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Vývoj športu na území Slovenska 
išiel ruka v ruke s celkovým  

spoločenským vývojom,  
ktorý vymedzil etapy našich 

športových dejín:

I.  4. st. – 1918
V období stredoveku a raného novoveku vznikalo 
a rozvíjalo sa veľké množstvo pohybových 
aktivít, podobných športu - hry, tance, jazda, 
šerm, korčuľovanie, šach, plávanie, zápas, 
pästný boj, hod pracovným kladivom a oštepom, 
preteky lodníkov, dostihy. Najväčšími športovými 
slávnosťami stredoveku boli rytierske turnaje 
feudálov a strelecké súťaže mešťanov.
Moderný šport sa rozvíjal od druhej polovice 
19. stor. súbežne s násilnou maďarizáciou. Hoci 
na území Slovenska vzniklo viacero športových 
klubov a telovýchovných spolkov, všetky boli 
budované na maďarskej báze.

• Prvý písomný doklad (v staroslovienčine) o love 
ako o „športovej“ zábave podal Sv. Konštantín 
(827 – 869 ): „Jedného dňa, ako býva obyčaj detí 
boháčov, ktoré si zábavu robia poľovaním, vyšiel 
s nimi do poľa, krahulca svojho vezmúc.“ 
• Prvú zmienku o horolezectve na našom území 
uvádza David Frölich (1595 – 1648). Ako žiak 
kežmarského lýcea v r. 1615 vystúpil na jeden 
z tatranských štítov, kde už v tom čase existovala 
vrcholová schránka s menami dobyvateľov 
vrcholu. Tatranskí vodcovia už vtedy používali 
laná, mačky a cepíny. Do r. 1848 boli raz alebo 
viackrát zdolané viaceré štíty – Kežmarský, 
Slavkovský, Kriváň, Lomnický, Jahňací, Kolový, 
Gerlachovský, Ľadový, Rysy.

• Prvý pokus o slovenskú telovýchovnú 
terminológiu sa objavil v Komenského diele Orbis 
sensualium pictus (Levoča, 1685). V priloženom 
štvorjazyčnom slovníku je autorom slovenského 
registra zrejme Daniel Sinapius Horčička (1640 
– 1688). Uvádza pojmy odlišné od češtiny: gule 
(koule), povraz (provaz), labda kožena naduta 
(míč), kupať (sa), čulny (čluny), kolky (kuželky). 

• S prvým pokusom zaviesť 
školskú telesnú výchovu 
v Uhorsku sa uviedla reforma 
škôl z r. 1777 (Ratio 
educationis). Pedagogická časť 
Ratia obsahovala aj normy pre 
telesnú výchovu a jej autorom 
bol zrejme Adam František 
Kollár (1718 – 1783).

Prvým naším vzdelancom, 
ktorý nastolil požiadavku 
povinnej školskej telesnej 
výchovy,  bol básnik  a vedec 
Ján Kollár (1793 – 1852). Kollár 
bol prvým slovenským 
cyklistom, keď v r. 1817 použil 
Draisov vynález – draisinu; toto 
jednostopé odrážadlo je 

predchodca bicykla.  

• Autorom prvej slovenskej učebnice telesnej 
výchovy Krátky návod k vyučovaniu telocviku 
hlavne pre národnie školy (Revúca, 1873) je 

Ivan Branislav Zoch (1849 
-1921). Sám tento predmet ako 
nepovinný aj vyučoval.  
• Prvý  Telocvičný a šermiarsky 
ústav na Slovensku založil 
v Bratislave v r. 1844 
záhrebský rodák Ferdinand de 
Martinengo (1821 – 1895). 

• Prvým moderným športovým klubom na území 
Slovenska bol Pozsonyi Hajós Egylet (PHE – 
Bratislavský veslársky spolok), zal. 5. 2. 1862. 
Na území Slovenska mohli existovať len maďarské 
kluby a rodáci zo Slovenska mohli reprezentovať 
iba Uhorsko. 

