Zápisnica
zo zasadnutia Ústredného štábu OFDMS
Miesto a dátum:

Bratislava, september 2012

Prítomní:

predsedovia krajských štábov OFDMS (podľa prezenčnej listiny),
zástupca MŠVVaŠ SR (P.Melek), zástupca SAŠŠ (A. Ristová),
zástupca SOV (R. Hanzel)
Hostia: F. Chmelár, prezident SOV

Program:

1. Otvorenie
2. Hodnotenie V. ročníka a ďalšie úlohy OFDMS
3. Celoštátne vyhodnotenie
4. Diskusia – rôzne
5. Záver

K bodu 1 a 2:
Zasadnutie Ústredného štábu OFDMS (ÚŠ) otvoril a viedol jeho predseda Anton Javorka.
Po privítaní prítomných (osobitne privítal prezidenta SOV) poďakoval za vynaložené úsilie
pri realizácii jubilejného V. ročníka OFDMS. Požiadal predsedov KŠ OFDMS, aby toto
poďakovanie tlmočili všetkým členom KŠ a ďalším aktivistom v regiónoch.
Vlaňajší ročník bol ideovo a obsahovo ovplyvnený predovšetkým najvýznamnejšou svetovou
športovo-spoločenskou udalosťou roka – jubilejnými XXX. Hrami olympiády v Londýne
Slovenská verejnosť túto udalosť pozdravila mimoriadne vydareným POSOLSTVOM
SLOVENSKA OLYMPIJSKEMU LONDÝNU. Jeho sila bola neprehliadnuteľná, na
Slovensku doslova rezonovala propagácia myšlienok olympizmu.
Nebolo takmer školy, ktorá by čo len minimálnym spôsobom nepozdravila olympijský
Londýn (besedy so športovcami, vydarené pohľadnice slovenských olympionikov, Beh
olympijského dňa, OLOV a ďalšie formy). Aktivita škôl a obcí, samospráv, športových
a iných organizácií a inštitúcií, ale aj konkrétnych ľudí bola obdivuhodná. A to všetko
v záujme prioritného cieľa – zapojiť do športovania čo najviac detí a mládeže.
Pozitívne možno hodnotiť najmä skutočnosť, že:
a) olympijské festivaly sa postupne stávajú celoročnou záležitosťou škôl a obcí –
v podstate programom rozvoja športu a olympizmu v konkrétnych podmienkach
b) šport sa čoraz výraznejšie rozvíja v úzkom prepojení na kultúru, výchovu
a vzdelávanie
Tieto dva takpovediac princípy bude potrebné rozvíjať aj v budúcom období, hľadať cesty
ako ich ďalej prehlbovať.
Dobré výsledky sa dosiahli aj zásluhou cieľavedomej práce štábov – ústredného i krajských
(a v niektorých krajoch aj okresných). Oceniť treba najmä ich prácu v oblasti :
- organizácie podujatí
- metodického usmerňovania
- propagácie (výrazne sa posunula dopredu najmä mediálna propagácia na regionálnej
úrovni)
- kvalitnej motivácie na úrovni centra, ale aj v niektorých krajoch (vlastné ocenenia)

