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Vlastenectvo/Patriotizmus
Vlastenectvo
= je pocit a prejav lásky k domovskej (rodnej) krajine spolu s

prejavom jednoty s tými, ktorí tieto pocity zdieľajú taktiež

(greenlane.com)

= národná hrdosť reflektujúca sa v oddanosti a v pocite

pripútanosti k rodnej krajine a predstavuje akési spojenectvo

(konektivitu) s ostatnými občanmi, ktorí zdieľajú totožné národné,

kultúrne hodnoty a názory. Táto pripútanosť je založená na

viacerých bázach týkajúcich sa vlastnej vlasti vrátane etnických,

kultúrnych, politických alebo historických aspektov.

= pocit hrdosti na históriu, kultúru a úspechy národa (aj športové!)
(regionkosice.com)



Vlastenectvo/Patriotizmus

Patriotizmus
Pochádza z amerického slova „Patriotism“ (americký koncept).

Definícia v angličtine: „Great love for one´s country“ t.j. v

slovenčine: „Veľká láska k vlasti“ (slovnik.one)

= hrdosť na príslušnosť k určitému národu. Patriotizmus

vychádza z emotívneho vzťahu k národnosti, národu, k jeho

kultúre a spoločnosti. Nevylučuje priateľstvo k iným krajinám a

rešpektuje ich práva a záujmy. (euroekonóm.sk)



Vlastenectvo/Patriotizmus

Patriotizmus
Stephen Nathanson (1993, 34–35) charakterizuje patriotizmus

ako:

• Špeciálna náklonnosť k vlastnej krajine

• Pocit osobnej identifikácie s krajinou

• Osobitná starostlivosť o blaho krajiny

• Ochota obetovať sa na podporu dobra krajiny (plato.stanford.edu)

• = možná alternatíva, synonymum pre pojem „vlastenectvo“.



Vlastenectvo/Patriotizmus

!POZOR!
Nemýliť si pojem vlastenectvo/patriotizmus so slovom

nacionalizmus (radikálny nacionalizmus)!

Radikálny nacionalizmus = prehnané vlastenectvo; ideológia a

politika, ktorá jednostranne zdôrazňuje význam národa ako

spoločenskej (nadradenej) jednotky, charakteristický je prejav

rasizmu, t.j. nadradenosti niektorých ľudských rás a na jej

základe uplatňovaná politika nerovnosti rás a diskriminácie tzv.

menejcenných etník alebo celých národov! (sosprk.sk)
Poznámka: Synonymum = Šovinizmus - vyhrotený nacionalizmus, viera v nadradenosť vlastného

národa alebo národnosti, hlásanie nacionálnej výlučnosti a roznecovanie nenávisti k iným

národom. (Zdroj)



Vlastenectvo/Patriotizmus

Voltaire (francúszky osvietenec, spisovateľ, filozof) 

uviedol:

„Je poľutovaniahodné, že ak má byť človek

dobrým vlastencom, musí sa stať nepriateľom

zvyšku ľudstva.“ (regionkosice.com)

Na zamyslenie ...
Voltaire

Zdroj: Wikipédia



Vlastenectvo/Patriotizmus

OTÁZKA: Je možné reflektovať a registrovať 

vlastenectvo/patriotizmus v dimenzii (v oblasti) športu?

ODPOVEĎ: Samozrejme, že áno.

Prečo, akým spôsobom a kde, si povieme v ďalších 

častiach/epizódach seminára.



Najčastejšie sa vyskytujúce symboly národa, ktoré

môžeme registrovať na športových podujatiach:

• Štátny znak

• Štátna vlajka/zástava/koruhva

• Štátna hymna „Nad Tatrou 
sa blýska“ ...

Štátne symboly



Štátny znak
Štátny znak tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý

strieborný kríž, ktorý je vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku

modrého trojvŕšia. Štátny znak sa väčšinou vyobrazuje farebne a

striebornú farbu dvojitého kríža je možné nahradiť bielou farbou.

Taktiež je možné aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie

alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického alebo iného

materiálu. (vlada.gov.sk) Zdroj: minedu.sk

Štátne symboly



Štátna vlajka
Štátna vlajka Slovenskej republiky sa skladá z troch pozdĺžnych

pruhov - bieleho, modrého a červeného, rovnakej šírky, usporiadaných

pod sebou. Na prednej polovici listu štátnej vlajky je umiestnený

štátny znak.

Štátny znak na štátnej vlajke je rovnako vzdialený od horného,

predného a spodného okraja štátnej vlajky a jeho výška sa rovná

polovici výšky štátnej vlajky.

Na styku štítu s inou ako bielou farbou je biely lem, široký jednu

stotinu dĺžky štátnej vlajky.

V štátnom znaku na štátnej vlajke sa nepoužíva žiadna obrysová linka.

Pomer strán štátnej vlajky je 2:3. (vlada.gov.sk)

Zdroj: minedu.sk

Štátne symboly



Otázka: Aký je rozdiel medzi štátnou vlajkou a štátnou

zástavou?

Odpoveď: Zástava je odvodená od vlajky. Môže mať

pomer 2:3 ale môže byť aj dlhšia. Ak je napríklad 2:5,

tak sa štátny znak posunie. Podstatné je, že zástava je

vždy pevne spojená so žrďou. Môže sa inštalovať na

budovu, môže sa niesť v sprievode. (Gális, 2010)

Zdroj: TASR

Zdroj: SITA

Štátna vlajka

Štátna zástava

Štátna zástava

Štátne symboly



Štátna koruhva
Koruhva je typ vexila, zvislá zástava, odvodená od vlajky, resp.

zástavy. Je pevne spojená s priečnym rahnom, je dlhšia ako 2 : 3

a vztyčuje sa na stožiar. Nie je však určená na vianie, používa sa

na miestach, kde neveje vietor, napríklad na uzatvorených

nádvoriach. Často sa používa ako stolová koruhva. (wikipedia.org)

Štátna koruhva

Stolová koruhva

Zdroj: tifantex.sk

Štátne symboly



Štátna hymna
Štátnu hymnu tvoria prvé dve slohy piesne Janka Matúšku "Nad

Tatrou sa blýska" z roku 1844.

