
Vyhodnotenie Medzinárodného olympijského tábora mládeže  

    
 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 10. júla (SOV) – Sobotňajším 
slávnostným vyhodnotením v hoteli Jánošík v Liptovskom 
Mikuláši vyvrcholil štvordňový Medzinárodný olympijský tábor 
mládeže (MOTM), ktorý s mottom „Všetci máme spoločný sen“ 
na Liptove zorganizoval Slovenský olympijský výbor. 
Spoluorganizátormi podujatia boli Olympijský klub Liptova, 
Olympijský klub Vysoké Tatry, Slovenská olympijská 
akadémia, Klub fair play SOV, Nadácia SOV a komisia SOV pre 
šport a životné prostredie. Finančne tábor podporili Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská olympijská 
marketingová, a. s., a Olympijská solidarita Medzinárodného 
olympijského výboru. 

Účastníkmi tábora boli mladí športovci a študenti vo veku 15 – 
18 rokov zo šiestich krajín - Česka, Poľska, Maďarska, 
Slovinska, Chorvátska a Slovenska. Z piatich účastníckych krajín 
zo zahraničia vyslali ich národné olympijské výbory po jednom 

štvorčlennom družstve. Len Slovenský olympijský výbor ako usporiadateľ mal právo nominovať až 
dve družstvá – jedno zo ZŠ Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a druhé zo ZŠ Ing. Kožucha 
v Spišskej Novej Vsi. Komunikačným jazykom v tábora bola angličtina. Účastníci boli rôznorodí – 
aktívni športovci, ale aj víťazi vedomostných súťaží o olympizme, či umeleckých súťaží s tematikou 
športu. 

NADMIERU BOHATÝ PROGRAM MAL AJ DRAMATICKÉ MOMENTY 

Všetci účastníci MOTM absolvovali na Liptove veľmi bohatý a rôznorodý program, v ktorom sa 
v olympijskom duchu kombinoval šport s kultúrou, výchovou, vzdelávaním i so starostlivosťou 
o životné prostredie. Počas dňa sa účastníci s výnimkou prestávok na stravovanie zväčša prakticky 
nezastavili. Zato po každodennej námahe mohli večer relaxovať v Aquaparku Tatralandia 
v Liptovskom Mikuláši, kde boli ubytovaní. Toto miesto sa na usporiadanie podobného tábora ukázalo 
ako ideálne. Účastníkom sa z pútavého aquaparku ani nechcelo ísť domov, hoci všetci už majú 
prázdniny. Na snímke Juraja Bobula účastníci kempu pri návšteve Štrbského Plesa. 

„Z kempu mám super pocit. Takýto tábor považujem za najlepší a najjednoduchší spôsob, ako 
vysvetliť mladým ľuďom z rôznych krajín, že všetci sme síce odlišní, ale zároveň všetci 
prežívame rovnaké radosti aj smútky a všetci máme v živote podobné ciele. Všetci chceme žiť 
v spoločnej Európe a pritom si zároveň zachovať spoločnú identitu. Dospelí majú vo zvyku 
hovoriť, že mládeži patrí budúcnosť, ale pritom sa jej venujú málo. Tu sme skúsili s mladými 
ľuďmi intenzívne pracovať a zapojiť ich do rozmanitých aktivít, pretože oni žijú teraz. Domov 
sa určite vrátia s množstvom krásnych spomienok,“ komentovala na záver tábora jedna z jeho 
hlavných organizátoriek, slovenská národná ambasadorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair 

play Katarína Ráczová. 

http://www.olympic.sk/aktuality-sov/13196-medzinarodny-olympijsky-tabor-mladee-v-liptovskom-mikulai-bol-pre-tudentov-zo-iestich-krajin-vekym-zaitkom.pdf


Program tábora bol naozaj nabitý. Účastníkov z Česka, 
Poľska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska i Slovenska 
v utorok 5. júla večer po ich príchode do dejiska MOTM 
privítal predseda Slovenskej olympijskej akadémie Ján 
Junger. Pre daždivé počasie sa neformálne otvorenie 
tábora uskutočnilo pod veľkým stanom. Potom sa 
účastníci zoznámili s prezentáciou Slovenska 
i hostiteľského Liptovského Mikuláša v podaní žiakov 
oboch našich zúčastnených škôl. 

