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NADŠENÝ PREŠOVSKÝ ŠPORTOVEC 

 

Patrik Derfiňák 

 

 Prešovský šport mal počas svojej histórie šťastie nielen na vynikajúcich športovcov, 

ale tiež na schopných funkcionárov. V niektorých prípadoch sa dokonca tieto dve, pre celkový 

športový úspech dôležité zložky, spájali a športoví nadšenci tak pre rozvoj rôznych miestnych 

športových odvetví, klubov či telesnej kultúry vôbec úspešne pracovali celé desaťročia. 

Príkladov takýchto osobností nielen v dejinách Prešova, ale i celého Šariša možno nájsť hneď 

niekoľko. Spomenúť možno napríklad stredoškolského profesora a nadšeného propagátora 

atletiky K. Petheho, turistu, cyklistu a neúnavného publicistu dr. K. Floriána či profesora S. 

Walentínyiho, ktorý sa okrem mnohých iných aktivít venoval telesnej výchove a rozvoju 

skautingu.
1
   

 Napriek sporadicky sa prejavujúcej pozornosti historikov, ale i záujemcov o jednotlivé 

športy, však stále zostáva množstvo významných a pozoruhodných osobností, ktorých 

činnosti a životným osudom nebola doteraz venovaná pozornosť. Mnohé z rôznych dôvodov 

dokonca takmer upadli do zabudnutia. Jednou z takýchto osobností, ktoré si šírkou svojich 

aktivít nepochybne zasluhujú aspoň stručnú pripomienku je aj František Trnka.
2
 Pôvodom 

Čech, pochádzajúci priamo z Prahy, kde sa 25. septembra 1900 narodil v rodine pekárskeho 

majstra Rudolfa Trnku, už od mladosti prejavoval značný záujem o rôzne športy, v niektorých 

tiež aktívne súťažil. Po stredoškolských štúdiách síce absolvoval Prírodovedeckú fakultu 

Karlovej univerzity, v snahe venovať sa športu aj naďalej si však v roku 1924 rozšíril získané 

pedagogické vzdelanie o kurz pre učiteľov telesnej výchovy. Po úspešne ukončených 

skúškach začal od školského roku 1924/1925 pôsobiť nielen ako stredoškolský učiteľ, ale 

postupne i ako cvičiteľ a aktívny propagátor športu i telesnej výchovy.   

 Prvé roky jeho pôsobenia po ukončení vysokoškolského štúdia boli pomerne 

zaujímavé a nie celkom tradičné. V priebehu približne troch rokov pôsobil predovšetkým 

                                                 
1
 O týchto, ale i ďalších nadšených propagátoroch rôznych športov, pravidelného cvičenia a správnej 

životosprávy sa objavilo niekoľko rozsiahlejších odborných i väčšie množstvo popularizačných textov. Pozri 

napríklad DERFIŇÁK, Patrik. Osobnosť a jej význam pre poznávanie regionálnych dejín. In Hľadanie 

ekvivalentnosti III. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov. Prešov : Prešovská 

univerzita, Filozofická fakulta, 2007, s. 368-381; DERFIŇÁK, Patrik. Karol Florián a jeho miesto v dejinách 

Prešova a prešovského školstva. In Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17.- prvej polovice 

20. storočia = Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens im historischen Kontext des 17. Jahrhunderts bis zur 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 154-159, resp. PETRUŠ, 

Andrej. Gymnaziálna vyhňa talentov. In Prešovský večerník, 20, 2009, č. 4755, s. 9.    
2
 V poslednom období sa v súvislosti s prešovským športom objavilo jeho meno iba v podobne veľmi stručného 

hesla v publikácii JACOŠ, Ján. Osobnosti prešovského športu II. Prešov : RE-PRO-MA, 2011, s. 74.  
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v cudzine. Niektoré inak pomerne presné prehľadové publikácie iba odkazujú na jeho 

pôsobenie v rokoch 1924 – 1929 v Rumunsku.
3
 O tom, že jeho činnosť bola podstatne širšia 

a pôsobil na viacerých miestach však svedčia ďalšie pramene. Na ich základe možno 

konštatovať, že ešte v roku 1925 sa v Prahe venoval štúdiu telovýchovy, následne študoval 

telesnú výchovu na univerzite v Bukurešti. Ako učiteľ krátkodobo pôsobil v Kišineve, Lipsku, 

