
 Diskusný príspevok Mgr. Ivana Luknára na medzinárodnej konferencii SOV v Bratislave  dňa 11. 3. 2013 pri 
príležitosti 150. výročia  Pierra de Coubertina 

 Olympijská výchova na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany 

   

 Milé dámy, vážený páni! 

 Pre mňa i ďalších tu prítomných učiteľov nášho Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany je veľkou cťou, že sme 
dostali pozvanie na túto významnú medzinárodnú konferenciu, ktorá sa koná pri príležitosti 150. výročia 
narodenia baróna Pierra de Coubertin a 20. výročia vzniku SOV. 

 Taktiež si vysoko vážim túto chvíľu, kedy Vás môžem oboznámiť o tom, ako naše gymnázium, ktoré ako jediná 
škola v SR má právo a česť niesť vo svojom názve meno osobnosti, ktorá patrí v celej histórii sveta k tým 
najsvetlejším. 

 Jeho neobyčajné úsilie a nadšenie na konci 19. storočia v oblasti pedagogiky, športu na školách a najmä zásluha 
na znovuzrodení Olympijských hier r. 1896 v Aténach, založenie MOV a jeho dlhoročné vedenie sú pre nás 
obrovským darom a odkazom, aby sme v tomto snažení, každý na svojom poste pokračovali. Môj príspevok som 
preto pripravil z pohľadu, ako my na našom gymnáziu napĺňame jeho odkaz: 

 Našim žiakom a študentom, ktorých máme 650 – vo veku 12 – 19 rokov, sa snažíme zabezpečiť kvalitné vzdelanie 
a primeranú všestrannú telesnú výchovu 3 hodiny za týždeň. Naviac, vzhľadom  na dobré podmienky pre šport, 
majú možnosť naši žiaci pod odborným vedením našich 10 učiteľov telesnej výchovy venovať sa po vyučovaní 
niektorému športu: volejbal, basketbal, florbal, bedminton, stolný tenis, streľba, fitnes, atletika dievčatá aj chlapci. 

 Takto sa dobre pripravujú na stredoškolské súťaže, ktoré sú veľmi hodnotné a okrem Ministerstva školstva  veľa 
ich organizuje aj náš zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj. Za rok je to 80 -  90 rôznych súťaží. Stručne 
a pritom výstižne ich charakterizoval prezident Slovenského olympijského výboru pán  Chmelár  predsedovi 
Trnavského samosprávneho kraja pánovi Dr. h. c. Ing. Tiborovi Mikušovi PhD na Župnej olympiáde v Trnave 2012:  

 „To, čo robíte vy, nerobí na Slovensku nikto pre mládežnícky šport.“  

 Už štvrtý rok máme aj tzv. športovú triedu, kde sústreďujeme tých žiakov, ktorí aktívne športujú v niektorom 
klube. Vynikajúce výsledky dosahuje štrnásťročný lyžiar Milan Mozolák -  majster SR, ktorý  reprezentoval  SR na 
Majstrovstvách sveta v Taliansku a získal vynikajúce 11. miesto. Ďalej je to Monika Simančíková 
v krasokorčuľovaní, ktorá obsadila 14. miesto na Majstrovstvách Európy dospelých. Hokejista Filip Hudec, ktorý 
hrá a už aj góly dáva v extralige za ŠHK 37 Piešťany, basketbalistky Laura Horváthová a Laura Dubeňová  - hráčky 
extraligových Čajky Piešťany, atď. 

 



 Študenti našej školy získavajú medaily a úspechy nielen na najvýznamnejších súťažiach v rámci Slovenska, ale aj 
v zahraničí, z ktorých vynikajú 2 strieborné medaily zo Sydney 2000 Martiny Moravcovej v plávaní. 

 Udelenie čestného názvu škole r. 2003 postupne pritiahlo k poznaniu osobnosti Pierra de Coubertina a jeho diela 
mnohých našich učiteľov, ktorí dovtedy túto osobnosť a jeho dielo nepoznali. Do svojich učebných plánov sme 
zaradili aj oboznámenie žiakov s jeho životom a dielom, olympizmus a naviac zaradili sa  tieto témy do 
maturitných otázok v niektorých predmetoch ako: SLJ, ANJ, NEJ, FRJ RUJ, DEJ, GEO. Veľkým zážitkom bol pre naše 
učiteľky Ing. Kürtiovú a Mgr. Kubincovú študijný pobyt v olympijskej akadémii priamo v Olympii či kurz 
olympijskej výchovy pod gesciou Medzinárodného olympijského výboru v novembri v Paríži – v zámku Saint Remy, 
ktorého som sa zúčastnil ja a pani Ing. Kürtiová. 