Text napísal pri protestnom odchode štúrovcov z Bratislavy.
(vlada.gov.sk)

Melódia pochádza z ľudovej piesne „Kopala studienku“.

Štátna hymna sa hrá alebo spieva najmä pri príležitosti štátnych

sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných

príležitostiach (teda aj na športových podujatiach!). (wikipédia.org)

Text štátnej hymny s 
notovým zápisom 

Zdroj: vlada.gov.sk

Štátne symboly



Štátny znak

Štátne symboly v športe

Zdroj: svetdresov.sk

Reprezentačné dresy hokejistov, MS 2021Reprezentačné dresy futbalistov 2020/2021

Zdroj: forfunshop.sk

PROTeam dres P. Sagana

Zdroj: galfy.sk



Štátna vlajka

Zdroj: TASR

Petra Vlhová s vlajkou, Are (Švédsko), 2019

Zdroj: AP

Matej Tóth s vlajkou, Rio de Janeiro (Brazília), 2019

Štátne symboly v športe



Štátna zástava

Zdroj: sportaktuality.sk

Zdeno Chára ako so zástavou, ZOH, Soči, 2014

Zdroj: TASR

Veronika Velez-Zuzulová so zástavou, ZOH, Pjong-Čang, 2018 

Štátne symboly v športe



Štátna koruhva

Zdroj: TASR

Slovenskí hokejisti počas hymny a štátna vlajka v podobe koruhvy

Štátne symboly v športe



Štátna hymna

Slovenskí reprezentanti (futbal) počas národnej hymny

Zdroj: TASR

Slovenskí hokejisti počas národnej hymny, MS 2021 

„Nad Tatrou sa 
blýska“ ...

„hromy divo bijú“ ...

Zdroj: Reuters

Štátne symboly v športe



Reprezentačná športová činnosť ako 
súčasť  vlastenectva/patriotizmu

Zdroj: minedu.sk



Štatút športového reprezentanta SR

Zdroj: minedu.sk

„Športová reprezentácia Slovenskej republiky je vecou

národnej hrdosti, rozvíja povedomie o kultúrnej identite, vzťah

k vlasti, jej tradíciám a hodnotám. Je vyjadrením morálnej sily

a osobnostnej vyspelosti športovca, s ktorou je spojená aj jeho

zodpovednosť za naplnenie poslania - byť vzorom úspešného

športovca - človeka a inšpiráciou pre mladých slovenských

športovcov i pre ostatných občanov Slovenskej republiky.“

PREAMBULA



Zdroj: minedu.sk

„Dôstojne prekonáva etnické, náboženské, či rasové

rozdiely a prináša každodennú radosť nielen jeho aktívnym

účastníkom, ale tiež fanúšikom, ktorých oddanosť a viera v

úspech sú motorom pre každého športovca.“

PREAMBULA

Štatút športového reprezentanta SR



Zdroj: minedu.sk

„Úspešná športová reprezentácia Slovenskej republiky je

pre každého reprezentanta príležitosťou prispieť k rozvoju

slovenského športu, odvďačiť sa mu za starostlivosť, ktorú

od začiatku svojej športovej kariéry dostával a podporiť tým

výchovu, rozvíjanie talentu a schopností ďalších generácií

mladých talentovaných športovcov.“

PREAMBULA

Štatút športového reprezentanta SR



Zdroj: minedu.sk

„Prezentovaním svojho športového majstrovstva

reprezentant propaguje svoju osobu, športový klub,

národný športový zväz, ale predovšetkým svoju vlasť -

Slovenskú republiku.“

Štatút športového reprezentanta SR

PREAMBULA



Vybrané úspechy športovej reprezentácie SR v 
ére samostatnosti SR (1.1.1993)

Od roku 1993, teda od vzniku samostatnej SR, dosiahli slovenskí

športovci niekoľko významných úspechov na medzinárodnej úrovni

(OH, MS, ME). Svojimi výnimočnými športovými výkonmi úspešne

prezentovali v dobrom svetle nie len ich samotných, ale

predovšetkým našu krajinu a to na celosvetovej úrovni!

Poďme si niektoré významné športové, reprezentačné úspechy 

pripomenúť ...



Basketbalové reprezentantky Slovenska si priniesli 

bronz z európskeho šampionátu v Taliansku (Perugia)!

Nováčikom turnaja bolo Slovensko a Rusko. Hráčky Španielska 

získali titul, keď vo finále zdolali Francúzsko. Historicky prvú 

medailu získali bronzové Slovenky!

Tréner: Marián Matyáš

Renáta Hiráková

Zdroj: SITA

1993

Zdroj: Wikipédia

Hráčky: Iveta HARIŇOVÁ (hráčky Lokomotívy Košice), Soňa HUDECOVÁ (Slovan Bratislava), Anna KOTOČOVÁ-JANOŠTINOVÁ

(BAC Mirande, Francúzsko), Irena RAJNIAKOVÁ (Slovan Bratislava), Andrea KUKLOVÁ-CHUPÍKOVÁ (TSV Weilheim,

Nemecko), Eva VAŇOVÁ (VSS Košice), Renáta HIRÁKOVÁ (Xerox Vigo, Španielsko), Marcela KALISTOVÁ (UMB-OŠG Banská

Bystrica), Erika BURIANOVÁ-DOBROVIČOVÁ (Xerox Vigo, Španielsko), Andrea SLOSIAROVÁ (UMB-OŠG Banská Bystrica),

Milena RÁZGOVÁ (SCP Ružomberok), Zuzana VASIĽKOVÁ (USK Praha, Česko).



Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila na turnaji 

B-kategórie MS a vrátila sa medzi svetovú elitu!
Poznámka: Po rozdelení ČSFR bol slovenský tím zaradený do najnižšej kategórie „C“. Postup do 

kategórie „B“ po víťazstve nad Lotyšskom.

Július Šupler

Zdroj: sportency.sk
Autor: Jozef Hrušovský

1995

Zdroj: TASR

Tréner: Július Šupler



Športový strelec Jozef Gönci získal na olympijských

hrách v Atlante prvú (bronzovú) medailu pre Slovensko

v ére samostatnej SR!

Vodný slalomár Michal Martikán získal na OH v

Atlante pre Slovensko historicky prvú zlatú olympijskú

medailu v ére samostatnej SR!

Jozef Gönci

1996

Zdroj: teraz.sk

Michal Martikán

Poznámka: Vo veku 41 rokov mal Martikán stále ambície na zisk olympijskej medaily

v Tokiu 2021, žiaľ nepodarilo sa mu kvalifikovať, ale obdivuhodné!



1996

Zdroj: sportency.sk



Atlét Igor Kováč získal na MS v Aténach bronzovú

medailu v disciplíne - beh 110 metrov cez prekážky!

1997

Zdroj: TASR

Igor Kováč

Zdroj: sportency.sk
Autor: Jozef Hrušovský



Historický prvý titul na MS v kanoistike v Szegede

(Maďarsko) v K2 na 500 metrov získali Michal

Riszdorfer a Juraj Bača!

Michal Riszdorfer & Juraj Bača
1998

Zdroj: deltabasket.sk

1999

Basketbalistky SCP Ružomberok po triumfe v

brnianskej Final Four získali titul v prestížnej

Európskej lige!

Trénerka: Natália Hejková

Zdroj: sportency.sk

Zdroj: sme.sk



Natália Hejková

Zdroj: TASR

Basketbalistky SCP Ružomberok 8.apríla v Brne vo finále Európskej ligy zdolali talianske Como. Zdroj: sportency.sk
Autor: Jozef Hrušovský



Slovenskí hokejisti získali na MS historické striebro!
Poznámka: Vo finále prehrali s Českou republikou 3:5.

Až 5 gólov Šatana v presilovkách + 2 góly v oslabeniach.

Ján Filc
2000

Tréner: Ján Filc
Zdroj: slovaknhl.sk

Zdroj: pravda.sk

Zdroj: sportency.sk
Autor: Jozef Hrušovský



Plavkyňa Martina Moravcová získala na OH v Sydney

(Austrália) 2 strieborné medaily a v tom istom roku aj

titul majsterky sveta v Aténach (Grécko)!
Poznámka: Medaily na OH získala v disciplínach 200 m voľný spôsob, 100 m

motýlik a na MS získala medailu v polových pretekoch na 100 m.

Martina Moravcová

2000

Zdroj: teraz.sk

Zdroj: sportency.sk

Zdroj: sportency.sk
Autor: Jozef Hrušovský

Zdroj: TASR



2000

Zdroj: sportency.sk



Tri tituly M. Moravcovej na ME v krátkom bazéne v

Antverpách (Belgicko), zlato štvor-kajaku (K4) na ME v

Miláne (Taliansko)!
Poznámka: Moravcová – disciplíny - 100 m motýlik, 200 m v.sp., 100 m polohové preteky.

K4 = bratia Riszdorferovci, E. Vlček, J. Bača.

2001

Zdroj: sportency.sk

Zdroj: TASR



Titul hokejových majstrov sveta v Göteborgu (Švédsko)!
Poznámka: Vo finále slovenskí hokejisti porazili Rusko 4:3.

2002

Zdroj: teraz.sk

Zdroj: TASR

Ján Filc

Zdroj: sportency.sk
Autor: Jozef Hrušovský



Slovenské tenistky zvíťazili vo finále Pohára federácie

– FED Cup!
Poznámka: 3.novembra 2002 zvíťazili zverenky kapitána Tomáša Malika v Maspalomase nad

domácim Španielskom 3:1 a tešili sa zo zisku cennej trofeje.

2002

Zdroj: teraz.sk

Zľava: J. Husárová, H. 
Nagyová, T. Malik, D. 
Hantuchová, M. Suchá. 

Zdroj: TASR



Vodná slalomárka Elena Kaliská získala na OH v

Aténach (Grécko) zlatú medailu v K1 a celkové

víťazstvo vo Svetovom pohári!
Poznámka: Stala sa historicky prvou ženou, ktorá získala pre Slovensko olympijské zlato!

2004

Zdroj: TASR

Elena Kaliská

Zdroj: sportency.sk
Autor: Jozef Hrušovský

Zdroj: sportency.sk



2004

Zdroj: sportency.sk



Slovenskí tenisti vo finále Davisovho pohára!
Poznámka: Hráči: D. Hrbatý, K. Kučera, M. Mertiňák. Vo finále nastúpili slovenskí reprezentanti

proti Chorvátsku a prehrali 2:3!

