
Telesná výchova a šport  
 
Športová činnosť na našom gymnáziu sa začala prakticky hneď po jej vzniku. Pre športovú 
činnosť na školách bolo, je a zrejme aj bude rozhodujúca angažovanosť profesora telesnej 
výchovy, respektíve jeho vzťah k tomu - ktorému športovému odvetviu. Samozrejme, pri 
prihliadnutí na reálne možnosti školy, ku ktorým patrí vlastníctvo vyhovujúcej telocvične, 
atletickej dráhy či rôznych ihrísk. 
Po vzniku seneckého Gymnázia v radoch profesorov chýbal kvalifikovaný telocvikár, ale v 
osobe prof. Ondreja Margitfalviho sa objavil nadšenec, ktorý začal organizovať športové 
dianie. V duchu klasických školských tradícií venoval sa atletike a treba povedať, že veľmi 
úspešne, veď naši študenti úspešne vystupovali v rôznych študentských i mimoškolských 
súťažiach. Hrával sa však aj basketbal, keď sa tento šport definitívne presťahoval do 
telocviční a hál. Naši študenti v ňom už súťažiť žiaľ nemohli. Nemali kde. Zo študentov tohto 
obdobia treba spomenúť najmä meno Jána Popluhára, ktorý sa stal živou legendou česko-
slovenské futbalu. Je držiteľom striebornej medaily z majstrovstiev sveta v roku 1962 v Chile, 
v roku 1965 ho vyhlásili za najlepšieho futbalistu štátu, hral za výber sveta i Európy. Sám 
niekoľkokrát potvrdil, že atletická a basketbalová príprava na gymnáziu mu ohromne 
pomohli aj vo futbale. Druhým výrazným predstaviteľom z tých rokov bol Jozef Eliáš v 
stolnom tenise, tiež majster Slovenska v štvorhre po boku Františka Tokára, doteraz jediného 
Slováka, ktorý sa môže honosiť titulom majstra sveta. Začiatkom päťdesiatych rokov prišiel 
na školu prvý kvalifikovaný profesor telesnej výchovy Vladimír Beňuš. Bol nielen zapáleným 
človekom pre šport, ale našťastie aj dobrým organizátorom, čo sa prejavilo vo veľkom 
vzostupe predovšetkým loptových hier, ale aj gymnastiky. Profesor Beňuš položil veľmi silné 
základy hádzanej a najmä dievčatá patrili k najlepším v celom Československu. V rokoch 1954 
- 1960 vyhrávali pravidelne stredoškolské hry v rámci Slovenska a prakticky naše študentky 
tvorili základ prvoligového družstva seneckých žien. Viaceré z nich obliekali neskôr prvoligové 
dresy najlepších československých družstiev. Milka Červenková, Mária Eliášová, Jolana 
Reindlová a Magda Petríková boli pojmami celoštátneho rangu. Petríková odohrala vyše 
päťdesiatku medzištátnych zápasov za Československo. Darilo sa aj v gymnastike, 
najvýraznejší vrchol dosiahla v rokoch 1959-1961 Eva Čánová, ktorá sa stala absolútnou 
majsterkou Slovenska v kategórii mladšieho dorastu a skončila 2. na majstrovstvách 
Československa. 