Kolíne nad Rýnom a v Hamburgu. Na viacerých miestach súčasne vystupoval aj s odbornými 

prednáškami venovanými nielen konkrétnym športom, ale aj telovýchove všeobecne. V rámci 

odborných podujatí i pre verejnosť prednášal v Rumunsku, Bulharsku, Nemecku a Palestíne.
4
 

Pôsobenie v cudzine ukončil začiatkom druhej polovice dvadsiatych rokov, keď sa vrátil do 

vlasti. Od školského roku 1926/1927 začal učiť na Štátnom reformovanom gymnáziu 

v Českom Tešíne. Informácie o začiatku jeho pedagogického pôsobenia vo vlasti sú pomerne 

kusé.
5
 Viac zachovaných správ o ňom máme až od školského roku 1928/1929, keď nastúpil 

na niekdajšie Kráľovské katolícke vyššie gymnázium, v tom čase Šafárikovo čsl. štátne reálne 

gymnázium v Prešove ako profesor telesnej výchovy a nemeckého jazyka.  

 V profesorskom zbore nahradil Františka Olšaníka, ktorý tu pôsobil od roku 

1923/1924. I v tomto prípade išlo o zaujímavú osobnosť, ktorá do Prešova prišla z Ruska. 

Tam tento pedagóg pôsobil ako učiteľ telocviku v Moskve. V Prešove na Šafárikovom čsl. 

štátnom gymnáziu vyučoval týždenne 22 hodín výlučne telesnú výchovu i to len chlapčenské 

triedy. Spravoval aj telocvičné zbierky.
6
 Napriek pomerne vysokému veku, vzhľadom na 

nedostatok kvalifikovaných učiteľov telesnej výchovy  zastupoval tiež na prešovskom 

učiteľskom ústave. V tomto smere na neho vo svojej autobiografii spomína jeden z bývalých 

študentov: „... Náš telocvikár Olšaník určite bojoval už za revolúcie roku 1905: mal medzi 

sedemdesiatkou a smrťou, a keď nám predvádzal podpor ležmo za rukami, vždy som mal 

strach, že viac nevstane.“
7
  

 Ako nový učiteľ telesnej výchovy prevzal František Trnka nielen úväzok, doplnený 

o nemecký jazyk, ale spravovanie telocvičných zbierok. Celkovo predstavovali 47 

inventárnych čísel v rámci náradia, ktorého celková zostatková cena predstavovala 7000 Kč. 

                                                 
3
 Slovenský biografický slovník, VI. Zv. Zodpov. red. Augustín Maťovčík. Martin : Matica slovenská, 1994, s. 

123. 
4
 Bližšie k životopisným údajom Pamätník slovenského školstva za účinkovania prezidenta T. G. Masaryka. 2. 

Sostavil A. S. Žitavský. Bratislava : Vydavateľstvo pamätníka slovenského školstva, 1937, s. 437. 
5
 Aj inak informačne hodnotná publikácia Bibliografia k dejinám prešovského školstva za roky 1803 – 1950. 

Zost. Juraj Paška. Martin : Matica slovenská, 1984, zaznamenáva na s. 152, že prof. F. Trnka prišiel z gymnázia 

v Českom Tešíne.   
6
 Deviata výročná zpráva Šafárikovho čsl. Št. reál. Gymnázia v Prešove za škol. Rok 1927 – 1928. Prešov : 

Tlačou kníhtlačiarne „Svätý Mikuláš“, 1928, s. 20-21.  
7
 KALINA, Ján. Obzri sa s úsmevom. Bratislava : Vydavateľstvo PT, 1999, s. 71. 
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Okrem toho prebral aj 50 inventárnych položiek rôznych hracích potrieb, najmä lôpt, ktorých 

hodnotu stanovili na 680,40 Kč.
8
  

  Práve v prostredí, kde šport a telesná výchova mali dlhú a bohatú tradíciu mohol 

naplno rozvinúť viaceré aktivity, ktoré mu rýchlo priniesli povesť nielen vynikajúceho učiteľa 

telesnej výchovy a cvičiteľa v miestnej organizácii TJ Sokol, ale tiež neúnavného 

organizátora rôznych telovýchovných podujatí, najmä v samotnom Prešove. Už krátko po 

svojom príchode do mesta sa nielen zapojil do činnosti TJ Sokol, ale stal sa členom jeho 

vedenia. Keď v roku 1931 prebiehalo výročné zhromaždenie prešovskej pobočky tejto 

telovýchovnej jednoty, hodnotili prítomní zástupcovia nielen aktivity jej 209 členov či 

dosiahnuté finančné výsledky. Volili tiež nové vedenie „prešovského Sokola“. Starostom sa 

podľa očakávania stal dr. Gallay, stojaci na čele Okresného úradu. Za jeho zástupcu zvolili 

