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Pozvánky

My a oni
V Galérii mesta Levoča 

bude v piatok 20. novembra 
o 18. h vernisáž výstavy Jána 
Frančáka - sochy a Jurala To-
mana – maľba pod názvom 
My a oni. Vstup voľný. 

Festival horských filmov
V kine Tatry v Starej Ľu-

bovni sa 20. – 21. novembra 
uskutoční 5. ročník festi-
valu horských filmov Hory 
a mesto. Bližšie informácie 
na www.zdruff.vabec.sk.

Rozmýšľate 
o vzdelávaní inak?

V Teatro café na Nám. sv. 
Egídia v Poprade sa v sobotu 
21. novembra o 16. h usku-
toční moderovaná diskusia 
Rozmýšľate o vzdelávaní 
inak? Účastníci si vypočujú 
názory rodín so skúsenos-
ťou s „homeschoolingom“ 
a pohľad odborníkov. O deti 
bude postarané. Vstupné 
dobrovoľné.

A tam na jarmoku
Premiérový program k 20. 

výročiu založenia folklórneho 
súboru Ľubovňan A tam na 
jarmoku sa uskutoční v so-
botu 21. novembra o 18. h 
v športovej hale v Starej 
Ľubovni.

Krojovaná zábava
FS Vrchovina, obec Nová 

Ľubovňa a SLK Catering po-
zývajú na 6. ročník folklórnej 
krojovanej zábavy, ktorý sa 
bude konať v sobotu 21. no-
vembra o 19. h v Kultúrnom 
dome v Novej Ľubovni. Do 
tanca bude hrať ĽH Magura. 
Vstupné 12 €, v kroji 10 €.

Na zemi dobre mi 
Divadlo na hojdačke Pre-

šov uvedie v Dome kultú-
ry v Poprade v nedeľu  22. 
novembra o 10. h veselé 
bábkovo-činoherné predsta-
venie s pesničkami a prime-
ranou dávkou interaktivity.  
Vstupné: 1, 50 €.

Veselá trojka
Mestské kultúrne stredisko 

v Levoči pozýva v utorok 
24. novembra na dve hodi-
ny zábavy. V mestskom kine 
Úsmev o 18. h vystúpi známa 
česká skupina z TV Šláger 
Veselá trojka & Števo Hrušti-
nec. Vstupné 7 €, predpredaj 
MsKS, Nám. Majstra Pavla, t. 
č. 053/451 25 22. 

Anglicko-slovenské 
predstavenia

V Mestskom kultúrnom 
stredisku v Kežmarku uvedie 
Divadelné centrum Martin 
v utorok 24. novembra o 9. 
a 11. h Mr. Wolf & three little 
pigs, činoherné predstavenie 
v anglicko-slovenskom znení 
a American dream, anglicko-
-slovenské predstavenie.

Šľachtický rod Raisz
Ľubovnianska knižnica 

v Starej Ľubovni v rámci ne-
formálneho vzdelávacieho 
cyklu pre mladých i skôr na-
rodených, Večernej „univer-
zity“ moderného Ľubovňana 
pripravila  v utorok 24. no-
vembra o 17. h prednášku 
Šľachtický rod Raisz, majite-
lia ľubovnianskeho hradného 
panstva. Prednášať bude 
PhDr. Dalibor Mikulík.

Benefičný koncert
Benefičný koncert s bohatým 
kultúrnym programom, ktorý 
pomôže dobrej veci, sa usku-
toční v stredu 25. novembra 
v Mestskom kultúrnom stre-
disku v Kežmarku. Podujatie 
moderuje Katarína Brychtová.

Pred troma rokmi otvorili 
v Gymnáziu na Kukučínovej 
ulici v Poprade prvú triedu, 
ktorá mala prívlastok športo-
vá. Je to trieda s rozšíreným 
vyučovaním telesnej výchovy, 
v  ktorej chcel pedagogický 
zbor vytvoriť podmienky pre 
dobrých športovcov, ktorí sú 
zároveň dobrí žiaci. „Hoci sme 
mali sme veľmi dobrý štart a v 
prvom, druhom i treťom roku 
bol o triedu veľký záujem, pod-
ľa doterajších skúsenosti mô-
žem povedať, že športová trie-
da úplne nenaplní očakávania. 
Sme špičkové gymnázium, 
u nás sa žiaci musia učiť veľmi 
dobre a ak k tomu majú ešte aj 
trénovať, potrebujú úľavy zo 
štúdia, čo sa dosť ťažko koordi-
nuje,“ uviedol nás do proble-
matiky PaedDr. Vladimír Laj-
čák, PhD., riaditeľ gymnázia 
a doplnil, že počas existencie 
športovej triedy boli „trochu“ 
nespokojní športovci, lebo sa 
museli učiť oveľa viac ako ča-
kali a „trochu“ i učitelia, lebo 
sa im zdalo, že športovci sa až 
tak nevenujú učeniu.

