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Dátum narodenia: 11.3.1912 † 23.9.1944
Miesto narodenia: Kostoľany nad Hornádom
Športové odvetvie: športová gymnastika

Klubová príslušnosť:
Sokol Košice

Najväčšie úspechy

Olympijské hry:
Berlín 1936 - 2.miesto (družstvá)
Poznámka: Družstvo ČSR mohlo siahnuť aj na zlaté medaily, avšak rozhodcovská komisia sa pri
bodovaní priklonila na stranu Nemecka, čo bolo značne podmienené i politickou situáciou v
Nemecku, kde vládla nacionálna totalita

Majstrovstvá sveta :
Praha 1938
- 1.miesto (družstvá)
- 3.miesto (viacboj, jednotlivci)

Zaujímavosti:
Prvá Slovenka v gymnastickej reprezentácii Česko-Slovenska!
Narodila sa v Kostoľanoch nad Hornádom pri Košiciach. Navštevovala Štátnu dievčensku meštiansku
školu v Košiciach. Už ako 12-ročná sa stala členkou Sokola. Tu si ju všimla jej učitelka telesnej
výchovy - M. Dvořaková jej pohybový talent a odporúčala sa jej systematicky venovat športu gymnastike. Gymnastike sa začala venovat vo svojich 15-tich rokoch a to v Sokole Košice. Po
ukončení stredoškolského štúdia pracovala ako korešpondentka vo firme stavebného podnikateľa B.
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Minara v Košiciach a vo Východoslovenských elektrárniach to v r. 1934 v Košiciach.
V čase príprav na OH 1936 bývala v Košiciach a na OH si musela vybrať zo zamestnania dovolenku.
Po úspešnom vystúpení na OH 1936 - strieborná medaila v sútaži družstiev ukončila svoje
pôsobenie vo vyšše uvedenej firme.
Svoju účasť na OH 1936 si zabezpečila najmä vynikajúcim výkonom na vyraďovacích pretekoch ČOS,
na ktorých a zúčastnilo 4O gymnastiek a Pálfyová tu obsadila vynikajúce 4. miesto. Po týchto
vyraďovacích pretekoch Pálfyová sa zúčastňovala tréningových zrazov a to v Prahe a Brne, čo jej
zabezpečovalo systematickú prípavu na OH.
Na OH 1936 v Berlíne si Pálfyová spomínala takto:
"Berlín-to je železná disciplína. Zázračná organizácia olympijských hier prekvapovala.. Čistota,
úslužnosť a disciplína charakterizovali toto dejište svetových hier. Športovkyne však nebývali v
olympijskej dedine, ale v osobitných hoteloch, bývali sme v hotelovom pavilóne Friesenhaus - 5
minút od štadióna. Štadión zbudovaný prakticky, prehľadný z každého bodu, videlo sa na celú plochu
rovnakou mierou. Stravovanie prvotriedne, na anglicky spôsob, ale pre nás nezvyklý, lebo nám
nedovoli variť po našom, hoci sme mali vlastnú kuchárku, čo tiež rušivo zasiahlo do riadneho chodu.
Hygiena prvotriedna, ako v mramorovom bazéne niektorej z filmových hviezd hollywoodských."
Na týchto OH 1936 M. Pálfyová bola z našich štvrtá najúspšnejšia
Po OH sa zúčastňovala exibičných vystúpení v Košiciach a okolí a pripravovala sa na MS 1938, kde
získala v súťaži družstiev zlatú medailu a vo viacboji vynikajúce 3.miesto. V r. 1937 z nám
neznámych dôvodov (asi pre lepšie tréningove podmienky) presťahovala sa do Bratislavy a tu sa
pripravovala aj na MS 1938. Pálfyová na týchto MS zvíťazila na kruhoch a v preskoku, štvrtá bola na
bradlách a kladine, tretia v behu na 60m.
V r.1938 Sokol na Slovensku bol zrušený, Pálfyová odmietla vstúpiť do inej telovýchovnej
organizácie, ostala verná sokolstvu a jeho tradíciam. Po MS 1938 sa vzdala aktívnej gymnastickej
činnosti, stala sa členkou Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Bratislave a už sa venovala len
vodáckym športom. Rekreačne sa venovala aj plávaniu, volejbalu, lyžovaniu, jazdectvu. Pravidelne
navštevovala dedinku Malé Brestovany, kde jazdila na koňoch, čo sa jej stalo aj osudným, ked
pádom z koňa tragicky zahynula 23.9.1944 vo veku 32 rokov.
Slovenský olympijský výbor každoročne udeľuje ženám Cenu Matildy Pálfyovej za športové výsledky ,
aktivitu v športe a v olympijskom hnutí
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