2005

Zdroj: SITA

Zľava: M. Mertiňák, D. Hrbatý, K. Kučera, K. Beck a M. Mečíř (tréner SR)

Miloslav Mečíř

Zdroj: sportency.sk
Autor: Jozef Hrušovský



Snoubordista Radoslav Židek získal na ZOH v Turíne

(Taliansko) historicky prvú (striebornú) medailu zo

zimnej olympiády v ére samostatnej SR!
Poznámka: Vo finále snoubordkrosu sa stretol s Američanom Sethom Wescottom, Francúzom Paulom Delerueom a Španielom

Jordim Fontom. Vo finálovej jazde ho porazil iba Američan Wescott. Olympijské striebro získal pod vedením trénerky Jany

Šeďovej. Získal tak historicky prvú medailu v ére samostatnej Slovenskej republiky na zimných olympijských hrách!

2006

Zdroj: teraz.sk, sportency.sk

Radoslav Židek

Zdroj: Reuters

Zdroj: TASR



Atlét Libor Charfreitag získal na majstrovstvách sveta v

Osake (Japonsko) bronzovú medailu v hode kladivom!
Poznámka: V roku 2010 sa stal majstrom Európy v Barcelone výkonom 80,02 m!

2007

Zdroj: teraz.sk, sportency.sk

Libor Charfreitag

Zdroj: atletika.sk

Zdroj: pluska.sk



Trojnásobný zlatý triumf vodného slalomu na OH v

Pekingu (Michal Martikán, Elena Kaliská, Peter a Pavol

Hochschornerovci)!
Poznámka: Michal Martikán je jediným slovenským športovcom, ktorý získal medaily na piatich olympiádach (2 x zlatá/Atlanta

1996, Peking 2008, 2 x striebro/Sydney 2000, Atény 2004 a 1 x bronz/Londýn 2012)!

2008

Zdroj: teraz.sk, sportency.sk

Bratia Hochschornerovci

Zdroj: Reuters

Zdroj: TASRZdroj: športky.sk



2008

Zdroj: sportency.sk



Kladivárka Martina Hrašnová získala bronzovú medailu

na majstrovstvách sveta v Berlíne (Nemecko)!
Poznámka: M. Hrašnová získala bronz výkonom 74,79.

2009

Zdroj: teraz.sk, sportency.skM. Hrašnová, Berlín, 2009

Zdroj: atletika.sk

Zdroj: atletika.sk



Biatlonistka Anastasia Kuzminová získala na ZOH vo

Vancouveri (Kanada) zlatú medailu v šprinte a striebro v

stíhacích pretekoch!
Poznámka: Anastasia Kuzminová sa stala po Davidovi Musuľbesovi (zápasník) druhou športovkyňou, ktorá prijala slovenské

občianstvo a získala na OH hneď dve olympijské medaily. Zároveň sa stala v ére samostatného Slovenska prvou ženou, ktorá

získala na ZOH olympijskú medailu a vôbec v histórii slovenského športu získala ako jediná žena prvú zlatú medailu na ZOH.

Je jedinou ženou v športovej histórii Slovenska, ktorá obhájila na ZOH olympijské zlato v rovnakej športovej disciplíne (biatlon,

šprint - 7,5 km/Soči 2014)!

2010

Zdroj: teraz.sk, sportency.sk

Zdroj: sportency.sk

Zdroj: ReutersZdroj: SITA



2010

Zdroj: sportency.sk



Hokejista Zdeno Chára získal ako kapitán klubu Boston

Bruins Stanleyho pohár v prestížnej NHL!
Poznámka: Zároveň sa tak po Nicklasovi Lindströmovi stal druhým európskym kapitánom, ktorý zodvihol nad hlavu tento prestížny

pohár! Okrem Cháru získali Stanley Cup aj Slováci – Erik Černák (2020), Marián Hossa (2015, 2013, 2010), Marián Gáborík

(2014), Michal Handzuš (2013), Tomáš Kopecký (2010, 2008), Miroslav Šatan (2009), Martin Cibák (2004), Jiří Bicek (2003) a

Stan Mikita (1961).

2011

Zdroj: teraz.sk, sportency.sk

Zdroj: sportency.sk

Zdroj: Jozef Kováčik



Slovenskí hokejoví reprezentanti získali strieborné medaily na

majstrovstvách sveta v Helsinkách (Fínsko)!

Slovenský cyklista Peter Sagan získal na prestížnom podujatí

Tour de France zelené tričko!
Poznámka: Slovenskí hokejisti prehrali vo finále s Ruskom 2:6.

Víťaz bodovacej súťaže! (získal 386 bodov). Zelené tričko získal aj na TdF v rokoch 2013, 2014, 2015, 2016, 2018!

2012

Zdroj: teraz.sk, sportency.sk

Zdroj: zimbio.com

Zdroj: Reuters



2012

Zdroj: sportency.sk



Lyžiarka Veronika Zuzulová skončila vo Svetovom pohári v

celkovom hodnotení slalomu na treťom mieste po tom, ako v

sezóne slávila svoje prvé dve víťazstvá v pretekoch SP!
Poznámka: Semmering 2012/2013 (Rakúsko) - 1.miesto, slalom, Mestské preteky Mníchov 2012/2013 (Nemecko) - 1.miesto,

paralelný slalom. Vo Svetovom pohári jazdila od roku 2000 a získala 30 pódiových umiestnení (5 víťazstiev), všetky v slalome. V

celkovom hodnotení slalomu skončila dvakrát tretia a dvakrát druhá.

2013

Zdroj: teraz.sk, sportency.sk

Zdroj: sportency.sk

Zdroj: TASR, Baumann

Rozlúčka s kariérou v kroji, 2018



Biatlonistka Anastasia Kuzminová obhájila prvenstvo v šprinte

na zimných olympijských hrách v Soči (Rusko)!
Poznámka: V roku 2008 (december) získala slovenské občianstvo. „Myslím si, že v Rusku by som nedokázala siahnuť na medailu.