Ing. Tobeka, riaditeľa Priemyselnej školy v Prešove. František Trnka sa stal na nasledujúce 

obdobie náčelníkom a členom výboru prešovskej TJ Sokol, následne aj členom župného 

technického predsedníctva.
9
     

 Začiatkom tridsiatych rokov mal v športových aktivitách Františka Trnku významné 

postavenie predovšetkým tenis. Tento šport mal v Prešove v tom čase už dlhú tradíciu, keďže 

prvé zmienky o organizovanej tenisovej hre sa v rámci miestneho ETVE objavujú už koncom 

19. storočia. V čase, keď František Trnka prišiel ako učiteľ na prešovské stredné školy, však 

tunajší tenis stagnoval. On sám o tom napísal: „... V Prešove tenisový život je stále len 

v plienkach. Roztrieštenosť hráčov v rôznych spolkoch, skupinách, nezodpovedajúce ihriská, 

sú príčinou toho, že v Prešove nemáme tenis na takej úrovni, akú by si zaslúžil. Niet spojítka, 

ktoré by umožnilo hráčom poznať sa navzájom, učiť sa jeden od druhého, aby sa tak zvýšilo 

nivó celej hry. Na podnet niekoľko agilných športovcov podniká sa akcia, založiť miestny 

lawn – tenisový klub a pod egidou toho vybudovať 6 moderných tenisových dvorcov.“
10

  

 Napriek pomerne optimistickým očakávaniam, na základe ktorých sa napríklad 

výstavba kurtov mala financovať z príspevkov prvých sto členov nového tenisového klubu, 

realita bola o niečo skromnejšia. Svedčí o tom nielen výstavba iba štyroch kurtov, ale 

i vzájomné súperenie prešovských tenisových klubov v nasledujúcich rokoch. František Trnka 

stál pri zrode tenisového klubu LTC Prešov, v roku 1931. Už v nasledujúcom roku ho 

                                                 
8
 Deviata výročná zpráva Šafárikovho čsl. št. reál. Gymnázia v Prešove za škol. rok 1927 – 1928. Prešov : Tlačou 

kníhtlačiarne „Svätý Mikuláš“, 1928, s. 33. 
9
 Valné shromaždenie tel. jed. „Sokol“ v Prešove. In Šariš, 2, 1931, č. 4, s. 5. Ako náčelník bol František Trnka 

zodpovedný nielen za jednotlivé športové akcie, ale aj za odborné prednášky, spoločné cvičenia a celý rad 

ďalších aktivít. O tom, že jeho funkcia bola pomerne náročná, svedčí i bohatá činnosť, ktorú TJ Sokol rozvíja. 

V roku 1930 to bolo okrem iného 109 vzdelávacích akcií, sedem besiedok, tri spoločenské večierky, sedem 

prednášok, desať vychádzok, pravidelné spoločné cvičenia atď.  
10

 TR. Snaha o založenie lawn – tenisového klubu v Prešove. In Šariš, 2, 1931, č. 12, s. 6.  
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premenovali na LTK (Lawn Tennis Klub). Práve tento klub sa podieľal nielen na vytvorení 

novej tradície, keď sa začali pravidelne hrať turnaje o majstra mesta Prešova, ale vzhľadom na 

svoje členstvo v Československom tenisovom zväze sa zapájal tiež do organizácie tenisových 

turnajov v rámci východoslovenskej tenisovej župy.
11

 Druhý prešovský tenisový klub PTVE 

zostal mimo týchto štruktúr a spočiatku sa ani nezapájal do oficiálnych súťaží.   