• Prvým rodákom zo Slovenska, 
ktorý sa zúčastnil na novovekých 
OH 1896 v Aténach, bol Alojz 
Szokol – Szokolyi (1871, 
Hronec – 1932). Vo finále behu 
na 100 obsadil tretie miesto. 

• Prvé olympijské (dokonca 
dvojnásobné) víťazstvo z rodákov 
zo Slovenska získal na OH 1904 
Zoltán Halmaj/Halmay (1881, 
Vysoká  pri Morave – 1956). 
Okrem toho na OH 1900 obsadil 
dve druhé a jedno tretie miesto 
a na OH 1908 vybojoval pre 
Uhorsko dve strieborné medaily.

II.  1918 – 1939 
Československá republika ako 
demokratický štát napriek viacerým 
česko-slovenským nezhodám 
garantovala kultúrny a vzdelanostný 
rozvoj slovenského národa v miere 
dovtedy nebývalej, čo sa odrazilo 
aj v oblasti športu, ktorý sa mohol 
budovať na národnej báze.

• Po vzniku ČSR vyspelé české 
telovýchovné a športové hnutie 
prenieslo svoju pôsobnosť 
aj na Slovensko, kde popri 

menšinových subjektoch začali 
vznikať slovenské telocvičné spolky 
a športové kluby. 
• Z jednotlivých športov mal 
na Slovensku tradične najväčšiu 
popularitu futbal a najlepšiu 
výkonnosť mal I. ČsŠK Bratislava 
(zal. 1919), ktorý sa dvakrát stal 
amatérskym majstrom ČSR (1927, 
1930). Od sezóny 1935/36 hral 
v najvyššej súťaži – štátnej lige ako 
prvý zástupca Slovenska. Avšak 
aj v iných športoch zostávala 
Bratislava hegemónom športu 
na Slovensku, čo však bolo aj 

zásluhou menšinových nemeckých 
a maďarských klubov.

• Prvou Slovenkou, ktorá získala 
olympijskú medailu (striebornú) 
ako členka gymnastického družstva 
žien na OH 1936, bola Matylda 
Pálfyová (1912 – 1944). Zároveň 
je ako členka gymnastického tímu 
prvou slovenskou majsterkou sveta 
(1938). Z mužov prvú „slovenskú“ 
olympijskú medailu (striebornú) 
vybojoval na OH 1936 zápasník 
v gréckorímskom štýle Jozef Herda 
(1910 – 1985). 

III.  1939 – 1945 
V rokoch druhej svetovej vojny sa 
Slováci dožili svojho samostatného, 
ale zároveň totalitného štátu, čo sa 
odrazilo aj v telovýchovnom hnutí. 
Všetky telovýchovné spolky boli 
zrušené a včlenené do Hlingovej 
gardy (HG). Športové kluby si 
zachovali samostatnosť, ako 
nezávislý sa proklamoval aj prvý 
(neoficiálny) Slovenský olympijský 
výbor (SOV), zal. v r. 1939. Tradičný 
nedostatok telovýchovných 

pedagógov sčasti vyriešilo zriadenie 
Telovýchovného ústavu Slovenskej 
univerzity (TÚ SU) v r. 1939.

• Logo a názov predchodcu armádnej 
Dukly – Oddielu armádnych 
pretekárov (OAP, zal. 21. 1. 1941). 

• Deň Hlinkovej mládeže – 
militantná podoba telesných 
cvičení. 
• Prvým predsedom prvého 
(neoficiálneho) SOV z r. 1939 
bol MUDr. Gejza Rehák (1881 – 
1940). 