Po narodení dieťaťa som nemala miesto v prvom tíme. Necítila som žiadnu podporu. Šesť mesiacov som hľadala pomoc, ale

nenašla som ju, preto som sa rozhodla reprezentovať inú krajinu.“ (Kuzminová)

2014

Zdroj: teraz.sk, sportency.sk

Zdroj: Bystricoviny.sk



Slovenský atlét Matej Tóth získal na majstrovstvách sveta v

Pekingu (Čína) zlato v chôdzi na 50 kilometrov!
Poznámka: Matej Tóth získal prvú zlatú medailu pre slovenskú atletiku v histórii majstrovstiev sveta!

2015

Zdroj: teraz.sk, sportency.sk

Zdroj: AP



Na majstrovstvách sveta v cyklistike v Richmonde (USA) získal v

pretekoch s hromadným štartom svoj prvý titul Peter Sagan!
Poznámka: Stal sa historicky prvým cyklistom na svete, ktorý získal 3-krát za sebou (2015, 206, 2017) titul majstra sveta v cestnej

cyklistike v kategórii elite!

2015

Zdroj: teraz.sk, sportency.sk

Zdroj: AP

Zdroj: sportency.sk



Prvú zlatú medailu na OH v Rio de Janeiro (Brazília) získali vodní

slalomári (C2) – bratranci Ladislav a Peter Škantárovci!
Poznámka: Vo finále C2 predviedli fantastickú jazdu bez trestných sekúnd za 101,58 sekundy a vďaka rýchlemu prevedeniu zdolali

všetkých konkurentov.

2016

Zdroj: teraz.sk, sportency.sk

Zdroj: TASR

Víťazní Škantárovci, Rio de Janeiro, 2016



Atlét Matej Tóth získal na olympijských hrách v Rio de Janeiro

(Brazília) zlatú medailu v chôdzi na 50 kilometrov!
Poznámka: Bola to prvá medaila z atletiky na olympijských hrách v ére samostatného Slovenska a tiež prvá zlatá medaila, ktorú

naša krajina získala z iného športu ako bol vodný slalom!

2016

Zdroj: teraz.sk, sportency.sk

Zdroj: sportency.sk

Zdroj: AP

M. Tóth, Rio de Janeiro, 2016



2016

Zdroj: sportency.sk



Jeden z našich najznámejších slovenských futbalistov – Marek

Hamšík v závere roka 2017 s počtom 116 strelených gólov v SSC

Neapol prekonal Argentínčana D. Maradonu (115)!

2017

Zdroj: refresher.cz

Zdroj: Reuters

Marek Hamšík, SSC Neapol



Ján „Johnny“ Volko, atlét z Bratislavy, počas Halových majstrovstiev

Európy konajúcich sa v Belehrade (Srbsko) v behu na 60 metrov

dosiahol úctyhodný čas 6,58 sekundy, čím vytvoril nový slovenský

rekord a získal striebornú medailu. Z ME do 23 rokov v Poľsku

doniesol domov striebornú (100 metrov) a zlatú (200 metrov)

medailu!

2017

Zdroj: refresher.cz

Zdroj: čtk

Ján Volko



Anastasia Kuzminová získala na ZOH v Pjongčangu (Južná Kórea)

zlatú medailu (hromadný štart – 12,5 km) a dve strieborné medaily

(15 km, stíhacie preteky na 10km)!
Poznámka: Je zatiaľ jedinou slovenskou reprezentantkou, ktorá dokázala obhájiť zlato z predchádzajúcich ZOH a získala na ZOH

najviac medailí v histórii slovenského športu.

2018

Zdroj: sportency.sk

Zdroj: čtk

Anastasia Kuzminová



Lyžiarka Petra Vlhová vyhrala na MS v Aare (Švédsko) zlatú medailu

v obrovskom slalome a striebro v alpskej kombinácii!

2019

Zdroj: sportency.sk

Zdroj: SITA

Petra Vlhová



Slovensko-chorvátsky deblový pár Filip Polášek a Ivan Dodig získali

prvenstvo v mužskej tenisovej štvorhre na turnaji ATP v Pekingu

(Čína) 6. októbra, 2019!

2019

Zdroj: teraz.sk

Zdroj: TASR

Filip Polášek (vľavo)



Slovenský štvor-kajak (K4) v zložení Juraj Tarr, Denis Myšák, Ákos

Gacsal, Gábor Jakubík získal na MS v Szegede bronzovú medailu na

neolympijskej 1000 m trati v Szegede (Maďarsko)!

2019

Zdroj: teraz.sk

Zdroj: TASR



Petra Vlhová získala veľký krištáľový glóbus, keď sa stala

absolútnou víťazkou Svetového pohára v sezóne 2020/2021!

2020/2021

Zdroj: sportency.sk

Zdroj: SITA

Zdroj: sportency.sk



Slovenský cyklista Peter Sagan získal cyklámenový dres za

víťazstvo v bodovacej súťaži na Giro d'Italia!

2020/2021

Zdroj: olympic.sk

Zdroj: joj.sk



Úctyhodné športové výsledky na reprezentačnej úrovni dosiahli aj

slovenskí paralympijskí športovci. Na letných a zimných

paralympijských hrách získali celkovo 114 medailí! (k 1.1.2021)

Paralympijskí športovci

Zdroj: paralympic.sk

Slovenský paralympijský výbor

Viac o slovenských 
paralympijských športovcoch 

nájdete na stránke: 
www.paralympic.sk

https://paralympic.sk/


Medzi úspešných slovenských paralympionikov patria napríklad: Ján Riapoš

(stolný tenis), Jozef Metelka (dráhová a cestná cyklistika), Veronika

Vadovičová (športová streľba), Jakub Krako (lyžovanie), Henrieta Farkašová

(lyžovanie), Štefan Kopčík (lyžovanie, kolky, športová streľba) a ďalší.