K bodu 3:
O príprave celoštátneho vyhodnotenia informoval R.Hanzel. S najväčšou pravdepodobnosťou
sa uskutoční v posledný októbrový deň v Bratislave. Organizačné otázky zabezpečuje
sekretariát SOV (priestory, kultúrny program, poznámky, občerstvenie), sumarizáciu
výsledkov na základe podkladov KŠ pracovný tím pod vedením predsedu ÚŠ OFDMS.
K bodu 4:
V diskusii vystúpili všetci prítomní zástupcovia jednotlivých krajov. Súhlasili s hodnotením
vlaňajšieho ročníka OFDMS, ktorý možno jednoznačne označiť za doteraz najvydarenejší.
Jeho prepojenie na „POSOLSTVO“ sa ukázalo ako šťastné riešenie – pritiahlo k olympijským
myšlienkam väčšinu škôl, miest a obcí, ale aj ďalších subjektov.
Aj zásluhou toho sa obsah OFDMS obohatil o nové prvky rozvrhnuté do dlhodobého
programu. Výraznejšie sa presadzovalo športovanie detí, užšie sa prepájal šport na kultúru,
výchovu a vzdelávanie.
Pozitívne treba hodnotiť aktivitu olympijských klubov, ktoré boli garantmi POSOLSTVA
v regiónoch Slovenska. Rezonovala najmä kreativita olympijských klubov a posilnenie ich
spolupatričnosti. Kluby cítili zodpovednosť za úspech celého POSOLSTVA.
M.Ototová ocenila finančnú pomoc Nadácie ZSE, informovala o porade telocvikárov,
prihovárala sa za ponechanie doterajších kritérií hodnotenia OFDMS.
I.Kováč súhlasil s tým, že olympijský rok zvýšil záujem o festivaly, upozornil na dôležitosť
spätnej väzby, informoval o zvýšenom záujme špeciálnych škôl, súhlasil s uznaním pre
olympijské kluby, ocenil založenie odznaku olympijskej všestrannosti.
F.Marcinčin ocenil prácu organizátorov „POSOLSTVA“, ktoré zvýšilo záujem o OFDMS,
informoval o rastúcom záujme športových tried, ktoré sú aktívne počas celého školského
roka.
M.Nálepka informoval, že napriek motivačnému pôsobeniu Hier olympiády sa aktivita škôl
v Bratislave posúva nahor len veľmi pomaly. Súvisí to aj s nedocenením práce telocvikárov.
D.Sliva upozornil na nevyhnutnosť posilniť motiváciu učiteľov (i morálnu – ďakovné listy,
plakety), vyslovil spokojnosť, že OFDMS sa dosali do POP Ministerstva školstva, podporil
myšlienku miernej úpravy kritérií hodnotenia.
F.Koronczi pozitívne hodnotil pomoc sponzora (ZSE), zlepšujúcu sa spoluprácu
s olympijským klubom v Trenčíne i rastúci záujem o OFDMS. Odporučil kritéria ponechať,
prípadne ich len aktualizovať.
P. Melek (MŠVVaŠ SR)
Poďakoval za prácu a dosiahnuté výsledky. OFDMS nemalou mierou prispeli k rozvoju
masového športu, motivovali deti k tejto činnosti. Odporučil v budúcnosti výraznejšie
prepojenie OFDMS na školské športové súťaže. Upozornil na možnosti využitia finančných
prostriedkov z grantov. Ocenil OLOV, pretože na Slovensku je len málo foriem merania
telesnej zdatnosti.
V rámci diskusie vystúpil aj prezident SOV František Chmelár, ktorý sa stotožnil
s hodnotením vlaňajšieho ročníka OFDMS a vyjadril presvedčenie, že dosiahnutú úroveň sa
podarí udržať aj v nasledujúcom ročníku. Upozornil na hlavné zámery a ciele, ktoré OFDMS

pri ich založení dostali do vienka – upriamiť pozornosť a zvýšiť záujem o rozvoj športu
všetkých kompetentných orgánov a zodpovedných funkcionárov. Vo svojom vystúpení
informoval o pripravovanej koncepcii športu na Slovensku. V nej by malo byť všetko
jasnejšie a zrozumiteľnejšie, a to v rámci ekonomicky zvládnuteľného systému. V závere
ocenil výsledky pri zavádzaní OLOV-u do praxe a informoval o celoštátnom vyhodnotení
OFDMS.
K bodu 5. / záver:
Zasadnutie ÚŠ OFDMS jednoznačne potvrdilo úspech jubilejného V. ročníka celoštátneho
hnutia iniciovaného Slovenským olympijským výborom. Aj pod vplyvom XXX. Hier
olympiády
v Londýne
a k nemu
smerujúceho
POSOLSTVA
SLOVENSKA
OLYMPIJSKÉMU LONDÝNU dosiahli „olympijské festivaly“ úroveň, ktorá prekvapila
a potešila celú olympijskú rodinu na Slovensku. Prítomní sa stotožnili s predsavzatím
dosiahnutú úroveň udržať aj v nasledujúcich ročníkoch. K tomu je potrebné:
1. Dôsledne uzatvoriť V. ročník OFDMS
- celoštátnym vyhodnotením ku koncu októbra v Bratislave. Podklady k hodnoteniu krajov,
škôl a jednotlivcov zaslať obratom (zodp.: predsedovia KŠ)
- prípadnými hodnoteniami a oceneniami na úrovni krajov s cieľom „všimnúť si“ čo najviac
aktívnych jednotlivcov a kolektívy v školách a obciach.
2. V príprave VI. ročníku OFDMS
- oficiálne odštartovať nový ročník na celoštátnom vyhodnotení v Bratislave – v príhovore
prezidenta SOV
Poznámka: V praxi sa VI. ročník začal realizovať dňom 1.septembra 2012.
- doplniť krajské štáby o aktívnych jednotlivcov a zástupcov ďalších subjektov (vychádzať zo
skúseností z POSOLSTVA), uvažovať o rozšírení riadiacej štruktúry smerom k okresom,
posilniť previazanosť krajských štábov na olympijské kluby.
Zodp.: predsedovia KŠ
- doplniť ÚŠ o zástupcov ZOK, ZMOS, FTVŠ a ďalších
Zodp.: predseda ÚŠ
-spracovať metodický materiál k organizovaniu VI. ročníka OFDMS a tento spolu s kritériami
zverejniť na oficiálnej webovej stránke SOV a webových stránkach spoluvyhlasovateľov
Zodp.: predseda ÚŠ

Dr. Anton Javorka
predseda ÚŠ OFDMS