• Najpopulárnejším športom 
na Slovensku zostával futbal, 
rozvoju ľadového hokeja 
prospela prvá umelá ľadová 
plocha v Bratislave v r. 1940 
(všetkých 6 titulov majstrov  
Slovenska získali bratislavské 
kluby).
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VI.  1990 – 2017 
Po páde socializmu sa v Českej a Slovenskej 
federatívnej republike (ČSFR, 1990 – 1992) 
športové hnutie sa muselo rýchlo adaptovať 
na nové podmienky – decentralizáciu, 
demokratizáciu, trhové prostredie, 
podnikanie, výraznú komercializáciu 
a profesionalizmus. Vzniklo množstvo 
nových či obnovených organizácií. 
Ku koncu roka 1992 bola organizačná 
transformácia v podstate dokončená, ale 
športové hnutie charakterizovala prílišná 
rozdrobenosť, nedostatok finančných 
prostriedkov, rozpad vedľajšej hospodárskej 
činnosti TJ, rozpredávanie majetku, strata 
účelových hospodárskych zariadení, rozpad 
systému centier štátnej reprezentácie 
a zdravotnej starostlivosti o športovcov. 
Výrazne utrpel mládežnícky šport (rozpad 
systému športových tried, športových 
škôl, zánik tréningových stredísk mládeže 
a stredísk vrcholového športu mládeže). 
Po vyhlásení samostatnej SR (1. 1. 1993) sa 
v športovom hnutí ustálil počet športových 
subjektov - po revolúcii v r. 1900 - 1992 
nastúpila evolúcia, lenže často ako o posun 
dopredu išlo o prešľapovanie v zamotanom 
kruhu opakujúcich sa problémov.

• Za predsedníčku nového 
ČSOV ako samostatného 
subjektu (apríl 1990) bola 
zvolená Věra Čáslavská 
(1942 – 2016), držiteľka 
siedmich zlatých 
olympijských medailí. 

• Na Slovensku v apríli 1990 vznikla 
Olympijská spoločnosť Slovenska (OSS), 

ktorá vyvinula celý rad olympijských aktivít 
a pomohla rýchlemu etablovaniu Slovenského 
olympijského výboru (SOV), ustanovenému 19. 
12. 1992.

• Vladimír Černušák (v r. 1981 
– 2001 člen MOV v ČSSR, resp., 
na Slovensku) bol prvým 
predsedom (prezidentom) SOV 
v r. 1992 – 1999. V novembri 
1999 ho vystriedal František 
Chmelár, od novembra 2016 je 

novým prezidentom Anton Siekel, ktorý 
v súčasnosti stojí aj na čele Slovenského 
olympijského a športového výboru (SOŠV). 
• Športová strelkyňa Danka Barteková, 
držiteľka bronzovej medaily z OH 2012 
a viacnásobná majsterka Európy, je druhou 
osobnosťou Slovenska, ktorá sa stala členkou 
MOV na Slovensku. 

• Prvé olympijské zlato 
v ére samostatnosti SR 
vybojoval na OH 1996 
vodný slalomár Michal 
Martikán (*1979) 
v kategórii C1. Na OH 
získal ešte jedno zlato 
(2008), dve strieborné 

(2000, 2004) a jednu bronzovú medailu 2012)
• Pavol a Petrer Hochschornerovci (*1979) sa 
v kategórii C2 stali trojnásobnými 
olympijskými víťazmi (2000, 2004, 2008) a sú 
bronzoví medailisti z OH 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Vodná slalomárka Elena 
Kaliská (*1972) je prvou 
Slovenkou, ktorá získala 
olympijské zlato, dokonca 
dvakrát (2004 a 2008) 
v kategórii K1. 

• Ďalšie olympijské zlaté medaily pre SR 
vybojovali na OH 2016 v kategórii C2 
bratranci Ladislav (*1983) a Peter (*1982) 
Škantárovci a chodec na 50 km trati Matej 
Tóth (*1983). V tejto disciplíne je aj majstrom 
sveta (2015).

• Prvú zlatú „zimnú“ 
medailu pre 
samostatnú SR 
získala na ZOH 
2010 ruská 
biatlonistka so 
slovenským srdcom 
Anastasia 
Kuzminová (*1984) 
na 7,5 km trati. Jej 
zlatý príbeh 
pokračoval aj 
víťazstvami na ZOH 
2014 a 2018; navyše 

na ZOH 2010 získala jednu a na ZOH 2018 
dve strieborné medaily. 