V stredu ráno sa v priestoroch Aquaparku Tatralandia 
odohralo v tradičnom olympijskom duchu slávnostné 
otvorenie Medzinárodného olympijského tábora 
mládeže. Prítomný bol aj primátor mesta Alexander 
Slafkovský. Po prehliadke celého areálu aquaparku 
mala Terézia Slančová z Prešovskej univerzity 
vystúpenie na tému „Antické olympijské hry a ich odkaz 
pre budúcnosť“. Napriek nepriaznivému počasiu si 
popoludní účastníci tábora v areáli vodných športov 
v Liptovskom Mikuláši odskúšali rafting. Večer 

predstavili účastníci zo zahraničia svoje vlastné krajiny. 

Veľmi namáhavý, ale aj veľmi dramatický bol 
štvrtok, ktorý strávili „táborníci“ zväčša vo 
Vysokých Tatrách. Ranný program s návštevou 
Štrbského Plesa skomplikovala a trochu 
zbrzdila menšia havária autobusu, ktorým sa 
účastníci presúvali. Potom nasledovala horská 
túra na Hrebienok a k Studenovodským 
vodopádom. Práve tam sa odohrala dráma, 

ktorá našťastie mala šťastný koniec. 

Jeden poľský turista bol pri vodopádoch pri 
snahe uloviť čo najlepšiu fotografiu neopatrný. 
Pošmykol sa na kameni a hlboko spadol do 
divokej ľadovej vody. Prúd ho rýchlo unášal. 
Jeden z vedúcich tábora, pracovník športového 

oddelenia Slovenského olympijského výboru Boris 
Demeter (dvojmetrový svalnatý volejbalista majstrovského 
VKP Bratislava), ktorý periférne zaregistroval, čo sa stalo, 
neprepadol panike. Rýchlo zbehol nižšie, aby si nadbehol, 
kým k nemu prúd dotiahne nešťastného turistu. Poliaka 
síce už zachytil jeden človek z brehu, ale nevládal ho 
vytiahnuť a šokovanému i podchladenému turistovi hrozilo 
najhoršie. Boris Demeter ho však dokázal vytiahnuť na 
breh a zrejme mu zachránil život. Za tento príkladný čin 
si počas vyhodnotenia MOTM prevzal Cenu fair play 
tábora. Ocenenie mu odovzdala Katarína Ráczová. Na 
snímke Ľubomíra Součka Katarína Ráczová a Boris 
Demeter. 

Po tejto dráme mali už účastníci vo štvrtok pokojnejší 
program. Navštívili priestory Olympijského klubu Vysoké 
Tatry, aj Olympijský les v Tatranskej Lesnej, vysadený 
po ničivej tatranskej víchrici z roku 2004, a sami v ňom 
vysadili ďalšie stromčeky. Vypočuli si aj environmentálnu 
prednášku predsedu komisie SOV pre šport a životné 
prostredie Juraja Bobulu o Roku lesov. Potom ešte 
navštívili Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. 

Piatok zrána ponúkol mládeži adrenalín – návštevu 



lezeckého centra Tarzania v Jasnej. Niektorí fyzicky slabší účastníci tábora si na náročných 
nástrahov centra siahli na dno síl a na následnú návštevu Demänovskej ľadovej jaskyne išli 
poriadne unavení. Po obede ich čakala ďalšia fyzická zaberačka – viaceré športové disciplíny 
(napríklad šprint, hod medicinbalom, skoky z miesta, skákanie cez švihadlo na časový limit) v rámci 
Olympijského odznaku všestrannosti. Tento nový projekt Slovenského olympijského výboru je 

momentálne v štádiu testovania a jeho spustenie „naostro“ sa plánuje na budúci rok. 

