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2 ANALÝZA PODMIENOK VZNIKU A ROZVOJA ŠPORTOVÝCH 

PODUJATÍ PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE 

 

Vo februári 1948 sa v Československu zmenou politického systému etablovala vedú-

ca pozícia jednej strany. Vedenie štátu bolo v rukách úzkej špičky komunistických funk-

cionárov. Uplatňovali sa typické totalitné mechanizmy - princíp politickej nadradenosti 

a nedemokratického triedneho boja, vyvlastňovanie a znárodňovanie súkromného vlastníc-

tva, prísna centralizácia moci, ktorá sa opierala o centralizované zložky, ďalej to bolo cen-

trálne plánovanie, eliminácia trhu, radikálne obmedzenie občianskych práv, vnucovanie 

jednej, podľa vtedajšieho režimu správnej ideológie marxizmu - leninizmu, sústavné vy-

hľadávanie triedneho nepriateľa a presadzovanie princípu jednoty - jednotných spoločen-

ských organizácií, odborov a spolkov. Integrovaný princíp v takejto podobe naopak vylu-

čoval demokraciu a zaručil slepé vykonávanie rozhodnutia vyšších orgánov nižšími. Prin-

cíp proletárskeho internacionalizmu hlásal formálnu rovnosť všetkých národov 

a národností, v skutočnosti vo viacerých socialistických štátov išlo o supremáciu väčších 

národov. Totalizácia moci sa automaticky prejavila aj v oblasti telesnej výchovy a športu. 

Priebojnosť športu po druhej svetovej vojne a prenikanie jeho atribútov do širšej spo-

ločnosti je fenoménom, ktorého význam začal narastať v spoločnostiach orientovaných na 

voľnočasové aktivity. Spoločnosť bola v prvej polovici dvadsiateho storočia vyčerpávaná 

vojnami a rozvoj akejkoľvek voľnočasovej aktivity nepripadal do úvahy. Po roku 1945 si 

ľudia začali opäť uvedomovať možnosti využitia voľného času, ktoré im núkal aj pevný 

osemhodinový pracovný čas. Šport sa začínal stávať súčasťou rodinných programov, 

ovplyvňoval sociálne interakcie, bol významnou súčasťou spoločenskej konverzácie, hlbo-

ko začal ovplyvňovať status a v posledných desaťročiach aj štýl obliekania (Leiferová, 

2009). Usporadúvanie takýchto športových podujatí sa stávalo súčasťou civilizačného pro-

cesu, pretože predstavovalo sociálnu a kultúrnu aktivitu v živote ľudí. Túto priazeň športu, 

ktorú mu vládnuca strana priamo i nepriamo prejavovala, môžeme hodnotiť ako jeden 

z mála pozitívnych prvkov socialistického systému. Večerný beh víťazstva bol toho príkla-

dom. 

Dôležitú úlohu v procese vzniku a následnom každoročnom usporadúvaní športo-

vých podujatí , čo platí aj o Večernom behu zohráva politická a štátna podpora. Tá je ob-

vykle orientovaná na také športové činnosti a programy, ktoré majú viditeľne efekty pre 

prezentáciu politiky a ideológie vládnych subjektov, politických strán, či miestnych vlád-
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nych lídrov. K charakteristickým črtám totalitnej výchovy patrila predovšetkým ideovo- 

organizačná jednota. Telesná výchova  a šport ako nakoniec program všetkých spoločen-

ských organizácií mali vychovávať členov v duchu socialistického vlastenectva. Podob-

ným znakom bola masovosť a boj proti elitárskemu individualizmu. V socializme sa hľa-

dala vyváženosť masovosti a výkonnosti, ktorá sa ilustrovala dobovým heslom: ,,Za maso-

vosť - za rekordy!“ Masovosť sa obyčajne kamuflovala často aj nadnesenými číslami 

o masových akciách a počtoch účastníkov, prípadne organizáciou jednorazových celoštát-

nych Spartakiád. S postupným medzinárodným zaostávaním socializmu však vzrastal výz-

nam vrcholového športu. Rekordy boli potrebné na demonštráciu predností socialistického 

systému, ktorý sa usiloval predbehnúť svetový kapitalizmus. História ukazuje, že pri inter-

venciách vlád majú prioritu také programy, v ktorých sa kladie dôraz viac na kondíciu 

oproti zábave, na disciplínu a fyzické zručnosti oproti sebavyjadreniu a sebarozvíjaniu, na 

elitný šport oproti masovému, na rekordy a víťazstvá oproti participácii a rozvíjaniu spolo-

čenských vzťahov. Môžeme to vnímať aj ako dôsledok povojnového života, kde sa potvr-

dzuje fakt, že trpiaci národ sa zomkne a do popredia sa dostávajú prvky zabezpečujúce 

jeho ďalšiu obranu, prežitie. 