Paralympijskí športovci

Zdroj: paralympic.sk, 
sportency.sk

Ján Riapoš Jozef Metelka

Viac o slovenských 
paralympijských športovcoch 

nájdete na stránke: 
www.paralympic.sk

Veronika Vadovičová

https://paralympic.sk/


Paralympijskí športovci

Zdroj: SITA

Henrieta Farkašová 

Viac o slovenských 
paralympijských športovcoch 

nájdete na stránke: 
www.paralympic.sk

Poznámka: H. Farkašová sa stala najúspešnejšou paralympioničkou na PH 2018, kde získala 4 zlaté a 1

striebornú medailu! V roku 2019 bola vyhlásená za najlepšiu paralympioničku sveta! Jej navádzačkou je

Natália Šubrtová.

Štefan Kopčík

Zdroj: psis.korzar.sme.sk

Zdroj: sportency.sk

https://paralympic.sk/


Paralympijskí športovci

Zdroj: SITA

Jakub Krako

Viac o slovenských 
paralympijských športovcoch 

nájdete na stránke: 
www.paralympic.sk

Jakub Krako a navádzač 
Martin Motyka

https://paralympic.sk/


Vedeli ste, že ...

Zdroj: sport7.sk/filip chudý

Slovenská hokejbalová reprezentácia získala štvrtý titul majstra

sveta za sebou, piaty celkovo, svoju medailovú bilanciu rozšírila

na úctyhodných 5-2-6, pričom treba dodať, že cenný kov získala

na každom z 13 svetových šampionátov v hokejbale ISBHF.

Fantastická bilancia, ktorá nemá v našom športe obdobu!
Poznámka: V tíme SR hrali napríklad aj Jozef Stümpel a Pavol Demitra.

Zdroj: facebook

Viete 
o nich?



Vedeli ste, že ...

5-násobnou majsterkou sveta vo wakeskatingu (športovec má na

nohách klasické tenisky a s doskou podobnou skateboardu nie

je pevne spojený, ťahaný lanom) je Zuzana Vráblová!

Zdroj: Instagram

Viete 
o nich?



Vedeli ste, že ...

Zdroj: Roman Dubský

Roman Dubský – slovenský parašutista, basejumper, skydiver!

Získal niekoľko svetových prvenstiev v týchto adrenalínových

športoch.
Poznámka: BASE jumping je tzv. extrémny šport, ktorého náplňou je skákanie z pevných objektov (b.a.s.e je skratka anglických slov building (B) -

budova , antenna (A) - anténa, span (S) – most, premostenie a earth (E) – zem, skala).

Skydiving je vyskočenie z lietadla vo výške 4000 metrov nad terénom a voľné padanie až do výšky okolo 1200 metrov nad zemou s následným

otvorením padáka a pristátia na zemskom povrchu (Speed /rýchlosť/, distance /vzdialenosť/ a accuracy landing /presnosť pristátia).

Canopy Piloting (tiež známy ako swoop landing) zahŕňa niekoľko disciplín lietania na padákoch. Canopy piloting je jednou z disciplín, ktorá sa rýchlo

rozmáha po celom svete. Dôvodom je, že je to jedna z mála disciplín, ktorá je veľmi atraktívna aj pre diváka.

Zdroj: sportency.sk

Viete 
o nich?



Vedeli ste, že ...

Jozef Sabovčík – slovenský krasokorčuliar ako prvý na svete

predviedol na medzinárodnej súťaži – ME v Kodani 1986 štvoritý

skok (štvoritý odpichnutý rittberger)!

Zdroj: Instagram

Zdeno Chára dostal za svoje pôsobenie v NHL v klube Boston

Bruins špeciálne zlaté rukavice vyrobené na mieru a primátor

mesta mu odovzdal tabuľku označujúcu jednu z ulíc jeho

menom!



Vedeli ste, že ...

V roku 1999 oslavovala FC Barcelona 100. výročie vzniku. Za

najlepšieho hráča v storočnej histórii klubu vyhlásili Ladislava Kubalu,

ktorý mal slovenské korene a hlásal sa k Slovensku. Na jeho počesť

nechali postaviť sochu pred svetoznámym ihriskom Nou Camp!

Zdroj: L. Harśanyi

Viete 
o nich?



Vedeli ste, že ...

Ľudmila Šuňová – slovenská bežkyňa, ktorá absolvovala 115

maratónov v slovenskom kroji! Absolvovala maratón na každom

kontinente, posledný maratón bežala na Antarktíde! Svoj prvý maratón

odbehla v 47. rokoch. Zdroj: čas.sk Viete 
o nich?

Zdroj: čas.skZdroj: facebook



Diváci/Fanúšikovia ako súčasť 
vlastenectva/patriotizmu v športe

Zdroj: wikipedia

Fanúšik - nadšený prívrženec, obdivovateľ vybraného

športu, športovca, športového klubu, reprezentačného tímu.

Fanúšik je často-krát členom fan-klubu, ktorý sprevádza a

povzbudzuje obľúbených športovcov na ich športových

podujatiach/súťažiach.

U fanúšikov možno registrovať často-krát národnú identitu v podobe

ich doplnkov (dresy, čiapky, zástavy, šály, rapkáče, maľby na tvári, a

pod.).