Popoludní si účastníci MOTM v rámci workshopu na tému „Komunikácia s médiami“, ktorý viedol 
manažér mediálnej komunikácie SOV Ľubomír Souček, na vlastnej koži vyskúšali novinársku prácu. 
Ich paľba otázok, ktoré si pripravovali už od predošlého večera, smerovala  na jednu z najlepších 
svetových strelkýň, dvojnásobnú majsterku Európy a svetovú rekordérku v streľbe na skeet Danku 
Bartekovú. Tá im potom odprezentovala kultúrno-vzdelávací program vlaňajších I. olympijských 
mládeže v Singapure, na ktorých pôsobila ako národná ambasadorka tohto podujatia. Cenné 
poznatky pri jej prednáške načerpala aj naša zjazdárka Petra Gantnerová, ktorú SOV navrhol na 
pozíciu ambasadorky na budúcoročných I. ZOH mládeže v Innsbrucku. 

Sobota bola v Liptovskom Mikuláši v znamení 
fair play. Slovenská národná ambasadorka 
Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play 
Katarína Ráczová viedla v Liptov Aréne 
inovatívny workshop na tému fair play, 
olympijská výchova a vzdelávanie, poňatý 
formou hry (na výber súťažných úloh slúžilo - 
rovnako ako pri hre Človeče, nehnevaj sa - 
hádzanie kociek s číslami). Novú metódu, 
ktorá by mohla nájsť uplatnenie napríklad aj 
pri vedomostných súťažiach o olympizme, so 
záujmom sledoval aj predseda 
Medzinárodného výboru fair play UNESCO 
(CIFP) Jenӧ Kamuti z Maďarska, olympijský 
medailista a exmajster sveta v šerme. Bola to 
ostrá premiéra doteraz neodskúšaného 
modelu, navyše všetko sa odohrávalo 

v angličtine. Ale metóda, spájajúca využívanie poznatkov účastníkov o olympijských hrách, športe či 
problematike dopingu s aktívnymi prejavmi ponímania pojmu fair play a so športovými súťažami vždy 
dvoch tímov, sa vcelku osvedčila. Novinka 
mládež zaujala. 

Na slávnostnom vyhodnotení MOTM, ktoré sa 
odohralo v rámci odovzdávania cien Klubu 
fair play SOV za rok 2010, boli ocenení 
najlepší v súťažiach tábora. V športovej časti 
Olympijského odznaku všestrannosti 
zvíťazili Čech Tomáš Moša (tento aktívny 
moderný päťbojár inak dosť trpel, že počas 
tábora nemohol dvojfázovo trénovať, ako má 
vo zvyku) a Chorvátka Anna Pavlovičová. Zo 
Slovákov obstáli najlepšie zhodne na treťom 
mieste Adam Trizna a Martina Stanková. 
V hre fair play zvíťazil zelený tím pred 
červeným a žltým. Všetky tímy boli 
medzinárodné. Vedúci všetkých zúčastnených 
družstiev si na záver prevzali plakety 
a účastnícke certifikáty. Poďakovanie všetkých 
účastníkov zase patrilo vedúcim tábora, 
zastupujúcim Slovenský olympijský výbor – Ivanke Motolíkovej, Aničke Hudákovej, Romanovi 
Hanzelovi, Vidorovi Borsigovi i Borisovi Demeterovi, ktorí sa po celý čas nezastavili. Na snímke 
najlepší chlapci i najlepšie dievčatá v športových disciplínach Olympijského odznaku všestrannosti. 
Ceny im odovzdali Viera Bebčáková zo Slovenskej olympijskej akadémie a Roman Hanzel zo SOV. 