 K našej významnej, dovolím si to nazvať „diplomatickej“ činnosti, patrí aj účasť na zasadnutiach Medzinárodného 
výboru Pierra de Coubertina, ktorého som členom s pani Ing. Malíkovou. K tým, na ktoré nikdy nezabudnem, patrí 
návšteva sídla rodiny baróna Charlesa de Coubertin zámok v Mirville. Miesto, kde vyrastal Pierre a naviac p. 
Geofrei de Navacelle de Coubertin, otec tu prítomného pána Yvana, nám poslal po našich študentoch mladučký 
dub, ktorý je odnož z duba z Mirville aj s nasledovným venovaním: 

 „Minulá sobota bola pre mňa veľkou chvíľou. Do môjho bydliska vo Versailles prišla skupina mladých chlapcov 
a dievčat z vašej školy so sympatickými profesormi. Všetci títo mladí ľudia plní nadšenia sú úžasní, a tak ako 
Pierre de Coubertin môžem povedať: „Nestratil som svoju lásku k mladým a najmä vieru v ich budúcnosť.“ 
V myšlienkach budem s vami a dúfam, že dub z Mirville prežil bez poškodenia dlhú cestu medzi svojím rodiskom 
a krajinou, ktorá ho prijíma.“ 

 Neobyčajným zážitkom bolo pre nás zasadnutie CIPC v sídle MOV v Lousanne, ktorého sa zúčastnil aj prezident 
pán J. Rogge, prehliadka olypijského múzea a pietna spomienka pri hrobe Pierra de Coubertin. 

 V rokoch 2006 – 2009 v rámci projektu Sokrates Comenius sme v spolupráci škôl Gymnasium Pierra de Coubertin 
Erfurt, Tenisova akadémia Sopot – Poľsko a Ūlenurme Gumansium Tartu – Estónsko pracovali na publikácii 
Coubertin akademy. Gymnasium Erfurt je špičková športová škola, z ktorej vyšlo 25 olympijských víťazov – aj 
napr. R. Mathes. Táto činnosť veľmi obohatila naše poznanie a náš spoločný produkt odvtedy využívame aj na 
vyučovaní. 

 Tretia veľmi konkrétna forma olympijskej výchovy sa u nás uskutočňuje každoročne tzv. vedomostnými 
olympiádami, ktoré organizuje Slovenský olympijský výbor na vysokej úrovni od základných škôl cez stredné školy 
až po vysoké školy. Taktiež hodnotný metodický a obrazový materiál vydávaný Slovenským olympijským výborom 
je pre nás veľkou pomocou pri príprave, a tak máme priestory športovej haly týmito plagátmi vyzdobené. Na túto 
súťaž sa u nás dlhodobo pripravuje 12 – 15 študentov pod vedením p. Mgr. Miroslavy Dubovskej, z ktorých 
sedem najlepších sa  



 potom formou všestranne zameraného výberu zúčastní každé 2 roky Medzinárodného fóra škôl Pierra de 
Coubertin. V roku 2011 boli na 8. medzinárodnom fóre v Pekingu, v Číne a v auguste 2013 sa zúčastníme 
deviateho takéhoto stretnutia škôl v nórskom Lillehammeri. Predtým to boli r. 2003 Arenzano, 2005 Radstadt, 
2007 Tábor a 2009 Olympia. Za veľký úspech považujeme aj víťazstvo nášho družstva na celoštátnom kole 
v septembri 2012. Medzi naše významné aktivity patrí každoročne aj beh Olympijského dňa 23. júna 
a symbolický, veľmi vydarený pozdrav olympijskému Londýnu 20. 6. 2012, ktorým nás poveril v Piešťanoch 
zorganizovať Slovenský olympijský výbor. Vynikajúco spropagovali našich olympionikov farebné fotografie vydané 
SOV pred Londýnom. 

