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Vedu majú v rodine viacerí 
zamestnanci našej univerzity, 
pravidelne ich predstavujeme 
na našich sociálnych 
sieťach v obľúbenej rubrike. 
U Mižičkovcov však majú v rodine 
vysokoškolský šport. Milan 
Mižičko bol dlhoročným členom 
Katedry telesnej výchovy na 
Filozofickej fakulte UK, jeho syn 
Marko dnes vedie na tej istej 
fakulte Stredisko telovýchovných 
aktivít. 
O športovaní filozofov v minulosti 
a dnes sme sa rozprávali pri 
spoločnom stretnutí v malom 
kabinete na Gondovej, plnom 
športových trofejí. 

MILAN MIŽIČKO: BELMONDOVE 
OKULIARE MI ODPLÁVALI DOLU 
HRONOM 

Ako ste sa dostali k telesnej výchove 
na vysokej škole?
Vyštudoval som FTVŠ UK, som žiakom 
Juraja Šamudovského, to bola osobnosť 
vysokoškolského športu. On ma 
priviedol k trénovaniu. Bol som – hoci 
mám postavu ako šachovú figúrku – 
hráčom a trénerom basketbalu. Pracoval 
som ako učiteľ telesnej výchovy 
a zároveň som trénoval basketbalistov 
na základnej škole na Teplickej ulici 
v Bratislave. Môžem sa pochváliť, že 
som tam „objavil“ nášho basketbalistu 
storočia Stanislava Kropiláka. Z plavca 
som ho prerobil na basketbalistu. 
Filozofická fakulta vtedy nemala vlastnú 
telocvičňu, filozofi chodili cvičiť práve 
na Teplickú. No a keď im vypadol jeden 
učiteľ, vtedajší vedúci katedry telesnej 
výchovy na fakulte, Jozef Bača ma 
prehovoril, aby som k nim nastúpil. Bolo 
to v roku 1977.

Ako vtedy vyzerala telesná výchova? 
Bola povinná?
Áno, ale práve vďaka Jožkovi Bačovi 
táto „povinnosť“ bola jedinečná. Každý 
študent si mohol vybrať šport, aký chcel. 
Mali sme veľmi širokú ponuku športov, 
katedra telesnej výchovy mala niekoľko 
kvalifikovaných učiteľov. Jožko bol 
vodák, viedol tréningy vodákov v lodenici 
v Karlovej Vsi. Hral sa volejbal, basketbal, 
futsal, mali sme atletiku, turistiku. 
Zaviedli sme napríklad cvičenie pri 
hudbe, na to sme vybudovali na Mlynoch 
z bývalých šatní malú tanečnú sálu, kde 
sa cvičí dodnes. Telesná výchova mala 
dobré meno, čo bola aj zásluha vedenia 
fakulty. 

Museli študenti robiť z telesnej výchovy 
aj skúšky? Hodnotili ste ich? 
Podľa nariadenia ministerstva školstva 
sme museli študentom robiť vstupné 
testy telesnej zdatnosti, aby sa ukázalo, 
ako prichádzajú pripravení z gymnázií. 
Museli niečo zabehnúť, doskočiť, zahrali 
si volejbal, basketbal... Aj podľa týchto 
výsledkov sme im ponúkli niektorý zo 
športov. Ale rozhodnúť sa mohli sami. 
Potom už nijaké skúšky ani známky 
neboli, len zápočet. Prvé tri roky povinne, 
posledné dva dobrovoľne. Pre učiteľské 
smery bol tiež povinný letný a zimný 
kurz. 

Kam ste chodievali na kurzy?
V lete najčastejšie na Dedinky 
v Slovenskom raji a na Richňavu pri 
Banskej Štiavnici, tam mala UK svoje 
zariadenia, alebo sa stanovalo na 
Geravách v Slovenskom raji. Vodáci 
chodili na splavy riek. V zime sa chodilo 
na lyžiarsky kurz do Tatranskej Lomnice, 
na Malinô Brdo, na Mlynky, Jezersko. 

Aké športy ste vyučovali vy?
Basketbal a horolezectvo. Práve 
horolezecký klub bol veľmi populárny, 
funguje dodnes.

Filozofi a horolezectvo? Ide to dokopy?
Veľmi dobre. Možno práve tým, že to nie 
je štandardný šport, pri horolezectve sa 
nemeria výkon, ale je to o životnom štýle, 
životnej filozofii. 

Kam ste chodili liezť?
Základný výcvik sme robili na múre 
židovského cintorína nad bývalým PKO 
v Bratislave. Tam sa mimochodom chodí 
dodnes. Potom na rôzne cvičné skaly 
v okolí Bratislavy. Každý rok bol tiež 
letný kurz, zvyčajne v Tatrách, na ktorý 
sa hlásilo aj 50 ľudí. Chodievali sme 
na Brnčalku (Chata pri Zelenom plese) 
a na Popradské pleso. Už sme tam boli 
povestní, keď prichádzali filozofi, bol to 
riadne dlhý zástup! Zvyčajne sa rýchlo 
vykryštalizovalo, kto má na naozajstné 
lezenie, zvyšok absolvoval len základy, 
robili skôr vysokohorskú turistiku. 

