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„Ostudné hřiště před palácem“

Prvým športom na pôde Univerzity 
Komenského bol tenis. Iniciatíva pri 
zakladaní športu na akademickej pôde 
vyšla z kruhov učiteľov a študentov 
Lekárskej fakulty UK. Publikácia 90 
rokov vysokoškolského športu na 
Slovensku uvádza, že Spolok asistentov 
a klinických sekundárov požiadal v r. 
1920 akademický senát o prepožičanie 
miesta v univerzitnej záhrade (dnešná 
Medická záhrada) s cieľom vybudovať 
dva tenisové dvorce. Akademický 
senát plán odsúhlasil, spolok v r. 
1921 tenisové dvorce postavil, a tak 
sa na lekárskej fakulte od skorého 
rána hrával tenis. Neskôr pribudli aj 
volejbalové a basketbalové ihriská. 
Paradoxne ihriská viedli ku konfl iktu 
medzi profesormi fakulty. Boli veľmi 
prašné, viacerí profesori preto žiadali, 
aby boli zrušené a preložené ďalej 
od budovy fakulty. V r. 1927 dekan 

pre telesnú výchovu na vysokých 
školách v Bratislave. Sídlil v suteréne 
budovy univerzity na Šafárikovom 
námestí, kde mal k dispozícii provizórnu 
telocvičňu, ktorá sa používala na hodiny 
boxu, džuda a streľby. 

Slávia Medik, Slávia Prírodovedec, 
Slávia Pedagóg 

Po vojne sa začalo zavádzanie 
povinného športovania na všetkých 
školách – telesná výchova mala byť 
jedným zo základných preventívnych 
prostriedkov znižovania chorobnosti 
obyvateľstva. Súčasťou výučby boli 
tiež testy telesnej zdatnosti, letné 
a zimné telovýchovné sústredenia. Po 
komunistickom prevrate v r. 1948 mal 
šport slúžiť „pre výchovu všestranne 
rozvinutej socialistickej generácie.“ 
Vysokoškolský šport kopíroval 
organizačnú štruktúry sovietskej 
telovýchovy. Nedostatky – najmä slabé 
materiálne a priestorové vybavenie – sa 
odstraňovali rôznymi reorganizáciami, 
nariadeniami a uzneseniami.
Od päťdesiatych rokov sa po rôznych 
reorganizáciách vysokoškolské 
telovýchovné jednoty na fakultách 
začali nazývať Slávia, fungovala Slávia 
Prírodovedec, Pedagóg, Medik a pod. 
Telovýchovné jednoty mali na vysokých 
školách zabezpečovať nielen masovú 
telesnú výchovu, ale aj špičkový šport.

Univerziády ako šanca postaviť 
športoviská

Skôr, ako sa začali organizovať na 
území Československa univerziády, 
predchádzalo im dvojo vysokoškolských 
hier (1949 a 1950), na ktorých sa však 
zúčastnilo málo študentov. V roku 
1957 Povereníctvo školstva a kultúry 
zorganizovalo 1. celoslovenské 
dni telesnej výchovy a športu na 
vysokých školách. Ako uvádza 
publikácia 100 rokov akademického 
športu na Slovensku, celkom bolo 
zorganizovaných 5 ročníkov tohto 
podujatia. Bolo priamym predchodcom 
československých univerziád, ktoré 
sa organizovali od r. 1961. Okrem 
prezentácie organizátorských, 
športovo-technických a trénerských 
schopností vysokoškolských učiteľov 
boli tiež lákavým cieľom súťažiacich 
vysokoškolákov. Organizovanie 
univerziád bolo tiež príležitosťou pre 
výstavbu športových objektov na 

lekárskej fakulty profesor Chlumský 
žiadal odstrániť „ostudné hřište před 
palácem.“ Naopak, profesori Kostlivý 
a Vážný bránili existenciu dvorcov s tým, 
že dovoľujú študentom a asistentom 
vyvažovať sedavý spôsob zamestnania. 
Ako uvádza športový historik František 
Seman, Lekárska fakulta UK už v r. 1935 
„volala“ po povinnej telesnej výchove pre 
študentov.

Beh, volejbal aj streľba na 
Šafárikovom námestí

V prvom desaťročí fungovania 
univerzity bol zriadený lektorát telesnej 
výchovy, ktorý organizoval telesnú 
výchovu ako nepovinný predmet na 
jednotlivých fakultách UK. V roku 1928 
vznikla organizácia Vysokoškolský 
šport Bratislava (VŠB) a pod touto 
značkou bratislavskí vysokoškoláci 
úspešne súťažili až do roku 1948. VŠB 

vysokých školách, ktoré boli poverené 
ich organizovaním. 
Spomenuté diela k dejinám 
vysokoškolského športu uvádzajú, 
že počas socializmu panovala 
v Československu nedôvera 
funkcionárov najvyšších štátnych 
telovýchovných orgánov k zástupcom 
vysokoškolského športu. Politickí 
aparátnici videli v pracovníkoch 
vysokoškolského športu odbojnú 
a samostatne mysliacu zložku, ktorá 
nebola ochotná slepo a poslušne 
plniť ich často neodborné a politicky 
nadiktované rozhodnutia. Na konferencii 
Československého vysokoškolského 
športu v októbri 1968 delegáti 
konferencie jednoznačne odsúdili 
okupáciu ČSSR armádami Varšavskej 
zmluvy a vysokoškolskí športovci 
sa odmietli zúčastniť na súťažiach 
so športovcami okupačných krajín. 
Po nástupe normalizácie tak mnohí 
pedagógovia telesnej výchovy museli 
z fakúlt odísť. Na druhej strane, najmä 
v sedemdesiatych a osemdesiatych 
rokoch sa pri stavbe nových budov 
vysokých škôl masovejšie stavali aj 
nové športoviská, hoci stále pretrvával 
problém s ich kapacitou, najmä krytých 
objektov – telocviční a plavární.