• Prvé tituly majstrov sveta v olympijských 
športoch získali pre samostatnú SR v r. 
1997 vodný slalomár Michal Martikán 
v kategórii C1 a v kategórii hliadok 3 x C1 
aj s Jurajom Minčíkom (*1977) a Jurajom 
Ontkom (*1964). Majstrom sveta sa v r. 1997 
stal tiež vzpierač Martin Tešovič (*1974) 
v olympijskom dvojboji (trh a nadhod, kat. 
do 99 kg). 
• Jediný svetový titul v olympijských športových 
hrách získali v r. 2002 hráči ľadového hokeja 
Ján Lašák (*1979), Rastislav Staňa (*1980), 
Miroslav Šimonovič (*1974), Richard Lintner 

(*1977), Jerguš Bača (*1965), Dušan Milo 
(*1973), Ľubomír Višňovský (*1976), Ladislav 
Čierny (*1974), Martin Štrbák (*1975), 
Radoslav Hecl (*1974), Peter Smrek (*1979), 
Miroslav Šatan (*1974), Peter Bondra (*1968), 
Žigmund Pálffy (*1972), Jozef Stümpel 
(*1972), Marián Tomík (*1979), Radovan 
Somík (*1977), Marek Uram (*1974), 
Rastislav Pavlikovský (*1977), Michal 
Handzuš (*1977), Ľuboš Bartečko (*1976), 
Miroslav Hlinka (1974 – 2014), Peter Pucher 
(*1974), Vladimír Országh (*1977), Róbert 
Petrovický (*1973), Ladislav Nagy (*1979).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prvý európsky titul pre 
SR získala v r. 1996 
plavkyňa Martina 
Moravcová (*1976) 
na 200 m v. sp. v krátkom 
bazéne. Ako jediná naša 
športovkyňa sa postarala 
o všetky plavecké 
medaily z OH, MS a ME. 
K 7 titulom majsterky 
sveta a 19 titulom 
majsterky Európy 
v krátkom bazéne pridala 

v dlhom bazéne 3 zlaté európske kovy.

• Druhé štvrťstoročie športu na Slovensku 
šťastne odštartovalo utvorenie strešného 
športového orgánu Slovenský olympijský 
a športový výbor (SOŠV) v decembri 2018.

IV.  1945 – 1948
V krátkom období od mája 
1945 do prevzatia moci 
komunistickou stranou  
(február 1948) vládol 
v obnovenom Československu 
systém tzv. čiastočnej alebo 
obmedzenej demokracie, 
oficiálne systém ľudovej 
demokracie s vládou 
Národného frontu (NF). 
V NF hlavnú úlohu hrala 
Komunistická strana 
Československa (KSČ), ktorá  
sa pripravovala na plné 
prevzatie moci. 

• Po obnovení ČSR sa hľadal 
nový model telovýchovného 
a športového hnutia. 
Vznikli dve koncepcie 
zjednotenia hnutia – 
organické (vytvorenie jedinej 
organizácie) a federatívne 
(pôsobenie existujúcich 
subjektov pod spoločnou 
strešnou organizáciou). 
V novembri 1946 zvíťazila 
druhá koncepcia so strešnou 
organizáciou Československý 
telovýchovný zväz (ČSTZ), ktorý 
na Slovensku vykonával svoju 
právomoc prostredníctvom 
Slovenskej telovýchovnej rady 
(STR).  
• Prvú „zimnú“ medailu 
(striebornú) spomedzi Slovákov 
získal hokejista Ladislav Troják 
(1914 – 1948) na ZOH 1948. 

Zároveň bol spomedzi mužov 
aj prvým slovenským majstrom 
sveta (1947), majstrom Európy 
bol v r. 1947 a 1948. Jeho 
úspešnú športovú kariéru 
prerušila predčasná tragická 
smrť pri leteckej havárii.