Zásahy politickej moci do oblasti športu, ako sme už spomenuli mali však aj pozitív-

ne dôsledky. Dôležité bolo najmä vydanie troch zákonov v oblasti starostlivosti o telesnú 

výchovu a šport, a to v rokoch 1949, 1952 a 1956 (Reitmayer, 1978) ako aj budovanie zo 

zákonov vyplývajúcich orgánov ich realizácie. Popri Štátnom výbore pre telesnú výchovu 

a šport tak vznikol aj Štátny úrad pre telesnú výchovu a šport a iné orgány na úrovni kra-

jov, okresov, či miest. Po roku 1956 sa však štát zbavil priamej starostlivosti o šport 

a riadenie telovýchovy delegoval k tomu účelu vytvorenej dobrovoľnej telovýchovnej or-

ganizácii - Československému zväzu telesnej výchovy, ktorý bol založený v roku 1957. 

Oprávnené snahy o posilnenie slovenských právomocí v rámci ČSZTV sa vystupňovali 

v priaznivom období politického „odmäku“ v roku 1968. V rámci emancipačného procesu 

boli na Slovensku vytvorené armádne strediska Dukla na prípravu vrcholových športovcov 

- v Banskej Bystrici (1967) a v Trenčíne (1969).  

Súvislosť medzi rozvojom a podporou športu a politikou sa stala začiatkom druhej 

polovice 20. storočia očividnou (Leiferová, 2009). Pri sumarizácii pozitív a negatív socia-

listickej éry v športovom a telovýchovnom hnutí treba povedať, že aj napriek vyššie uve-

denému prevládali negatíva. Administratívny štátom financovaný aparát bol nadradený 

erudovanejšej báze športových dobrovoľných funkcionárov, zbytočná duplicita štátnej 

a dobrovoľnej sféry, následné kompetenčné spory a ignorovanie slovenských požiadaviek 
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v rámci federácie dvoch národov, častá reorganizácia súťaži a formálne evidovanie člen-

stva. Dogmaticky sa preberali sovietske skúsenosti, ktoré boli v našich podmienkach nie-

kedy neaplikovateľné. Pretrvával nedostatok objektov a odborníkov na riadenie športového 

procesu, ktorých  snahy ešte centralizácia potláčala. Slovensko svojou materiálnou základ-

ňou zaostávalo nielen za vyspelými krajinami, ale aj za českým teritóriom a tento rozdiel 

sa postupom času ešte do určitej miery ďalej prehlboval.  

Objektívne však treba zopakovať, že v socialistickej ére sa pre rozvoj telesnej vý-

chovy a športu urobilo veľmi veľa, hlavne v porovnaní s predošlým obdobím. Najmä na 

Slovensku došlo ku kvantitatívnejšiemu aj kvalitnejšiemu vzostupu, zvýšil sa počet odbor-

níkov, vyškolených Fakultami telesnej výchovy a športu v Prahe (od roku 1953) 

a v Bratislave (od roku 1960). Rozvoj vedeckovýskumnej základne je evidovateľný od 

roku 1953. K pozitívam socialistickej éry patrí posilnenie vzťahu záujmovej a povinnej 

telesnej výchovy, spolupráca s odborovým hnutím, uplatňovanie princípu plánovitosti roz-

voja. Prevažne v Čechách a na Morave pribudlo mnoho športových objektov a zariadení. 

Do práce sa zapájalo veľa dobrovoľných aktivistov, ktorým záležalo na rozvoji telesnej 

výchovy a športu. Telesná výchova sa v školách stala rovnocenným predmetom a aj na 

vysokých školách sa stala povinnou. Podstatne sa skvalitnila príprava telovýchovných pe-

dagógov a trénerov v športovom hnutí. K rozvoju výkonnostného športu prispelo budova-

nie športových tried, stredísk a škôl. Najmä pozitíva a spôsob realizácie školskej telesnej 

výchovy na všetkých stupňoch vzdelávania vyvolávajú v súčasnosti stále väčšiu nostalgiu. 

Dnes síce žijeme v demokratickom zriadení, sme súčasťou a spolutvorcom európskej poli-

tiky a kultúry, ale vytratila sa akákoľvek podpora športu, hlavne na školách. A dôsledok 

takéhoto prístupu sa začína prejavovať nielen vo vrcholovom športe, ale hlavne v úrovni 

zdravia spoločnosti. 

Uplatňovanie socialistických princípov na jednej strane brzdil rozvoj telesnej výcho-

vy a športu a tým bránil možnému rozvoju podobnému v kapitalistických krajinách. Na 

druhej strane záujem štátu o športové podujatia, aj keď za účelom propagácie ideológie 

režimu poskytol podmienky pre vytvorenie orgánov, organizácií, klubov, odborov 

a spolkov  venujúcim sa telovýchovnému a športovému odvetviu, ktoré sa ďalej mohli po-

dieľať na skvalitňovaní úrovne telesnej výchovy a športu a to aj organizáciou rôznych 

športových podujatí (napríklad konkrétne Večerného behu víťazstva v Prešove).  

 