Ako sa vám pracovalo so študentmi?
Veľmi dobre. Samozrejme, boli aj 
„medvedíci“, ktorým sa hýbať nechcelo, 
ale tým, že bol výber, mohol si každý 
nájsť to svoje. Veľa študentov práve na 
vysokej škole začalo so športom. Doma 
sa venovali niečomu inému – alebo aj 
ničomu – a na škole vyskúšali vodáctvo 
alebo horolezectvo, na čo predtým 
nemali príležitosť. Mali sme podporu 
vedenia fakulty, veľmi slušné materiálne 
vybavenie, študentom sme vedeli 
požičať lyžiarsky alebo horolezecký 
výstroj, stany... 

Zažili ste aj nebezpečné chvíle?
Mal som na kurzoch „povestnú“ 
prednášku Nebezpečenstvo na horách. 
Jej cieľom bolo naučiť študentov, 
ako sa pohybovať vo vysokohorskom 
prostredí. Ale našťastie nikdy sme 
nezažili nič nebezpečné. Dokonca ani 
jediný úraz, za celý čas, čo som učil! Ani 
v horolezeckých a lyžiarskych kurzoch. 
Ale napríklad ja sám som raz utrpel na 
vodáckom kurze na Hrone veľkú škodu. 

Čo sa stalo?
Mal som z Rakúska krásne slnečné 
okuliare, čo bola v tej dobe veľká vec. 
Bol som v nich úplný Belmondo. Ale 
do člna som dostal študentku, ktorá 
o vodáctve vedela asi toľko ako ryba 
o divadle. Nedala si povedať, trvala na 
tom, že bude sedieť vzadu, že vpredu „sa 
bojí hĺbky.“ Samozrejme, po 10 metroch 
sme sa prevrátili – a moje fantastické 
okuliare odplávali...

Mali ste na starosti mladých ľudí, na 
kurzoch určite nechýbala romantika... 
Ak vznikli nejaké páriky, ja som o tom 
nevedel (smiech). Ale viem, že vznikali 
pekné športové kamarátstva. Telesná 
výchova, najmä spomínané kurzy, mali 
významný spoločenský aspekt. Študenti 
sa zoznámili, nadviazali nové priateľstvá, 
zažili niečo iné. Dodnes stretávam 
bývalých študentov, ktorí sa ku mne 
hlásia a spomínajú, kde boli so mnou na 
kurze.

Spomínate si na nejaké známe mená, 
ktoré s vami absolvovali kurzy?
Napríklad Magda Vášáryová, študovala 
sociológiu. Pochádza z Banskej 
Štiavnice a bolo vidieť, že je naučená 
chodiť po vrchoch. Nemusel som ju 
vôbec šetriť. Na basketbale som mal 
Petra Bielika, moderátora TA3, novinára 
a hovorcu Borisa Chmela... 

Ako znášala vašu prácu rodina? Predsa 
len, v zime aj v lete ste vždy boli 
niekoľko týždňov so študentmi, chodili 
ste liezť cez víkendy...
Ja som synov aj dcéru veľmi často 
brával so sebou. A navyše mám 
neuveriteľne tolerantnú ženu. 

MARKO MIŽIČKO: OTEC MA OD 
TELESNEJ VÝCHOVY ODHOVÁRAL

Nadviažeme na otázku pre vášho otca. 
Aké to bolo, mať otca učiteľa telesnej 
výchovy na vysokej škole? Nemali ste 
pocit, že vás zanedbával kvôli práci, 
keď bol v zime aj v lete na niekoľko 
týždňov preč z domu? 
Vôbec nie. Bolo to vynikajúce. 
Už ako stredoškolák som hrával 



s otcovým basketbalovým oddielom 
vysokoškolákov, aj som s nimi liezol. 
A ako hovoril, na pobytové kurzy sme 
chodili od malička veľmi často s ním. To 
sa nám ako deťom veľmi páčilo, že nás 
otec vypýtal zo školy. 

Stihol sa venovať študentom a aj vás 
strážiť?
Strážili sme sa sami (smiech). Pamätám 
sa, že som dostal na lyžiarskom kurze 
do ruky permanentku a jazdil som celý 
deň sám na vleku. Študentov som bral 
ako starších kamarátov. Ale uznávam, 
bola iná doba, dnes by som to so svojimi 
deťmi takto asi nerobil. 

Kedy ste zistili, že by ste chceli kráčať 
v otcových šľapajach? 
Paradoxne, otec nechcel, aby som išiel 
študovať telesnú výchovu. Keď som si 
vyberal vysokú školu, chcel som ísť na 
kombináciu telesná výchova a história. 
Otec ma vtedy odhovoril. Vravel, že byť 
telocvikárom nie je ľahký chlebíček. 
Vyštudoval som teda estetiku a históriu, 
z histórie som si urobil aj doktorát.

Niečo z dejín športu?
Vôbec nie, moja dizertačná práca sa 
venovala otázke spoločenskej štruktúry 
Longobardov v období od 1. do začiatku 
8. storočia.

