér 
v jednom športe a profesionál v inom.

Obnovenie olympijských hier bol 
druhý cieľ kongresu. Stanovila sa 
štvorročná periodicita konania olym-
pijských hier (podľa antického vzoru) 
a delegáti prijali uznesenie, že na tých-
to podujatiach sa nemôžu zúčastňovať 
žiaci. Olympijské súťaže budú mať 
výsostne novodobý charakter a v ich 
programe budú tieto športy (uvádza-
me v pôvodných názvoch): atletické 
športy v pravom slova zmysle (dnešná 
atletika a gymnastika), nautické špor-
ty (veslovanie, jachting, plávanie), 
atletické hry (futbal, tenis), korčuľo-
vanie, šerm, box, zápasenie, jazdecké 
športy, cyklistika. Kreoval sa 
Medzinárodný výbor olympijských 
hier (pôvodný, názov Medzinárodného 
olympijského výboru), na jeho čelo bol 
zvolený Grék Demetrios Bikélas a 
rozhodlo sa, že hry I. olympiády 
moderného obdobia budú v roku 1896 
v Aténach. Pokiaľ ide o jednotlivé 
športy v programe olympijských hier 
treba podotknúť, že na konci 19. 
storočia ešte takmer neexistovali 

medzinárodné športové federácie, a 
preto sa v jednotlivých športoch súťa-
žilo nie podľa medzinárodných pravi-
diel, ale podľa pravidiel prijatých a 
platných v spolkoch niektorých krajín 
(Anglicko, Francúzsko, Taliansko). 
Po kongrese začal od júla 1894 vychá-
dzať aj bulletin pod názvom Bulletin 
Medzinárodného výboru olympij-
ských hier, ktorý v súčasnosti vychá-
dza pod názvom Olympijská revue.

Po úspešnom odhlasovaní záverov 
kongresu, vrátane obnovenia olympij-
ských hier, predniesol barón de 
Coubertin na záverečnom bankete 
pamätné slová: „Avšak s konečnou 
platnosťou, vážení páni, v človeku nie sú 
dve časti – telo a duša – ale sú tam tri a 
to telo, duch a charakter. Charakter sa 
vôbec neformuje duchom, formuje sa 
najmä telom. To je to, čo naši predkovia 
vedeli a čo sa my s námahou učíme.“ 

Nevyhnutnosť modernosti olympij-
skej myšlienky prezentoval barón de 
Coubertin aj na stránkach tlače. Napr. 
v Revue de Paris napísal po kongrese 
o antických olympijských hrách, že 
„...sú mŕtve a mŕtve veci neožívajú. 
Prežiť môže jedine myšlienka prispôso-
bená mysleniu a vkusu storočia.“
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V dňoch 11.-13.9. 2014 sa priestory 
Fakulty telesnej výchovy a športu UK 
v Bratislave stali domovom pre účast-
níkov medzinárodnej vedeckej konfe-
rencie „Šport, pohybová aktivita a 
zdravie“. Hlavnými organizátormi 
bola okrem FTVŠ UK aj Slovenská 
vedecká spoločnosť pre telesnú výcho-
vu a šport. Patronáciu nad konferen-
ciou prevzalo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. K úspeš-
nému priebehu podujatia prispeli aj 
jeho partneri FIEP, TAFISA, WHO, 
SOV a v neposlednom rade sponzori 
VULM, Kompava a 7 Days. 

Cieľom konferencie bolo vytvoriť 
priestor na prezentáciu najnovších 
vedeckovýskumných poznatkov a 
trendov v športovom tréningu detí, 
mládeže a dospelých, v zdravotne 
orientovanej telesnej a športovej 
výchove a v pohybovej aktivite zdra-
votne a sociálne znevýhodnených 
skupín. Rokovania prebiehali v 
štyroch sekciách: 
1. Nové trendy v športovom tréningu; 
2. Zdravotne orientované športové 

aktivity; 
3. Pohybová aktivita zdravotne a soci-

álne znevýhodnených skupín; 
4. Postery a Sekcia príspevkov v 

slovenskom jazyku.
 Pozvanými prednášajúcimi boli:

Dr. Wolfgang Baumann (TAFISA) 
Prof. Ing. Václav Bunc (FTVS UK 
Praha)
Prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. 
(FTVŠ UK Bratislava)
Mgr. Dana Masaryková, PhD. (FIEP)
Prof. Zsolt Radak (Semmelweis 
University, Budapest)
MUDr. Darina Sedláková  (WHO)

Počas troch dní sa na konferencii 
registrovalo 106 účastníkov (88 
aktívnych a 18 pasívnych) zo 14 
krajín (Česká republika, Bulharsko, 
Chorvátsko, Fínsko, Nemecko, 
Gruzínsko, Maďarsko, Taliansko, 
Japonsko, Litva, Lýbia, Turecko, 
Ukrajina a Slovensko) a 3 kontinen-
tov. Odborná úroveň väčšiny príspev-
kov bola veľmi dobrá. Účastníci vyso-
ko ocenili prezentácie z hľadiska ich 

jazykovej úrovne (príjemne 
prekvapili všetci prezentu-
júci doktorandi a mladí 
vedeckí pracovníci – domá-
ci aj zahraniční). 

Spoločnosť VULM 
poskytla ceny pre najlepšiu 
prezentáciu mladých 
vedeckých pracovníkov do 
30 rokov. Do súťaže bolo 
prihlásených celkom 22 
prác. Ocenenia v jednotli-
vých sekciách za najlepšiu 
pódiovú prezentáciu získa-
li:

 – v sekcii  Nové trendy v 
športovom tréningu:  
Mgr. Petronela Ladecká

 – v sekcii  Zdravotne orien-
tované športové aktivity: 
Mgr. Natália Oršulová

 – v sekcii Pohybová aktivi-
ta zdravotne a sociálne 
znevýhodnených sku-
pín: Mgr. Aurel Zelko 

 – v sekcii  Postery: Mgr. Juraj Bežák
Významné ocenenie Medailu 

Manuela Tubina (bývalého preziden-
ta FIEP World) za aktivity pri organi-
zovaní medzinárodných kongresov 
a konferencií si z rúk prezidenta FIEP 

doc. PaedDr. Branislava Antalu, PhD. 
prevzal dekan FTVŠ UK prof. PaedDr. 
Miroslav Holienka, PhD.

Doc. PaedDr. Oľga  
Kyselovičová, PhD.

Ilustračná fotografia z otváracieho ceremoniálu

Príhovor dekana FTVŠ UK prof. M. Holienku 
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