• Prvým naším 
viacnásobným 
majstrom sveta 
sa stal stolný 
tenista 
František 
Tokár (1925 
– 1993) ako 
člen čs. 
družstva 
(1947, 1948, 
1950, 1951), 

resp. aj vo štvorhre  
s I. Andreadisom (1949).

•Prvý titul majstrov Európy 
priniesli na Slovensko 
basketbalisti Miloš Bobocký 
(1922-2016), Ján Hluchý (1925-
1994) a Gustáv Herrmann 
(1920-2010), členovia čs. tímu, 
ktorý v r. 1946 triumfoval 
na ME v Ženeve.

V.  1948 – 1989 
Nastolením tzv. diktatúry proletariátu vo februári 
1948 sa moci ujala KSČ. Podľa sovietskeho vzoru 
presadzovala jedinú telovýchovnú a športovú 
organizáciu, úplne podriadenú KSČ. Proklamovala 
sa masovosť ako protiváha „buržoázneho 
individualizmu“, pestoval sa falošný amaterizmus 
a skrytá štátna podpora dopingu. 
Nespokojnosť s výsledkami v hnutí sa prejavila 
v častých reformách hnutia: 
1948 – 1952 – obdobie jednotnej dobrovoľnej 
organizácie Československá obec sokolská (ČOS)
1953 – 1956 – obdobie štátneho riadenia (Štátny 
výbor pre telesnú výchovu a šport, ŠVTVŠ)
1957 – 1989 – obdobie návratu  k jednotnej 
dobrovoľnej organizácii Československý 
zväz telesnej výchovy (ČSZTV). Dobrovoľná 
organizácia však nedokázala plniť náročné 
úlohy (výchova odborníkov, medzinárodné styky, 
výstavba a údržba športových zariadení), preto 
sa na činnosti podieľali aj branná organizácia 
Zväz pre spoluprácu s armádou (ZVÄZARM), 
mládežnícka zväzácka  
a pionierska organizácia, Revolučné odborové 
hnutie (ROH), ako aj ministerstvá školstva, 
národnej obrany a vnútra.

• Spartakiády, hromadné 
telovýchovné vystúpenia 
(1955, 1960, 1965, 1975, 
1980, 1985), mali byť  
protiváhou „buržoáznych“  
Všesokolských zletov (prvý 
v r. 1882, posledný jedenásty  
v r. 1949). 
• V socialistickom období 
rozvoj medzinárodných 

športových stykov výrazne brzdili obavy 
z častej emigrácie športovcov. Najmä v 50. 
rokoch nebola vždy smerodajná výkonnosť, 
ale „ideová a politická vyspelosť“ športovca. 
Štarty v „kapitalistickej“ cudzine boli prísne 
kontrolované Štátnou tajnou  bezpečnosťou (ŠtB). 

• Prvým olympijským 
víťazom zo Slovenska bol 
na OH 1948 budapeštiansky 
rodák, syn slovenských 
rodičov Július Torma (1922 
– 1991). Bol aj majstrom 
Európy (1949), ako aj 
6-násobným majstrom 
Maďarska a 9-násobným 
majstrom ČSR.

• Ďalšie zlaté medaily na OH v socialistickej 
ére získali Ján Zachara (*1928) v boxe 
(OH 1952), Pavel Schmidt (1930 – 2001) 
v dvojskife s Václavom Kozákom (OH 1960), 
trojnásobný majster sveta Anton Tkáč (*1951) 
v cyklistickom šprinte (OH 1976), Stanislav 
Seman (*1952) a František Kunzo (*1954) vo 
futbale (OH 1980), Jozef Pribilinec (*1960) 
v atletike (OH 1988) a Miloš Mečíř (*1964) 
v tenise (OH 1988). 

• Ondrej Nepela (1951 
– 1989) získal 
v krasokorčuľovaní 
(ZOH 1972) prvú 
slovenskú zimnú zlatrú 
medailu. Okrem toho mu 
patria tri tituly majstra 
sveta a päť titulov 
šampióna Európy. 
Zásluhou týchto 
úspechov bol zvolený 
za najúspešnejšieho 
slovenského športovca 
20. storočia. 


