
TROFEJ IVANA LUKNÁRA 
 

 

V priestoroch Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa dňa 26. 

septembra 2022 konalo vyhlásenie výsledkov športovo-vedomostnej súťaže 

s názvom Trofej Ivana Luknára. Súťaž bola v gescii učiteľov telesnej výchovy pod 

odborným vedením Róberta Paradiho. Pozostávala z behu na jeden kilometer, 

plávania na sto metrov a vedomostného testu v oblasti olympizmu. Každá časť 

mala vlastné bodové ohodnotenie, ktoré zohľadnilo vekové rozdiely účastníkov 

a umožnilo vyrovnané súperenie pre rôzne vekové kategórie. 

Celkovým víťazom pre rok 2022 sa stal Tomáš Jakubček, ktorý si prevzal cenu 

od minuloročnej víťazky Emmy Mihálikovej. Na druhom mieste sa umiestnil 

Matúš Kubala a o tretie miesto sa rovnakým počtom bodov podelili Katarína 

Černeková a Tereza Siváková. 

Súťaž je venovaná pamiatke Ivana Luknára, bývalého riaditeľa Gymnázia Pierra 

de Coubertina v Piešťanoch, ako prejav vďaky za jeho celoživotné pôsobenie 

v duchu ideálov Pierra de Coubertina. Inšpirátor, pedagóg, športovec telom i 

duchom, šíriteľ športových hodnôt, Ivan Luknár bol uznávanou autoritou nielen 

na Slovensku, ale aj v zahraničí a významnou mierou sa pričinil o to, že 

Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch nesie meno tohto velikána 

moderného olympizmu. 

Trofej Ivana Luknára je pilotnou aktivitou medzinárodného projektu Erasmus+ 

s názvom Run-Swim-Learn! In the Spirit of Pierre de Coubertin určeného pre 

širokú športovú verejnosť. Ide o pomyslenú štafetu v prezentácii 

a zviditeľňovaní športových, vzdelávacích a medzinárodných aktivít študentov a 

pedagógov Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, kde Ivan Luknár 

profesne pôsobil ako pedagóg a neskôr aj ako dlhoročný riaditeľ. 

Ivan Luknár neustále a neúnavne vštepoval svojim študentom lásku k športu a 

hodnotám olympizmu a sme mimoriadne poctení, že súčasný riaditeľ gymnázia 

pán Radim Urban aktívne pokračuje v tejto filozofii a podporil naše úsilie. 

Rovnako sme vďační manželke Ivana Luknára, pani Zuzane Luknárovej a ich 

dcére Kataríne Dzurovej za dôveru pri organizovaní podujatia a osobnú účasť na 

slávnostnom vyhlásení víťazov. 

 

Elena Malíková 

koordinátorka projektu 