Chýbajú peniaze na športoviská

Demokratizácia pomerov po r. 1989 
paradoxne spôsobila na mnohých 
fakultách úpadok vysokoškolského 
športu. O zaradení telesnej výchovy 
do študijných programov fakúlt začali 
rozhodovať akademické senáty 

vychoval vynikajúcich športovcov, 
ktorí boli majstrami ČSR, účastníkmi 
Hier XI. olympiády v r. 1936 v Berlíne 
a svetových akademických hier 
v Paríži v r. 1937. VŠB mal spočiatku 
futbalový, atletický, pästiarsky, plavecký 
a šermiarsky oddiel, neskôr pribudol 
hokejový a stolnotenisový. K rozvoju 
vysokoškolského športu významne 
prispelo dobudovanie internátu 
a telovýchovných objektov na Lafranconi 
v r. 1930. Odborné práce k dejinám 
športu na UK uvádzajú, že sa v tomto 
období tešil veľkej pozornosti i podpore 
zo strany profesorského zboru i vedenia 
UK. V roku 1932 rektor UK Dobroslav 
Orel venoval krištáľový putovný pohár 
cestnému behu Devín – Bratislava, 
jeho kópia sa používa dodnes. 
K najpopulárnejším športom medzi 
študentmi patril vtedy volejbal. 
Po druhej svetovej vojne a obnovení 
Československa vznikol v r. 1946 Ústav 

jednotlivých fakúlt, a tak je tomu 
v zásade dodnes. Niektoré fakulty 
majú stále šport povinne zaradený do 
študijných programov v prvých troch, 
resp. štyroch ročníkoch. Na iných je 
športovanie na dobrovoľnosti študentov. 
Komplikované je tiež fungovanie 
vysokoškolských športových klubov. 
Univerzity nie vždy majú pre šport 
adekvátne podmienky a dostatok peňazí. 
Mnohé športoviská chátrajú, nové, 
najmä kryté športoviská nepribúdajú, 
aj telovýchovný proces zápasí 
s ekonomickými problémami.

Čakanie na koniec pandémie

Ako však dokazuje práve skončená 
univerziáda a napríklad aj úspech 
športovcov UK na medziuniverzitných 
hrách vlani v Ríme, akademický šport 
stále žije. Od roku 1997 ho zastrešuje 
Slovenská asociácia univerzitného 
športu (SAUŠ), ktorej cieľom podporovať 
a zabezpečovať rozvoj vysokoškolského 
športu na všetkých výkonnostných 
úrovniach a napomáhať rozvoju 
športu v duchu vysokoškolského 
života. Zabezpečuje tiež reprezentáciu 
univerzitného športu na podujatiach 
organizovaných Medzinárodnou 
federáciou univerzitného športu (FISU) 
a Európskou federáciou univerzitného 
športu (EUSA). 
Pandémia koronavírusu, žiaľ, 
športovanie (a najmä súťaženie) riadne 
narušila. Zostáva dúfať, že už o pár 
týždňov sa študenti zase budú môcť 
vrátiť na športoviská. 

Tohtoročná zimná univerziáda udržiava dlhú tradíciu vysokoškolského 
športu na Slovensku, ktorá sa začala písať práve na Univerzite 
Komenského hneď po jej vzniku v r. 1919.
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ŠPORTOVANIE 
VYSOKOŠKOLÁKOV MÁ 
U NÁS VYŠE STOROČNÚ 
TRADÍCIU

Vedeli ste, že...?

• Študenti vysokých škôl boli medzi prvými organizovanými športovcami na 
svete. Moderný šport sa vyvinul v priebehu 19. storočia v Anglicku, prvé 
športové tímy vznikli na tamojších školách. Anglická tradícia sa preniesla aj do 
USA a Kanady, kde sa pri vysokých školách zakladali športové kluby a stavali 
sa telocvične a športoviská. Harvardova univerzita v roku 1900 mala dvanásť 
tenisových kurtov. 

• Univerziáda (zimná a letná) je vrcholné svetové športové podujatie pre 
vysokoškolských študentov, ktoré má dvojročnú periodicitu. Na národnej úrovni 
to platí obdobne. Organizuje ho Medzinárodná federácia univerzitného športu 
(FISU). Okrem toho ešte FISU organizuje univerzitné majstrovstvá a súťaže 
univerzitného svetového pohára.

• Na území Československa, resp. Slovenska, sa svetová letná univerziáda ešte 
neorganizovala. Zimná však už niekoľkokrát (1964 a 1978 Špindlerův Mlýn, 
1987 Štrbské Pleso, 1999 Poprad/Tatry, 2015 Štrbské Pleso/Osrblie)

• Aj prvým olympijským víťazom modernej doby sa stal vysokoškolák – študent 
Harvardovej univerzity James Brendan Connolly. Na Hrách I. olympiády 
v Aténach v r. 1896 zvíťazil v súťaži trojskokanov. 


