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Dátum narodenia: 12.8.1902 †10.7.1986, Prešov
Miesto narodenia: Ladomírová (okres Svidník)
Športové odvetvie: atletika
Športová disciplína: skok do výšky, desaťboj

Vzdelanie:
Gymnázium na Stromoradí v Prešove

Klubová príslušnosť:
ETVE, PTVE Prešov

Najväčšie úspechy
Štvornásobný majster Československa v skoku do výšky:
1926 – 175cm
1928 – 180cm
1929 – 188cm (československý rekord)
1930 – 180cm
Piaty titul majstra Československa získal v desaťboji
V r. 1929 ako prvý československý atlét prekonal v skoku do výšky hranicu 190cm. Výkon dosiahol
na medzinárodných atletických pretekoch v Budapešti dňa 10.8.1929, ale podľa vtedajších pravidiel
ČSAAU, rekord ustanovený na pretekoch v zahraničí nemohol byť oficiálne uznaný za národný
rekord. Reprezentoval na piatich medzištátnych atletických stretnutiach v ktorých bol štyrikrát
víťazom svojej disciplíny.

Najvyššie ocenenia:
Za zásluhy o rozvoj československej telovýchovy I. stupňa (za dlhodobú cvičiteľskú a výchovnú
činnosť získal uznanie)
Medaila Dr. Miroslava Tyrša

Stanislay, Štefan
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Majster športu, 1962 (titul mu bol pridelený pri príležitosti životného jubilea 60-tych rokov)
Bol zaradený do desiatky najlepších prešovských športovcov dvadsiateho storočia

Zaujímavosti:
Štefan Stanislay bol jeden z posledných zverencov trénera prof. Františka Petheho, ktorý vychoval
významných prešovských atlétov v prvých desaťročiach 20. storočia. Bol izolovaný mimo vtedajších
atletických centier (Trnava, Brno, Praha) a vypracoval sa na špičkového atléta doslova ako samouk.
Štefan Stanislay bol potencionálnym olympionikom reprezentujúci Československo na troch letných
olympijských hrách (Paríž 1924, Amsterdam 1928, Los Angeles 1932). V kvalifikácii pred Hrami VIII.
olympiády v Paríži 1924 neuspel, pred Hrami IX. olympiády v Amsterdame 1928 ho vyradilo
z prípravy vážne zranenie odrazovej nohy a pred Hrami X. olympiády v Los Angeles 1932 sa mu už
nepodarilo dostať do vrcholnej športovej formy.

Štefan Stanislay

Spracoval na základe archívnych dokumentov: PhDr. Marcel Nemec, PhD. Fakulta športu PU
v Prešove, 7.8.2014.
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