 O tom, že František Trnka začiatkom tridsiatych rokov nielen organizoval tenisový 

život a podujatia v Prešove, ale bol i vynikajúcim tenistom, svedčia nielen úspechy, ktoré 

dosahoval v miestnom meradle, ale i účasť na významnom medzinárodnom podujatí. Už 

v roku 1931 vyhral nielen majstrovstvá Prešova, ale stal sa i víťazom turnaja v rámci 

východoslovenskej tenisovej župy. To vzhľadom na množstvo kvalitných tenistov 

pôsobiacich predovšetkým v Košiciach predstavovalo značný úspech. O tom, že to nebol 

náhodný výsledok, svedčí aj úspešné pôsobenie Františka Trnku v nasledujúcom ročníku 

súťaží. Začiatkom septembra 1932 sa uskutočnil II. ročník turnaja o majstra mesta Prešov, 

pričom súčasne LTK Prešov organizovalo aj majstrovstvo Východoslovenskej župy košickej 

ČsLTA. V oboch turnajoch hral i František Trnka. Na majstrovstvách mesta sa mu nepodarilo 

obhájiť prvenstvo z predošlého roku. Skončil ako tretí, keď ho predstihli košickí hráči dr. 

Gottesmann a Stanek, obaja z LTC Košice. Tretie miesto obsadil aj v mužskej štvorhre, kde 

hral spoločne so štábnym kapitánom Komarekom. Vo štvorhre ho z domácich predbehla 

dvojica dr. Kraus so Schwarzom (LTK Prešov).
12

  

 Podstatne lepšie sa mu darilo v turnaji o majstrovstvo východoslovenskej župy 

košickej ČsLTA. Tam sa prebojoval znovu do finále. V ňom sa stretol s košickým hráčom 

Stanekom. Ako napísal dobový komentátor: „... Ten sa ukázal byť tvrdým orieškom. Prof. 

Trnka ukázal, že je skutočne čelným hráčom župy, má spoľahlivé back – hand i fore – hand 

a podarilo sa mu Staňka poraziť pomerom 9:7, 7:5 a v treťom sete, ktorý Stanek hral bez 

chuti 6:0.“
13

 Aj vo finále štvorhry, kde hral spoločne so svojím finálovým súperom, sa im 

podarilo zvíťaziť. Dvojicu Sovák, Weisz porazili pomerne hladko 6:3, 6:3, 6:1.  

 Víťazstvo v majstrovstvách župy v roku 1931 umožnilo Františkovi Trnkovi zúčastniť 

sa významného medzinárodného tenisového podujatia. Tridsiate roky minulého storočia aj 

napriek celosvetovej hospodárskej kríze i postupne stúpajúcemu napätiu pred druhou 

svetovou vojnou mimoriadne priali tomuto športu. Československo bolo v rámci tenisu 

                                                 
11

 Bližšie Tenis – encyklopédia. Zost. Ivan Lichner. Bratislava : Šport, 1983, s. 182. V tomto smere sa zachovala 

v prehľadových prácach o tenise v Československu jediná zmienka o Františkovi Trnkovi, keď bol spolu s dr. 

Krausom a Ing. Mannom, označený v rámci Prešova za hráča staršej generácie. Toto označenie však vyplýva aj 

zo skutočnosti, že o viac ako tridsaťročnej histórii tenisu v Prešove zatiaľ nemáme podrobnejšie informácie.      
12

 Tenisové závody LTK Prešov. In Šariš, 3, 1932, č. 35, s. 7.  
13

 Ukončenie semifinálového turnaja v Prešove. In Šariš, 3, 1932, č. 36, s. 7. 



 55 

významnou krajinou, disponujúcou nielen solídnym hráčskym kádrom, ale i organizáciou 

viacerých  významných podujatí. Medzi tie, ktoré patrili k najvýznamnejším z nich na území 

Slovenska je potrebné spomenúť turnaje zorganizované Tenisovým spolkom Maďarov v 

Československu, ktorý vznikol v roku 1931. Predstavitelia spolku mali síce v prvom roku 

jeho existencie množstvo predovšetkým administratívnych povinností, no aj napriek tomu 

však dokázali zorganizovať niekoľko kvalitne obsadených súťaží. Za dôležité v tomto smere 

sa považovali napríklad Majstrovstvá Maďarov v Československu, ktorých sa zúčastnili 

zástupcovia z 21 klubov.  