 Napĺňanie ideálu Pierra de Coubertina realizujeme aj tým, že veľkú pozornosť venujeme jednote vzdelávania 
a výchovy. Najmä v prírodovedeckých predmetoch, kde napr. študent T. Bzdušek získal r. 2007 zlatú medailu na 
svetovej olympiáde  za fyziku v Iráne, B. Fačkovec získal r. 2006 a 2007 strieborné medaily za chémiu v Moskve 
a Južnej Kórei, L. Konečný bronzovú medailu v chemickej olympiáde r. 2008, 4 x boli naši študenti prijatí 
prezidentom SR. Neboli to iba úspechy jednotlivcov. Minister školstva r. 2005 vyhlásil našu školu za najlepšiu v SR 
v 1. externej časti maturitnej skúšky a stále patríme k popredným školám. Vlani sme získali ocenenie škola roka 
v Trnavskom kraji. Každoročne pracuje okolo 45 záujmových krúžkov. V športovej oblasti som našu najlepšiu 
športovkyňu M. Moravcovú, účastníčku 5 olympijských hier už spomenul, ale ďalší vynikajúci športovci boli 
a zúčastnili sa OH: Prof. MUDr. Ľ. Komadel v plávaní, J. Žitňanský v atletike, J. Šlahor – futbal, M. Erbanová – 
rýchlostná kanoistika, L. Lacko – tenis. Som rád, že môžem na tomto významnom fóre konštatovať, že máme 
výborné podmienky na telesnú výchovu – športovú halu na loptové hry, moderné fitnes, saunu, gymnastickú 
telocvičňu a od septembra 2012 lezeckú stenu zo zisku podnikateľskej činnosti. Toto dopĺňa ďalšie príjemné 
konštatovanie, že tých našich 10 telocvikárov sú ochotní, fundovaní učitelia. Šport má na našej škole dlhoročné 
tradície. Ešte za bývalej ČSSR najmä naše atlétky a atléti, ktoré pripravoval v biednych podmienkach školy náš 
bývalý kolega – telocvikár Mgr. Domonkos získavali popredné umiestnenia v rámci celej republiky. K tým 
najhodnotnejším oceneniam, ktoré sme získali, patrí Hajdóczyho pohár,  množstvo titulov Škola roka v športe SR, 
ale najmä cena Prof. Černušáka r. 2008 pri príležitosti 15. výročia SOV, ale aj titul: Najlepšia stredná škola 
v športe SR, OFDaM, ktorú sme z rúk pána prezidenta Chmelára a za prítomnosti prezidenta SR pána Ivana 
Gašparoviča prevzali 31. októbra 2012. Našu školu navštívili hostia z 35 štátov sveta. Najvzdialenejšia návšteva 
z Austrálie 7 študentov a pani Helen Brownlee, členka AOV, strávili u nás celý týždeň. Všetky tieto vzácne návštevy 
sme využili aj na besedy: z  našich športovcov to boli napr. Z. Štefečeková, Ivan Bátory a Martin Bajčičák, M. 
Moravcová, L. Lacko, ale aj pán Prof. Černušák, Prof. Grexa, pán prezident Chmelár, P. Šťastný a ďalší. No nie sú 
to iba športové ocenenia. Dlhoročnú tradíciu má u nás veľmi hodnotný KOŽ a Z s turisticko-športovou náplňou 
a najmä splav Dunajca a Váhu na kanojkách, ktorý každý rok absolvuje viac ako 100 študentov.  



 Milé dámy, vážený páni! 

 Vysoko si vážime skutočnosť, že naša škola nesie meno po veľkom synovi Francúzska, zakladateľovi novodobých 
olympijských hier, ktoré sa stali najväčšou slávnosťou súčasnosti, barónovi Pierre de Coubertin. 

 Významne nám  pomohla získať tento čestný názov p. Ing. Elena Malíková a cenné rady poskytla aj p. prof. Libuša 
Szutáková z Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor, ktorý ho už mal. 

 Je to pre nás aj veľmi veľký záväzok, aby sme boli školou, ktorá dosahuje vo výchove a vzdelávaní tie najlepšie 
výsledky. Môžem Vás ubezpečiť, že náš pedagogický zbor urobí všetko preto, aby sme si túto česť zaslúžili a aby 
sme dobre reprezentovali našu školu, mesto, kraj i SR na celosvetových fórach škôl Pierra de Coubertina. 

 Na záver môjho vystúpenia dovoľte, aby som v mene svojom aj za náš pedagogický zbor i študentov poblahoželal 
SOV k 20. výročiu vzniku, poďakoval sa za vynikajúcu spoluprácu, vyslovil vďaku a obdiv za šírenie a propagáciu 
olympizmu, reprezentáciu SR. Želám Vám za našu školu veľa zdravia a podobných úspechov ako doteraz.  

   

   

 Mgr. Ivan Luknár 

     riaditeľ školy 
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