V    80-tych rokoch vznik-
li na Slovensku štyri krajské 
športové gymnázia a  s nimi 
aj silná tradícia špičkových 
škôl, ktoré vychovávali repre-
zentantov. Po zmene systému 
nastala väčšia benevolencia 
a športové gymnázium pozak- 
ladal kde-kto, bez ohľadu na 
to, či bola spoločenská potre-
ba a či mal na to podmienky. 
V súčasnosti je na Slovensku 
asi 16 športových gymnázií. 

„Z  našich skúseností so 
športovou triedou vyplynu-
lo, že lepšou formou by bolo 
športové gymnázium. Tam nie 
je taký tlak na učenie, lebo je 
to samostatný študijný odbor, 
ktorý sa hodnotí inak a pritom 
oveľa lepšie skĺbi požiadavky 
klubov, športovcov i učiteľov. 
V rámci vyučovania je zara-
dená športová príprava, takže 
žiaci môžu trénovať aj dopo-
ludnia a  teda dvojfázovo, čo 
je v tomto veku veľmi dôležité. 
Športová trieda v rámci gym-
názia nám to neumožňujeme. 
Púšťame žiakov na sústrede-
nia, na súťaže, ale nemôžu tré-
novať počas výučby,“ vysvetlil 
Lajčák.

V gymnáziu zvážili pod-
mienky, možnosti, spoločen-
skú objednávku, skúsenosti 

a ašpirovali na športové gym-
názium. Zámer školy pod-
porilo mesto, ale i najväčšie 
regionálne športové oddiely. 
Prešovský samosprávny kraj 
to rovnako odsúhlasil, lebo 
s výnimkou jedného športo-
vého gymnázia v Prešove, nič 
také v   kraji nie je. Po všet-
kých súhlasoch to odobrilo aj 
ministerstvo školstva a Gym-
názium na Kukučínovej do-
stalo zelenú. „Od 1. septemb- 
ra budúceho roku spúšťame 
nový študijný odbor,  so za-
meraním na šport,“ uviedol 
riaditeľ a  dodal, že v  tomto 
odbore sa budú pripravovať 
športovci so zameraním na 
kolektívne, ale samozrejme, 
aj na individuálne športy. 

Koncepcia však nebude 
taká, ako si ju pamätáme 
z minulých období, keď šport 
podporoval štát a každá trie-
da bola zameraná na jeden 
druh športu. Už v športovej 
triede boli  hokejisti, volejba-
listi, basketbalisti, ale nebola 
uzavretá ani pre individuálne 
športy. Ak to bola len jedna 
trieda, musela pokryť všet-
kých športovcov. „Rovnako, 
ako v športových triedach, aj 
v športovom gymnáziu budú 
aj individuálne športy. Roz-
diel ale bude už v samotnom 
prijímaní do školy. Doteraz 
museli žiaci absolvovať nor-
málne prijímacie pohovory 
ako všetci ostatní študenti 
a k tomu mali ešte talentové 
skúšky. Výsledky sa zráta-
li a podľa toho sme vyberali 
tých, ktorí mohli byť prijatí. 
V športovom gymnáziu sú už 
prijímacie skúšky iba talento-
vé. Do kritérií prijímania ale 
budú patriť prospech zo zák-
ladnej školy, výsledky monito-
ru, talentové skúšky a štvrtý 
faktor bude úspešnosť v špor-
te. Zohľadníme aj to, či je 
adept žiacky prípadne junior-
ský reprezentant, či je v útva-
re talentovanej mládeže a aké 
športové výsledky dosiahol. 
Presné parametre postupne 
zverejníme na našej interne-
tovej stránke, ale o prijatí na 
štúdium rozhodnú tieto štyri 
oblasti. Ak to má byť pre toto 
gymnázium prínosom, tak na 
ňom musia byť výborní špor-
tovci, ktorí majú aj schopnosť 
vzdelávať sa. Športové gym-
názium zabezpečí podmienky 

Športové gymnázium bude 
od 1. septembra 2016 aj v Poprade

na optimalizáciu súčinnosti 
oboch procesov –  vzdeláva-
cieho a tréningového.“

Od roku 2019 by to však 
už na Slovensku nemali byť 
iba športové gymnázia, ale 
vznikať majú športové ško-
ly. Tam by mohol byť na-
príklad jeden učebný odbor, 
jeden študijný odbor a  jed-
no gymnázium. Možno ľu-
dia na ministerstve vzali do 
úvahy, že športové gymnázia 
mali v ostatnom čase neveľ-
mi dobré štúdijné výsledky. 
Športové gymnázia, neraz 
prijímali aj takých žiakov, 
ktorí by na gymnázium nao-
zaj nemali ísť a tak sa dostali 
do problémov. 

„Takejto chyby sa urči-
te nedopustíme. Vytvoríme 
iba jednu triedu gymnázia 
–  šport, podchytiť ale chce-
me celý podtatranský región. 
Zatiaľ je odozva veľmi dob-
rá, prioritne chceme pomôcť 
kolektívnym športom, ktoré 
sú v  regióne silné. Basket-
bal, ožívajúci volejbal, futbal 
a  hokej, k  tomu individuál-
ne športy, ktoré sa v  meste 
a v okolí robia dobre – pláva-
nie, tenis, atletika, lyžovanie, 
ale aj sánkovanie, karate či 
tanec. To by mala byť dosta-
točná základňa pre výber ta-

lentov so študijnými predpok- 
ladmi. pretože gymnázium, 
i športové, vyžaduje systema-
tickú prípravu a systematické 
učenie. A reálne chceme vy-
chovávať komplexných ľudí, 
ktorí sa uplatnia v  športe 
i  v  štúdiu na vysokých ško-
lách,“ konštatoval V. Lajčák.