 Nesporne najvýznamnejším tenisovým turnajom roku 1931, nielen v samotnom 

Československu, ale aj v rámci okolitých krajín, bolo podujatie v Starom Smokovci. Okrem 

predstaviteľov Tenisového spolku Maďarov v Československu a viacerých funkcionárov 

československého tenisu, sa na jeho príprave podieľali aj zástupcovia tatranských hotelov, 

predovšetkým členovia rodiny Hoepfnerovcov.
14

 Vďaka intenzívnej propagácii i solídnemu 

materiálnemu zabezpečeniu, sa na tatranský turnaj podarilo prilákať viacero významných 

tenistov tohto obdobia. Prvýkrát na území Slovenska hral napríklad majster Rakúska Matejka, 

úspechom bol aj príchod švajčiarskej jednotky Wuarina či poľského Wittmanna, ktorý bol 

známy z finále košického turnaja, kde zdolal v tom čase najlepšieho slovenského tenistu 

Ladislava Hechta. Dvojnásobný majster Maďarska gróf Zichy priviedol do Vysokých Tatier 

silnú skupinu maďarských tenisov. V ešte väčšom počte prišli českí a nemeckí hráči, ktorí 

súčasne patrili k hlavným kandidátom na ceny. Najväčšiu pozornosť novinárov pritom 

celkom prirodzene priťahoval československý reprezentant nemeckého pôvodu Roderich 

Menzel, v tom čase hráč prvej svetovej desiatky.
15

 Treba však otvorene povedať, že to nebolo 

iba kvôli tenisovému majstrovstvu, ale aj vďaka krásnej manželke, ktorá si zahrala v ženskom 

turnaji.   

 Organizátori sa však okrem špičkových tenistov usilovali dať príležitosť aj menej 

skúseným domácim hráčom. Turnaja sa tak mohli zúčastniť reprezentanti troch tenisových 

žúp, ktoré sa v tom čase na Slovensku nachádzali. Bratislavskú reprezentoval Martinek, 

stredoslovenskú kapitán Košút a za východoslovenskú nastúpil ako víťaz župných 

majstrovstiev František Trnka.
16

 Ďalší hráči a hráčky z Lučenca, Rimavskej Soboty, Levíc či 

                                                 
14

 SZÉKELY, Levente. A Csehszlovákia Magyar Tennisz Szövetség első nemzetközi versenyek mérlege. In 

Tennisz és golf, 3, 1931, 20 sz., o. 388.   
15

 Roderich  Menzel bol v priebehu tridsiatych rokov neustále hráč prvej svetovej desiatky, viacnásobný majster 

Československa, finalista Roland Garros v Paríži 1938 štvrťfinalista Wimbledonu a víťaz množstva 

medzinárodných turnajov. Bližšie Tenis – encyklopédia. Zostavil Ivan Lichner. Bratislava : Šport, 1983, s. 128.  
16

 SZÉKELY, Levente. A Csehszlovákia Magyar Tennisz Szövetség első nemzetközi versenyek mérlege. In 

Tennisz és golf, 3, 1931, 20 sz., o. 389.   
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Košíc hrali v ženskom turnaji, štvorhre a zmiešanej štvorhre. Nikto z nich nepatril medzi 

favoritov na ceny, turnaj pre nich skôr predstavoval príležitosť stretnúť sa v zápasoch s 

európskou tenisovou špičkou a súčasne zažiť športovú i spoločenskú atmosféru, ktorá takéto 

podujatie celkom prirodzene sprevádzala.  

 Tak ako sa očakávalo, mužský turnaj sa stal jednoznačnou záležitosťou R. Menzela. 

Ten v prvých dvoch kolách porazil svojich súperov grófa Nemesa (Maď.) a Wittmanna (Poľ.) 

zhodne 6:4 a 6:2. Jediný set stratil až so žilinským rodákom L. Hechtom, aj nad ním však 

nakoniec zvíťazil 4:6, 6:1, 6:1. Vo finále, ktoré sa dohrávalo za hustého sneženia a na 

zľadovatenom povrchu dvorca, jasne zdolal aj Rakúšana Matejku 6:3. 6:1, 6:1. O tretiu cenu 

sa podelili československí reprezentanti Macenauer a Hecht, pričom posledný menovaný si 

pripísal na svoje konto aj cenné víťazstvo nad švajčiarskou jednotkou Waurinom v pomere 

6:4, 3:6 a 9:7. Ženský turnaj vyhrala favorizovaná poľská reprezentantka Jendrzejowska. V 

zmiešanej štvorhre dominoval československo-rakúsky pár Blabol – Weidenhofferová, keď 

vo finále zdolali ambicióznych Poliakov Wittmanna – Jendrzejowsku.  