Po odchode profesora Beňuša do Bratislavy prišiel v roku 1967 na školu odchovanec Matej 
Szehér, ktorý oživil trochu už chátrajúci športový život, ale v novom športovom odvetví, vo 
volejbale. V roku 1972 vyhrali naši žiaci celoslovenské kolo Stredoškolských hier vo Svite a 
vytvorili základ družstva dorastu v študentskej telovýchovnej jednote Slávia Senec, ktorá 
odohrala šesť ročníkov dorasteneckej ligy, najviac v doterajších dejinách seneckého športu. Z 
celej plejády dobrých hráčov spomeňme aspoň tých, ktorí neskôr hrali v celoštátnych 
súťažiach seniorov - Ľuboš Vedrödy a Jozef Frčo (obaja Dukla Trenčín), Vladimír Matlák (ČH 
Bratislava a Žilina), Ľuboš Rybánsky a Drahoš Koudela (Slovan Bratislava), Štefan Páchnik 
(Slávia VŠP Nitra). O niečo neskôr sa pripojil aj ďalší odchovanec našej školy prof. Pavol 
Škovránek s dievčatami, ktoré tiež hrali dorasteneckú ligu. Výrazným organizačným 
úspechom bolo zriadenie prvého školského športového strediska vo volejbale na Slovensku v 
roku 1974. Sem patrí aj postavenie telocvične v rámci vtedajšej akcie "Z" skutočne 
svojpomocným spôsobom. So stavbou sa začalo v marci 1974, v novembri toho istého roku 
už slúžila študentom. Životnosť stavby hovorila o pätnástich rokoch, slúži dodnes. 



V 80-tych rokoch boli populárne športovo-branné disciplíny. Na škole pracovali krúžky 
zdravotnícky pod vedením p. Miroslava Guryču a strelecký viedol prof. J. Nádašský. Naši 
študenti sa v okresných aj krajských kolách Preteku brannej všestrannosti umiestňovali na 
popredných miestach. V rokoch 1983-1989 volejbalové družstvo pod vedením p.prof. 
Škovránka hrali dorasteneckú ligu. V roku 1983 v Komárne na M ČSSR stredných škôl obsadili 
8. miesto z 13 družstiev. O tento úspech sa pričinili hráčky: Eva Harnová, Ľudmila Radzová, 
Katarína Farkašová, Anikó Grolmusová, Soňa Bednárová, Dana Čaputová, Renata Kotvasová, 
Eva Kedrovičová, Blanka Matláková a Viera Rohárová. 
V 90 - tych rokoch pribudli v Senci aj v okrese nové súťaže - Senecká latka, Beh M. R. 
Štefánika, Súťaž vo viacboji seneckých stredných škôl, Beh zdravia, okresné kolá v 
basketbale, volejbale, v malom i veľkom futbale, v stolnom tenise, šachu a vo vybíjanej. 
Napriek tomu, že škola nemá podmienky na ľahkoatletické tréningy, nie je kráľovná športu 
na škole popoluškou. Najväčší úspech dosiahla Katarína Zverbíková. Pod vedením prof. 
Janotkovej zvíťazila v krajskom kole v behu na 800 m a na Majstrovstách Slovenska vo 
viacboji obsadila 6. miesto. V r. 1993 mladšie dorastenky v krajskom kole spomedzi 
dvanástich škôl obsadili 4. miesto. Medzi najvšestrannejšie stredoškoláčky v Senci viac rokov 
patrí Lucia Šulanová. 
Žiačky osemročnej formy štúdia tiež sú športovo zdatné, zapájajú sa do bežeckých súťaží, 
vybíjanej, basketbalu, ale aj stolného tenisu. Výrazné úspechy dosahujú Zuzana Gregoríková, 
Laura Šuplatová a Soňa Kontseková. 
Predmetová komisia každoročne organizuje účelové a aplikačné cvičenia, kurz na ochranu 
človeka a prírody, lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz a plavecký kurz pre sekundu.  
Na škole je zavedený nepovinný predmet pohybová príprava, ktorú vedú telocvikári p. E. 
Janotková - basketbal žiačky, p. Pavol Trubač - volejbal dorastenci a p. Ján Šimulčík - 
basketbal dorastenci. 
Naša škola je od r. 1994 spoluorganizátorom Seneckého triatlonu, ktorý je súčasťou 
Slovenského pohára a má aj medzinárodnú účasť. Sme presvedčení, že keď sa zlepší 
ekonomická situácia školstva všeobecne a podarí sa zrekonštruovať a modernizovať športový 
areál školy na Športovej ulici, zvýši sa záujem o športovanie našej mládeže a ich športové 
úspechy budú ešte výraznejšie.  
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