Ako povedal, rodičia si 
často neuvedomujú, že pre-
chod zo žiackej kategórie do 
juniorskej nie je problema-
tický a plynule tam prejde  90 
percent žiakov. Ale reálne, 
z juniorskej kategórie medzi 
dospelých neprejde ani 30 
percent. „Aj rodičom od za-
čiatku vysvetľujeme, prečo je 
pre nás dôležité vzdelanie. Ak 
študent odíde z dobrej školy, 
dobre pripravený, určite sa 
dostane bez problémov na 
vybratú vysokú školu doma 
i v zahraničí. To absolvovanie 
nášho gymnázia zabezpečuje 
takmer na 100 percent, To, že 
z neho bude dobrý športovec, 
študentovi nikto negarantuje. 
Najviac ovplyvnení vidinou 
športového úspechu sa zdajú 
byť rodičia hokejistov. Väčši-
na má pocit, že ich deti urči-
te budú hrať v KHL či NHL, 
ale mali by si dobre pozrieť 
úspešnosť takejto cesty, aby 
potom neboli nielen deti, ale 
aj samotní rodičia zbytočne 
sklamaní. Preto je našou úlo-
hou výborne vzdelávať a  tá 
nám aj zostane, ale na druhej 
strane chceme žiakom vytvoriť 
lepšie podmienky na tréning 
ako mali doteraz, aby sa zvý-
šila pravdepodobnosť ich špor-
tového úspechu.“

Projekt športového gymná-
zia je založený na spolupráci 
s kvalifikovanými oddielový-
mi trénermi. Žiaci by mali 
trénovať dopoludnia prvú 
fázu, potom by prišli do ško-
ly a poobede môžu trénovať 
znovu, čiže štúdium je pri-
spôsobené športu. V športo-
vých triedach sa tento systém 
uplatniť nemohol, pretože 
žiaci v športovej triede sú ako 
všetci ostatní, len majú vyu-
čovanie rozšírené o športové 
predmety – základy športovej 
prípravy a športovú prípravu 

a športový manažment.
„V súčasnosti už spolupra-

cujeme a  vysvetľujeme veci 
trénerom a oddielom. V ďalšej 
fáze pôjdeme do základných 
škôl, aby sme sa stretli s riadi-
teľmi, výchovnými poradcami 
a vysvetlili, v čom je podstata 
športového gymnázia. Ak ro-
dičia vidia vo svojom dieťati 
športový talent a zároveň je to 
dobrý žiak, tak je to preň ide-
álna forma, ktorá zabezpeču-
je rozvoj jedného aj druhého. 
Ako som už povedal, nikto ne-
môže v žiackom veku garanto-
vať, že dieťa sa v budúcnosti 
bude živiť športom, ale s dob-
rým vzdelaním sa ešte nikto 
na svete nestratil,“ zdôraznil . 

 A ako vníma pedagóg, ale 
aj športovec telom a  dušou 
Vladimír Lajčák športovcov 
na Slovensku? „Nie je žiad-
nym tajomstvom, že živiť sa 
na Slovensku športom je viac 
ako problematické. Športovci 
majú väčšinou 400 - 800-eu-
rové platy, ktoré navyše nie 
vždy dostanú. Keď za takých 
podmienok hrá napríklad od 
20-tky do 30-tky, tak v podsta-
te nič nezarobí a ani si nič ne-
odloží. Nemá vzdelanie, risku-
je zdravie a v 30-tke sa „prebe-
rie“ a zistí, že nemá z čoho žiť. 
Na druhej strane je pravda, že 
istý čas sa v športe bohatlo, ale 
dnes to už nie je pravidlo, týka 
sa to iba úzkej špičky a špor-
tovcov v zahraničí. Treba ale 
veriť, že zákon o športe pozi-
tívne upraví podmienky aj na 
Slovensku. V športe bolo v mi-
nulosti dosť peňazí, žiaľ, jedni 
ich do športu vkladali a  iní, 
najmä funkcionári, z  neho 
peniaze vyťahovali. Aj preto 
sponzorovanie športu stratilo 
kredibilitu, sponzori prestali 
dôverovať, dávať peniaze a te-
raz sa všetci trápia, pretože 
aj štát sa 20 rokov tváril, že 
jeho sa to netýka. A tak mu-
síme byť vďační, že aspoň na 
komunálnej úrovni sa mestá 
o športuchtivú mládež starali 
a vytvárali im aspoň aké-také 
podmienky,“ vyjadril názor 
na život športovcov riaditeľ 
Gymnázia na Kukučínovej ul. 
v Poprade. Ľ. Rešovská   