Diváci/Fanúšikovia ako súčasť 
vlastenectva/patriotizmu v športe

Zdroj: regiony.zoznam.sk

ME vo volejbale, Bratislava, 2019

Zdroj: sportky.zoznam.sk

EURO 2016 (futbal), Francúzsko

ME U 21 (futbal), Poľsko

Zdroj: sport.aktuality.sk



Diváci/Fanúšikovia ako súčasť 
vlastenectva/patriotizmu v športe
Výzdoba auta počas diania 
významnej športovej udalosti

Výzdoba auta počas diania 
významnej športovej udalosti



Projekt vznikol pod záštitou SOV a MŠVVaŠ.

Cieľom projektu je prezentovať nielen slovenský šport

(športovci, autogramiáda, prezentácie), ale aj kultúru,

hudbu, tradície i slovenské gastro-špeciality a

zviditeľniť tak našu krajinu i slovenský šport počas

konania olympijských hier.

Motto: V angličtine znie Slovak House – „Where Your

Heart is“, čiže vo voľnejšom preklade „Slovenský dom

– miesto vášho srdca.“

Slovenský dom/Slovak House

Zdroj: olympic.sk

Zdroj: olympic.sk



Slovenský dom/Slovak House

Slovenský dom – Južná Kórea, predvádzanie slovenských krojov počas ZOH 2018
Ľudová hudba/hudobný folklór

Zdroj: party21art.com



Umelecká činnosť ako súčasť 
vlastenectva v športe

Ornament (lat.) = akákoľvek dekorácia členiaca stenu, vyplňujúca plochu, zdobiaca

nejaký predmet, v užšom zmysle druh výzdoby, jednotlivý motív alebo celý systém

určitého výzdobného typu (ornamentika) dekorujúca architektúru, produkt umenia,

umeleckého remesla alebo priemyslu.

Čičmany - sú pamiatkovou rezerváciou pre unikátnu ľudovú architektúru, maľované

zrubové drevenice. Majú charakteristickú ornamentálnu výzdobu vonkajších stien.

Geometrická výzdoba je stará asi 200 rokov. Jednoduché ornamenty boli nanášané

bielym vápnom, ktoré malo zároveň konzervačnú a ochrannú funkciu.

Zdroj: wikipedia.org

Zdroj: teraz.sk



Umelecká činnosť ako súčasť vlastenectva v športe

Geometrické ornamenty charakteristické pre výzdobu čičmianskych drevených domov sa stali

medzinárodne rozpoznateľným prvkom Slovákov na olympijských podujatiach. Čičmiansky vzor

zdobil oblečenie slovenskej olympijskej výpravy na Hrách XXX. Olympiády v britskom Londýne v

júli 2012, na XXXI. Hrách Olympiády v brazílskom Riu de Janeiro v auguste 2016, ale aj na XXII.

Zimných olympijských hrách v ruskom Soči v roku 2014.

Zdroj: alpinePRO Zdroj: TASR

Oblečenie, LOH, Londýn 2012 Oblečenie, LOH, Rio de Janeiro 2012 Oblečenie, ZOH, Soči 2014

Zdroj: SOŠV



Na Hrách XXXII. Olympiády v Tokiu v roku 2021 budú použité na oblečení reprezentácie ornamentálne

ľudové výšivky Čataja (okres Senec).

„Čatajský vzor sa dá ľahko variovať, členiť na rôzne fragmenty a môže sa spájať vertikálne i

horizontálne. Je vhodný na dámske i pánske časti odevu.” Ema Klein (módna návrhárka)

Zdroj: olympic.sk

Oblečenie reprezentácie SR s ornamentami Čataja Zdroj: olympic.sk

Umelecká činnosť ako súčasť vlastenectva v športe



1. Internet (frekventované médium)

2. TV

3. Rozhlas

4. Tlač

Súčasné médiá ako prostriedok prezentovania
vlastenectva/patriotizmu v športe



Sociálne médiá

Veľmi populárne sú sociálne siete Facebook, Instagram, na ktorých nachádzame aj

účty/stránky, ktoré propagujú slovenský šport. Príklady:

Instagram – Slovenský olympijský tím (olympic.sk) Facebook  – Slovenský olympijský tím (olympic.sk)



Sociálne médiá
Team Slovakia – Športová elita Slovenskej republiky zo štátneho projektu s názvom Top Tím. Dnes

TEAM SLOVAKIA. Zastrešuje vyše dvesto elitných slovenských športovcov. Táto stránka sleduje ich

cestu až ku víťazstvu.

Instagram –Team Slovakia Facebook – Team Slovakia 



Sociálne médiá

Fans Slovakia – fandíme všetkým Slovenským reprezentantom a reprezentáciám vo všetkých športoch.

Fandíme Slovensku OZ & Free Publicity SE. Poslaním tejto stránky je združovanie športových fanúšikov

za účelom fandenia.

Facebook – Fans Slovakia



Televízia

Anketa „Športovec roka“ je novinárska anketa o najúspešnejších športovcov krajiny má tradíciu už od

roku 1959. Väčšina jej histórie patrí ešte do československej éry. Od roku 1993 existuje anketa

Športovec roka samostatne v dvoch nových štátoch. Na Slovensku ju organizuje ju Klub športových

redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (KŠR SSN). Výsledky ankety Športovec roka sa verejnosť

vždy dozvedá prostredníctvom slávnostného vyhlásenia v televízii. Slávnostné vyhlásenie výsledkov

organizuje KŠR SSN v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV)

Športovec roka 2020 – Petra Vlhová

Zdroj: olympic.sk



Televízia & Podcasty

Boris & Brambor – úspešný podcast bývalého vynikajúceho strelca Mariána Gáboríka, alias Brambora,

a exkluzívneho hokejového analytika RTVS Borisa Valábika, prechádza do TV podoby. Dvaja moderátori,

jeden hosť, nečakané otázky na telo zo zákulisia sveta športu.