 Chladné a vlhké počasie kládlo nielen značné nároky na hráčov, ale výrazne 

obmedzilo aj návštevnosť turnaja. Divácku kulisu tak tvorili prevažne rekreanti oddychujúci v 

Tatrách. V menšej miere ich doplnili tenisoví nadšenci dochádzajúci z Kežmarku, Popradu, 

Levoče a Košíc. Na turnaji i po vyradení zostal i František Trnka. Nielen kvôli samotnému 

športovému zápoleniu. Rovnakú, ak nie väčšiu pozornosť ako výsledky jednotlivých zápasov 

vzbudzoval totiž rušný, pritom kultivovaný spoločenský život účastníkov turnaja. Jeho 

centrom bol Grand hotel v Starom Smokovci, kde hráči bývali a stravovali sa. Zlé počasie síce 

obmedzilo možnosti turistických vychádzok, vedenie hotela však pripravilo dostatok ďalšej 

zábavy. Samozrejmosťou bol čaj o piatej, hudobné produkcie, turnaj v bridži, ale aj iných 

spoločenských hrách. K veľkému prekvapeniu došlo v rámci tanečnej súťaže. V nej dr. 

Nedbálek, jeden z najslabších účastníkov tenisového turnaja, nečakane uchmatol víťazstvo 

najväčšiemu favoritovi, uhladenému aristokratovi zo starej školy grófovi Zichymu.
17

 Aj keď 

nakoniec neprišlo najočakávanejšie prekvapenie turnaja – výprava japonských tenistov a kvôli 

nepriaznivému počasiu a hospodárskej kríze ani dostatok divákov a hostí, celé podujatie bolo 

odbornou i širokou verejnosťou ocenené veľmi vysoko. Vyzdvihovala sa nielen jeho športová 

či spoločenská úroveň, ale tiež úloha, ktorú zohrávalo pri propagovaní možností nášho 

cestovného ruchu i rozvoja športu a telesnej výchovy u nás.  

                                                 
17

 Napriek tomu, že dr. Nedbálek bol v tom čase považovaný za jedného zo slabších účastníkov tohto 

významného podujatia, v polovici tridsiatych rokov dosiahol viacero významných úspechov, okrem iného 

víťazstvo na medzinárodnom tenisovom turnaji v Košiciach roku 1935.   
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Rozvoj a propagácia telesnej a brannej výchovy sa stali dôležitou úlohou aj pre Františka 

Trnku. Pravidelne organizoval rôzne cvičenia, prednášky a kurzy. Osobitnú pozornosť si však 

zaslúži jeho snaha sprostredkovať nové informácie v rámci telesnej výchovy, športu i brannej 

výchovy širokej odbornej i laickej verejnosti. V tomto smere by si podrobnejšiu pozornosť 

iste zaslúžila jeho rozsiahla publikačná činnosť. Je autorom viac ako päťsto kratších či dlhších 

článkov, komentárov a statí, rovnako ako spoluautorom metodického materiálu vydaného 

najprv v slovenskom a o rok neskôr i v českom jazyku.
18

 Práve oblasť brannej výchovy, ktorej 

sa František Trnka dlhodobo venoval, zaznamenala v priebehu tridsiatych rokov 20. storočia 

opäť výrazne zvýšený záujem nielen zo strany obyvateľstva, ale predovšetkým zo strany 

vojenských a politických predstaviteľov Československej republiky. Branná výchova v tom 

čase začínala byť stále vo väčšej miere vnímaná ako „predvojnová výchova“. V priebehu 

dvadsiatych rokov záujem o ňu vcelku prirodzene klesol, ako dôsledok udalostí prvej svetovej 

vojny. Niektoré úpravy a náležitosti, spájajúce vyučovanie telesnej výchovy najmä u chlapcov 

ako prípravku k nasledujúcej vojenskej službe v sebe obsahoval už napríklad branný zákon 

z roku 1920.  

