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Dňa 30. januára 1931 sa v Lučenci narodil vysokoškolský učiteľ a najvýznamnejší telovýchovný pedagóg a tréner v histórii Slovenskej technickej univerzity – prof. PhDr. Mgr. Pavol 
Glesk, PhD. Po ukončení strednej školy v Ružomberku pokračoval v štúdiu telesnej výchovy, biológie, trénerstva a filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave. Po absolvovaní
externej ašpirantúry sa zamestnal ako odborný asistent na STU v Bratislave. V roku 1995 sa habilitoval na docenta a bol vymenovaný za profesora. Mimo pedagogickej činnosti pôsobil 
ako inštruktor lyžovania v behu a skoku, tréner atletiky v Slávii SVŚT-STU Bratislava, rozhodca atletiky, hlavný tréner reprezentačného družstva žien Československa. Prof. Glesk dostal 
počas svojej kariéry niekoľko vyznamenaní. Ako tréner sa zúčastnil na viacerých Olympijských hrách a Zimných olympijských hrách. Na Olympijských hrách v Ríme v roku 1960 ako 
najmladší tréner v atletike viedol aj nášho maratónca Pavla Kantorka. Prof. Glesk bol členom výboru Slovenského atletického zväzu, predsedom Slovenského atletického zväzu a 
podpredsedom Československého atletického zväzu, spoluzakladateľom medzinárodných atletických pretekov Cena Pravdy, členom vedecko-metodickej rady SÚV ČSZTV, predsedom 
Československého olympijského výboru, spoluzakladateľom medzinárodnej olympiády detí a mládeže (Kalokagatia), prvým predsedom Slovenskej olympijskej akadémie, členom 
spoločnej vedeckej agentúry SAV a MŠ SR VEGA a podpredsedom Spoločnosti Ferdinanda Martinenga. Prof. Glesk bol známy aj ako autor monografií, vedeckých a odborných 
príspevkov v zborníkoch a časopisoch doma aj v zahraničí. Počas svojej pedagogickej kariéry mal za sebou bohatú prednášateľskú činnosť v krajinách: Belgicko, Bulharsko, Česká
republika, Grécko, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Rusko. Prof. Glesk bol symbolom vernosti svojej univerzite. Cez 50 rokov svojho života nepretržite pôsobil na SVŠT – STU, 
z toho posledných viac ako 20 rokov na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave, kde ako univerzitný profesor okrem mnohých publikácií, inicioval aj viaceré špičkové vedecké
semináre. Pavol Glesk - obdivovateľ olympijského hnutia i ideálov zomrel 15. júla 2008 v Bratislave po ťažkej chorobe a operácii. (čiastočne upravený článok Prof. PhDr. Mgr. Pavol 
Glesk, PhD. 75-ročný uverejnený v časopise Spektrum, periodikum STU, ročník XII /XLIV/ 5.január akademický rok 2005/2006)

ATLETIKA

Športovec:
- atlét strednotratiar na 800m, 1500m,
- držiteľ slovenského rekordu na 1500m
z roku 1956 (3:53,0 min.)

Tréner:
- Atletický oddiel Slávia SVŠT-STU Bratislava,
- zverenci: množstvo vynikajúcich atlétov ako napríklad Eva Šuranová-Kuczmanová,  

Eva Glesková-Lehotská, Jozefína Ozoráková-Čerchlanová, Štefan Tejbus, Dana 
Horská–Široká, M. Varcholová,  S. Polák, Janček, Šváby, Kantorek a iní.

- hlavný tréner (šéftréner) reprezentačného družstva žien ČSSR v rokoch 1974 – 79,

- tréner a funkcionár s účasťou na olympijských hrách: Rím 1960, Mníchov 1972, 
Sapporo 1972, Montreal 1976, Innsbruck 1976, Moskva 1980, Sarajevo 1984, 
Barcelona 1992, Albertville 1992.

-Najvýznamnejšie trénerské úspechy:

Eva Glesková - Lehotská
- spoludržiteľka svetového rekordu,
- trojnásobná účastníčka OH,
- skok do diaľky a beh na 100m.

Eva Šuranová – Kuczmanová
- 3. miesto skok do diaľky na OH 1972 (667cm),
- 2. miesto skok do diaľky na ME 1974 (665cm),

Jozefína Ozoráková - Čerchlanová
- bývalá slovenská rekordérka,
- 400 a 800m.