Ako ste sa teda dostali k výučbe 
telesnej výchovy a trénovaniu?
Aj počas štúdia som aktívne športoval, 

hrával som za fakultu basketbal, 
fungoval som v Horolezeckom 
klube Filozof. Keď otec odchádzal 
do dôchodku, hrozilo, že Stredisko 
telovýchovných aktivít, ktoré na 
filozofickej fakulte viedol, zanikne. 
Dostal som vtedy ponuku z vedenia 
fakulty ho dočasne viesť – že predsa 
viem, ako šport na fakulte funguje. Bola 
to viac organizačná práca ako výučba. 
Telesnú výchovu som potom predsa 
len vyštudoval – diaľkovo. Trénujem 
basketbal, ako otec. To mi po ňom 
nejako „prischlo.“ Vediem univerzitné 
ženské basketbalové družstvo. 
Vyhrali sme s ním aj vysokoškolskú 
basketbalovú ligu. Momentálne máme 
v univerzitnom výbore aj extraligovú 
hráčku, Luciu Lutermingovú, študentku 
psychológie. 

Zažili ste, ako to bolo kedysi, vy 
už musíte fungovať v dnešných 
podmienkach. Ako by ste to porovnali?
Doba sa zmenila, fakulty v súčasnosti 
nemajú také materiálne podmienky 
na šport, ako spomína otec. Dnes 
študentov nemôžeme nútiť, aby niečo 
robili, ale stále sa snažíme im ponúkať 
možnosti. Máme za sebou také „hluché“ 
obdobie, počas ktorého šport išiel do 
úzadia, neboli peniaze, aj na filozofickej 
fakulte zanikla katedra telesnej výchovy. 
Ale som rád, že na väčšine fakúlt UK 
šport stále v nejakej podobe funguje, 
koniec koncov, aj túto zimnú univerziádu 
organizovali kolegovia učitelia telesnej 
výchovy z prírodovedeckej fakulty 

a „matfyzu“. Univerzita aj fakulta nás 
napriek neľahkej dobe podporujú. 

Akí sú dnešní športujúci 
vysokoškoláci?
Športujú najmä tí, ktorí chcú zažiť 
spoločenstvo, mať spoločné zážitky. 
Je skvelé, že sa pri športe študenti 
spoznávajú aj v neformálnych 
situáciách. 

Aké máte najbližšie plány?
Telesná výchova je na našej fakulte 
nepovinný predmet, za jeden kredit. 
Chceme znovu zaviesť, aby aspoň kurzy 
pre pedagogické smery boli povinné. Dať 
študentom na výber, či chcú ísť v lete, 
alebo v zime. Učitelia predsa chodia 
s deťmi v školách na výlety, na lyžiarske 
– teda dúfam, že po pandémii zase budú 
– a mali by ovládať základné zásady 
pohybu v teréne. Myslím si, že študenti 
aj dnes potrebujú istý „teambuilding.“ 
Dúfam, že sa to podarí presadiť. 

Aj vy máte podobne tolerantnú 
manželku, ako bola vaša mama?
Manželka najprv nebola nadšená, keď 
som jej oznámil, že budem možno na 
celé leto a časť zimy chodiť na kurzy, ale 
keď som povedal, že budem brávať aj 
deti aj ju, tak sa upokojila (smiech).

Ste druhou generáciou učiteľov 
telesnej výchovy na filozofickej fakulte. 
Budete mať pokračovateľa?
Moje deti už vyhlásili, že chcú byť 
telocvikári!

PhDr. Milan Mižičko 

(nar. 1942) vyštudoval telesnú výchovu na FTVŠ UK, promoval v roku 1966. 
Takmer 40 rokov pôsobil vo vysokoškolskom športe, vyučoval telesnú výchovu na Filozofickej fakulte UK. Venoval sa 
najmä basketbalu a horolezectvu. Trénoval viacerých slovenských reprezentantov, ako napríklad Stanislava Kropiláka, 
Pavla Bojanovského a ďalších. Pre horolezectvo objavil Jozefa Justa, ktorý uskutočnil dodnes neopakovaný výstup 
Bonigtonovou cestou na Mt. Everest. Bol tiež pri zakladaní Slovenskej asociácie univerzitného športu. 

Mgr. Marko Mižičko, PhD.  

(nar. 1980) vyštudoval históriu a estetiku na Filozofickej fakulte UK, za fakultu aj univerzitu hrával v basketbalovom 
tíme. Vzdelanie v oblasti telesnej výchovy si doplnil v rámci externého štúdia na UMB v Banskej Bystrici. Ako hráč 
pôsobil v ČR v družstvách SKB Zlín a Spartak Uherský Brod, kde dodnes zastáva funkciu hrajúceho trénera. 
Od r. 2013 pôsobí ako vedúci Strediska telovýchovných aktivít na FiF UK, vedie ženské univerzitné basketbalové 
družstvo. Ako tréner športového lezenia viedol viacerých detských majstrov Slovenska.
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