
5 

 

Predslov 

 

Problematika výskumu dejín tela, kultúry tela, dejín športu a voľnočasových aktivít 

má v našom prostredí zatiaľ pomerne krátku tradíciu. Pritom najmä priestor východného 

Slovenska patrí z hľadiska rozvoja medicíny, farmácie i samotného športu k mimoriadne 

zaujímavým oblastiam. Aj preto možno konštatovať, že súčasný stav poznania, historiografie, 

ako aj kvalitatívny i kvalitatívny rozmer primárnej pramennej bázy ponúka ďalšie bohaté 

možnosti výskumu v prakticky všetkých naznačených oblastiach. 

Napriek nadregionálnemu záberu publikácie je potrebné konštatovať, že sledovaná 

problematika predstavuje zaujímavú, v súčasnom odbornom prostredí aktuálnu a tiež do 

veľkej miery medziodborovo ladenú tému. Možno ju analyzovať, rekonštruovať a hodnotiť 

nielen z pohľadu samotných športových dejín, i keď by to predstavovalo nesporne významný 

prínos.  

Niemenej dôležitá je však potreba sledovať túto problematiku aj z pohľadu kultúrnych 

dejín, z hľadiska antropológie, sociológie, fyziológie, medicíny, didaktiky, spolkovej činnosti, 

či v kontexte jednotlivých historických a kultúrno-spoločenských zmien a vývoja alebo 

osobností. 

Tento v podstate interdisciplinárne koncipovaný zborník prináša pohľady na 

stanovenú problematiku od najstarších dejín až po obdobie prvej polovice 20. storočia. 

Autorský kolektív, tvorený predovšetkým historikmi a archivármi pôsobiacimi na IH FF PU 

v Prešove, sa niektoré aspekty tejto zložitej problematiky pokúsil predstaviť v podobe 

odborných štúdií i materiálov.  

Východiskom ich výskumu sa stali zachované archívne pramene i literatúra, materiál 

dokumentárneho charakteru, ako napríklad stanovy spolkov, cechové artikuly, staré tlače či 

dobové periodiká. Časť príspevkov je zároveň parciálnym výstupom z projektov VEGA, č. 

1/0278/12 a VEGA č. 1/0115/12.  

Nekonferenčný a recenzovaný zborník je v závere doplnený o rubriku venovanú 

recenziám či anotáciám. V rámci nej sa autori usilujú poukázať na vybranú, aktuálnu 

slovenskú a českú spisbu zachytávajúcu problematiku v stanovených oblastiach.  

Cieľom zborníka je osloviť, čo najširšiu odbornú verejnosť z radov vedecko-

výskumných, pedagogických pracovníkov, učiteľov dejepisu i telesnej výchovy, budúcich 

zdravotníkov a záujemcom o históriu telesnej kultúry, s možnosťou využitia prezentovanej 

pramennej bázy pre potreby školstva a didaktiky.  
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Touto cestou sa chcem poďakovať autorom, za ich záujem publikovať svoje parciálne 

výskumy, recenzentom publikácie za ich pripomienky, ako aj Univerzitnej knižnici 

Prešovskej univerzity v Prešove za poskytnutý priestor na vydanie tohto zborníka v 

elektronickej podobe.  

 

 

Prešov, apríl 2014  

 

M. Domenová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