 V priebehu tridsiatych rokov však opäť postupne stúpal záujem o rozvoj a vyučovanie 

brannej výchovy, pričom dôležitými centrami sa okrem škôl stali tiež rôzne telovýchovné 

organizácie, v prešovskom prostredí predovšetkým miestny TJ Sokol. Keď bol v roku 1935 

ministerský výnos o výchove žiakov k brannosti,
19

 išlo o prirodzenú reakciu na stúpajúce 

politické napätie v Európe. Branná výchova sa tak stala súčasťou povinnej školskej 

dochádzky. Práve František Trnka, spoločne s Oskarom Jeleňom v rámci svojej metodickej 

príručky pod názvom Metodika brannej výchovy na školách národných
20

 navrhovali 

predovšetkým, čo najužší kontakt detí s prírodou. O tom, že sa pri rozširovaní vyučovania 

telesnej a brannej prípravy postupovalo nielen v teoretickej, ale i praktickej oblasti, svedčia 

pravidelné cvičenia uskutočňované v priebehu tridsiatych rokov. Každá prešovská stredná 

škola v tomto smere volila do veľkej miery vlastný prístup, jednou z tých, ktoré dôsledne 

v tomto smere dodržiavali zákony a nariadenia súvisiace s postavením brannej výchovy, 

rovnako ako zohľadňovali i potrebné zvyšovanie fyzickej zdatnosti študentov, bolo  

osemročné gymnázium východného dištriktu evanjelickej augsburského vyznania cirkvi 

                                                 
18

 Slovenský biografický slovník, VI. Zv.  Zodpov. red. Augustín Maťovčík. Martin : Matica slovenská, 1994, s. 

123. 
19

 Išlo o Výnos Ministerstva školství o výchově žáků národních škol k brannosti, publikovaný vo Věstník 

Ministerstva školství, 1935. Nadväzujúcim zákonom bol nový zákon o brannej výchove z roku 1937.    
20

 Vydali ju v Brne roku 1937 (141 s.). O Rok neskôr ju opäť vydali v Brne, v rámci vydavateľských aktivít 

časopisu Tělesná vychova mládeže pod názvom Metodika branné výchovy na školách národních (159 s.).  
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v Prešove. I na tomto ústave začiatkom tridsiatych rokov František Trnka pôsobil.
21

 Jeho 

študenti, až na malé výnimky, v roku 1934 absolvovali ročne dokonca tri celodenné 

pochodové cvičenia.  

 Prvé sa uskutočnilo už začiatkom školského roka. Jeho cieľom, okrem zvyšovania 

fyzickej kondície študentov, bolo tiež spoznávanie údolia riečky Svinky. O pol ôsmej celá 

skupina turistov nastúpila na vlak do Drienovskej Novej Vsi. Tam boli žiaci rozdelení do 

troch „pochodových prúdov“. Prvú skupinu tvorili prváci a druháci, druhú tretí až piaty ročník 

a tretiu študenti šiesteho a siedmeho ročníka. Spoločne pochodovali k Peklianskemu mlynu, 

nachádzajúcemu sa v údolí riečky Svinky. Tu sa utáborili a spoločne pripravili obed na 

táborovom ohni. Po rôznych športových hrách a krátkom odpočinku sa o druhej popoludní 

vydali na cestu späť do Prešova.  

 Prvá skupina tvorená najmladšími žiakmi, absolvovala pri návrate najľahšiu, iba 

dvanásťkilometrovú trasu. Viedla údolím Svinky do Kysaku a Obišoviec, kde žiaci a učitelia 

museli stihnúť osobný vlak odchádzajúci z Obišoviec o 17 hodine a 30 minúte. Druhá, 

najpočetnejšia skupina smerovala tiež údolím Svinky, cez Ličartovce  späť do Drienovskej 

Novej Vsi, kde mala nastúpiť na rovnaký osobný vlak. Ich trasa merala 14 kilometrov.  

 Najstarších študentov čakala najťažšia a najdlhšia, takmer dvadsaťkilometrová cesta. 

Popri Svinke sa mali dostať k Radačovu a odtiaľ prejsť do Kendíc, na železničnú stanicu. 

Branné cvičenie sa zvyčajne uskutočnilo bez väčších problémov, pravdepodobne i vďaka 

tomu, že spoločne so študentmi pochodovali takmer všetci ich profesori.  