Rozhodca atletiky:
- dlhoročný rozhodca atletických súťaží.

VZDELANIE A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Vzdelanie:
1952-1956 Vysoká škola pedagogická UK v Bratislave
1968-1974 externá ašpirantúra Csc.
1986-1988 externé štúdium inžinierskej pedagogiky

1980-1995 docent SVŠT Bratislava
1995-2006 univerzitný profesor STU Bratislava

Získané akademické a vedecké tituly:
prof. PhDr. Mgr., Csc. a zaslúžilý akademické titul „profesor emeritus“ STU

Pedagogická odborná kariéra:
- 1986-2000 - vedúci Katedry telesnej výchovy a športu na Materiálovo-technologickej 

fakulte STU v Trnave,
- 2000-2006 - zástupca vedúceho Katedry telesnej výchovy a športu na Materiálovo-

technologickej fakulte STU v Trnave,
- prednášal predmety Didaktika plávania, atletiky, športových hier a Olympionizmus,
- úspešne rozvíjal teóriu športovej edukológie, riešil problémy závislosti športového 

výkonu od ukazovateľov tréningového zaťaženia, modelovania športového výkonu v 
atletike, dlhodobej športovej prípravy mládeže,

- bol úspešným organizátorom vedeckých a odborných konferencií v oblasti vied o 
športe,

- pracoval v niekoľkých vedeckých radách, vedeckých grantových agentúrach,
- bol členom redakčných rád aj v zahraničí,
- pracoval ako úspešný spoluriešiteľ výskumných úloh riešených na Fakulte telesnej 

výchovy a športu UK v Bratislave, alebo ako člen oponentského pokračovania pri 
obhajobe výskumných správ a projektov,

- bol recenzentom množstva vedeckých publikácií, učebníc a učebných textov,
- Významné publikácie: Manžérske aspekty športu, Športovo - manažérsky anglicko –

slovenský, slovensko - anglický slovník, Tajomstvo dobrej porady,
- Napísal knihy: Využitie metódy modelovania a dlhodobej športovej prípravy v šprinte 

žien (Praha 1979), Taktická príprava v niektorých individuálnych športoch (Bratislava 
1986), Olympijská spoločnosť Slovensko (Bratislava 1994).

FUNKCIONÁRSKA ČINNOSŤ

- člen výboru Slovenského atletického zväzu (1953 – 57),
- predseda Slovenského atletického zväzu a podpredseda Českoslovenkého

atletického zväzu (1958 – 63),
- spoluzakladateľ pretekov Cena Pravdy (1957), ktorá prerástla do svetoznámeho 

atletického mítingu PRAVDA-TELEVÍZIA-SLOVNAFT, ktorá sa v deväťdesiatych 
rokoch premenovala na SLOVNAFT a neskôr na Cena Slovenska Slovak Gold,

- člen vedecko-metodickej rady SÚV ČSZTV (1982 – 1988),
- podpredseda Československého olympijského výboru (1990 – 93),
- prvý predseda Slovenskej olympijskej akadémie (1991 – 93),
- podpredseda Spoločnosti Ferdinanda Martinenga,
- spoluzakladateľ medzinárodnej olympiády detí a mládeže v Trnave (Kalokagatia)
- čestný člen Slovenského olympíjskeho výboru,
- člen spoločnej vedeckej agentúry Slovenskej akadémie vied a Ministerstva školstva 

SR VEGA (1996-2002),
- dlhoročný člen Atletického oddielu Slávia SVŠT – STU Bratislava.

NAJVYŠSIE OCENENIA A UZNANIA

- Vzorný tréner, 1968
- Zaslúžilý tréner, 1969
- Tyršová medaila, 1969
- Strieborná medaila SVŠT 1971
- Veľká medaila sv.Gorazda, 2001
- Strieborné kruhy SOV, 2001
- Čestný člen SOV, 2003
- Ďakovný list SOV, 2007
- Zlaté kruhy SOV, 2008
- Pamätná medaila predsedu Trnavského Samosprávneho Kraja in memoriam, 2011

ŽIVOTNÉ MOTTO PAVLA GLESKA

"Teš sa nepohode a prekážkam, lebo ich prekonávaním najviac rastieš." 
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