Spotify podcast – Boris & BramborBoris & Brambor s hosťom Ľ. Višňovským Zdroj: rtvs.sk



Televízia & Podcasty

THE REAL DNA – úspešný Spotify podcast bývalej slovenskej tenistky Daniely Hantuchovej, ktorá si

pozýva do relácie významných slovenských športovcov. Podcast je aj v angličtine a teda o našich

športovcoch sa môžu dozvedieť aj zahraniční poslucháči.

D. Hantuchová a hosť Peter Bondra

Zdroj: spotify



Národná encyklopédia športu Slovenska
www.sportency.sk

Predstavenie projektu

❖ Projekt NEŠS predstavuje dynamickú multimediálnu
internetovú publikáciu (www.sportency.sk).

❖ Zámerom je faktograficky dokumentovať a propagovať
históriu a súčasnosť športu na území Slovenska v
reálnom čase.

❖ Obsah NEŠS ponúkať odbornej i laickej verejnosti.
❖ Projekt NEŠS smeruje k zachovaniu kultúrneho

dedičstva v oblasti športu pre budúce generácie.



Národná encyklopédia športu Slovenska
www.sportency.sk

Predstavenie projektu
❖ Poskytovať vedecky hodnotné a čitateľsky zaujímavé

informácie a dokumentáciu (digitalizované fotografie,
audio/video záznamy, digitalizované autogramy).

❖ Využiť obsah v elektronickom vzdelávacom procese v
rámci tvorby školských vzdelávacích programov škôl.

❖ Podnietiť odbornú a laickú verejnosť k aktívnej
spoluúčasti na vytváraní ďalšieho obsahu publikácie.



Zdroj: sportency.sk
Zdroj: sportency.sk

Národná encyklopédia športu Slovenska
www.sportency.sk

Obsah projektu

Vývoj športu na území Slovenska – podrobný prehľad
vzniku a vývoja športu na Slovensku s archívnymi
digitalizovanými fotografiami.
Stručná história slovenského športu v textovej podobe a v
podobe zvukového záznamu a videozáznamu.



Zdroj: sportency.sk

Národná encyklopédia športu Slovenska
www.sportency.sk

Obsah projektu
Osobnosti slovenského športu – táto kategória obsahuje
profily významných slovenských športovcov (olympijskí
medailisti, majstri sveta, majstri Európy),
paralympionikov, trénerov, telovýchovných lekárov,
pedagógov, športových novinárov a reportérov
so zameraním na ich biografiu a dosiahnuté športové
a osobné úspechy.
Profily sú doplnené o osobné fotogalérie a zvukové
záznamy v podobe „priameho interview“, príp. karikatúry.



Zdroj: sportency.sk

Národná encyklopédia športu Slovenska
www.sportency.sk

Obsah projektu

Športové odvetvia a disciplíny – základný opis športových
odvetví a športových disciplín, organizačná štruktúra ich
riadenia na medzinárodnej a národnej úrovni.



Zdroj: sportency.sk

Národná encyklopédia športu Slovenska
www.sportency.sk

Obsah projektu

Slovník pojmov – obsahuje definície výrazov používaných v
oblasti telesnej kultúry a športu, ich zdroje a kategorizácia.



Zdroj: sportency.sk

Národná encyklopédia športu Slovenska
www.sportency.sk

Obsah projektu

Významné udalosti a podujatia – historický kalendár
významných udalostí týkajúcich sa športu na území
Slovenska.



Zdroj: sportency.sk

Národná encyklopédia športu Slovenska
www.sportency.sk

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE – AKTUÁLNY POČET AUTORSKÝH STRÁNOK

ŠPORTOVCI (aj Olympijskí medailisti) – 321 autorských stránok
PARALYMPIONICI – 21 autorských stránok
TRÉNERI – 54 autorských stránok
ŠPORTOVÍ NOVINÁRI A REPORTÉRI – 20 autorských stránok
FUNKCIONÁRI V ŠPORTE – 68 autorských stránok
TELOVÝCHOVNÍ LEKÁRI – 9 autorských stránok
TELOVÝCHOVNÍ PEDAGÓGOVIA – 39 autorských stránok

Celkový počet autorských stránok obsiahnutých v jednotlivých
kategóriách projektu NEŠS (Vývoj športu na území Slovenska, Osobnosti, 
Športové odvetvia a disciplíny, Slovník pojmov, Významné udalosti a podujatia, 
Zaujímavosti) = 812 príspevkov



Zdroj: sportency.sk

Národná encyklopédia športu Slovenska
www.sportency.sk

Ambície projektu

❖ Aktualizácia a rozširovanie jednotlivých kategórii projektu NEŠS, 
virtuálne múzeum športu

❖ Propagácia slovenského športu v zahraničí

❖ Anglická mutácia projektu

❖ Využitie projektu v školských vzdelávacích programoch škôl

❖ Aktualizácia jadra (CMS) s cieľom zabezpečiť interaktivitu a 
inovovať syntax obsahu



Ďakujem za pozornosť!

Mgr. Michal Bábela, PhD.

Fakulta telesnej výchovy 
a športu UK v Bratislave

Národná encyklopédia 
športu Slovenska 

(spoluautor) 
(www.sportency.sk)

michal.babela@uniba.skSeminár bol vypracovaný na základe spolupráce so SAŠŠ (Slovenská asociácia športu na školách)