  

  



  

ODUŠEVNENÉ SLOVÁ SPOKOJNOSTI I UZNANIA 

Trojnásobná olympionička a bývalá vicemajsterka sveta v šerme Katarína Ráczová, ktorá je už 
bezmála štvrťstoročie „dušou“ hnutia fair play na Slovensku, bola na sobotňajšom slávnostnom 
vyhodnotení tábora veľmi oduševnená. „Rozprávala som sa s výpravami zo všetkých 
účastníckych krajín. Vyjadrovali veľkú spokojnosť s obsahovou náplňou kempu, s ubytovaním 
aj stravovaním. Akurát Chorváti trochu šomrali, že chceli mať viac času na kúpanie. Strávila 
som tu celý čas od utorňajších príchodov výprav a bolo pre mňa zaujímavé sledovať, ako sa 
menila komunikácia tých mladých ľudí. Keď prišli, tak vlastne členovia každého družstva 
debatovali len medzi sebou. Ale už na druhý deň začali živo komunikovať aj s rovesníkmi 
z iných krajín. Podobne ako vlani počas podobného tábora v Piešťanoch sme ich potom 
rozdelili do piatich miešaných medzinárodných družstiev. Všetky družstvá nosili tričká v jednej 
z piatich farieb olympijských kruhov. Všetci si tu našli nových kamarátov, domov si ponesú 
mnohé nové mailové adresy či telefónne alebo fabecookové kontakty. Som si istá, že týmto 
deťom už nebudeme musieť nikdy vysvetľovať, že pri hymne inej krajiny sa nepíska, ale 
vzdáva sa jej pocta,“ hovorila K. Ráczová. 

Aj jej kolegyňa, predsedníčka Klubu fair play SOV a niekdajšia popredná hádzanárka, takisto bývalá 
vicemajsterka sveta Jana Stašová strávila v tábore množstvo času. Tiež bola plne spokojná: 
„Zorganizovať takýto tábor je vynikajúca myšlienka. Závidím mladým účastníkom, ktorí tu boli, 
že mali takúto príležitosť. Boli tu naozaj sympatickí mladí ľudia. Mali síce program nabitý 
rozmanitými aktivitami, ale nerobilo im problém zapojiť sa do všetkých – aj do takých, ktoré im 
neboli úplne po chuti. Hovorila som s viacerými z nich a všetci boli naozaj spokojní. Veľmi si 
vážia, že tu mohli byť.“ 

Vedúca jedného z dvoch slovenských družstiev, telocvikárka zo ZŠ Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi 
Eva Murgačová, pridala svoj pohľad priamej účastníčky: „Všetko bolo fajn. Program bol 
mimoriadne bohatý a pestrý a každý si v ňom mohol nájsť niečo veľmi zaujímavé. A napríklad 
tunajšia príležitosť zoznámiť sa s raftingom, lezením, či navštíviť ľadovú jaskyňu, bola pre 
mnohých prvá v živote. Starostlivosť organizátorov o nás bola príkladná. Vedeli sme presne, 
aký máme kedy program a čo máme robiť. Ubytovanie v Tatralandii a možnosť využívať 
tamojší aquapark – to bolo skvelé. Decká sa po nabitom programe naozaj mohli aj vyblázniť na 
toboganoch a ďalších podobných lákadlách. Mne chýbal jedine zoznamovací večierok 
vedúcich jednotlivých tímov. Decká boli v miešaných tímoch, takže sa zoznámili rýchlo. My 
vedúci sme to mali trochu zložitejšie. Pritom sme si mohli vymeniť zaujímavé poznatky - veď 
niektorí z nás tu boli učitelia, iní zase zamestnanci národných olympijských výborov.“ 

V nedeľu predpoludním sa účastníci tábora z Liptova vydali späť do svojich domovov. 

  

  

V Bratislave, 10.júla 2011 
Ľubomír Souček 

 

Z nášho pohľadu boli poskytnuté finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR využité účelne a efektívne 

v rámci daného projektu. 

 