 Na jar sa uskutočňovalo druhé z pochodových cvičení. Chlapci vytvorili tri družstvá. 

Študenti prvého a druhého ročníka pochodovali do kúpeľov Išla. Okrem dodržiavania 

pochodového tvaru sa pokúšali o topografickú orientáciu v teréne a pozorovali prebúdzajúcu 

sa jarnú prírodu. Celá trasa merala dvanásť kilometrov. Starší študenti, z tretieho až piateho 

ročníka, smerovali cez Solivar do Ruskej Novej Vsi a späť. Pod vedením profesorov 

nacvičovali pochod v čatách, nadväzovanie spojenia a vysvetľovali si jednotlivé povely. 

Celkovo absolvovali 14 kilometrov. Spolu s nimi pochodovali aj dievčatá z najvyšších 

ročníkov.  

 Najstarších chlapcov čakala 16 kilometrová trasa v smere Kapušanský hrad, Fintice a 

Prešov. Ich úlohou bolo nakresliť jednoduché náčrtky okolia, nacvičovať rýchly nástup a 
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 Adresár mesta Prešova a prešovského okresu. Sostavil Artúr Spányi. Prešov : Kníhtlačiareň Minerva, 1931, s. 

269. V tom čase František Trnka býval v prenajatom byte na Jatkovej ulici č. 5, v dome patriacom Jozefovi 

Bodnárovi.  
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presuny rôznymi, najmä členitými terénmi. Na záver vedúci cvičenia vyhodnotil  plnenie 

úloh, pričom jedným z cieľov akcie bolo stihnúť návrat do školy do trinástej hodiny.
22

  

 Organizáciou júnového, už predprázdninového cvičenia bývali spravidla poverovaní 

študenti siedmeho ročníka. V určený deň dali, presne o pol ôsmej, pod dozorom vyučujúcich 

nastúpiť jednotlivé triedy. Podľa veku a fyzickej zdatnosti rozdelili žiakov do viacerých 

skupín, určili trasu a o ôsmej sa vydali na pochod. V školskom roku 1936/1937 napríklad 

jednotlivé skupiny študentov pochodovali po modrej turistickej značke okolo Kalvárie, cez les 

smerom na Cemjatu. Po jeden a pol hodinovom pochode študenti dorazili do cieľa.
23

 

Pracovná čata, ktorej členov organizátori cvičenia vybrali ešte v škole, začala s prípravou 

obeda. Ostatní sa venovali športovým hrám a precvičovaniu orientácie v teréne. Súčasťou 

programu boli rôzne súťaže, ktoré siedmaci pripravili pre mladších spolužiakov. Hral sa 

napríklad volejbalový turnaj, futbal a súťažilo sa aj v behu na kratšie trate.  

 Študentská pracovná čata, ktorá bola poverená prípravou obeda, mala veľkú 

zodpovednosť. Len od nej totiž záležalo, či študenti a profesori nebudú celý deň hladní. Tí 

opatrnejší si síce vzali niečo na jedenie, no na čerstvom vzduchu a po vypití cemjatskej 

minerálky vždy všetci s napätím očakávali gong oznamujúci začiatok obeda. V spomínanom 

školskom roku sa na šťastie obed – guláš so zemiakmi – vydaril. Bez väčších problémov bol 

skonzumovaný obsah veľkého kotla a po dobrom obede sa namiesto odpočinku začala voľná 

zábava pri hudbe. Tú zabezpečili opäť študenti vyšších ročníkov. Keď vyčerpali celý svoj 

repertoár, znova sa pokračovalo v športových súťažiach.  

 Vzájomné zápolenie jednotlivých tried ukončil záverečný štafetový beh, po ktorom sa 

jednotlivé skupiny začali pripravovať na návrat. O pol šiestej večer sa na pochod späť do 

Prešova vydali prvé skupiny najmladších žiakov. Odchod z Cemjaty bol organizovaný tak, 

aby aj posledná skupina dorazila ku škole na hlavnom námestí pred pol ôsmou. Vtedy totiž 

malo byť cvičenie oficiálne ukončené.  Okrem týchto branných pochodových cvičení sa každá 

trieda, väčšinou koncom júna, zúčastnila dvoj až trojdňového výletu. Ich najčastejšími cieľmi 

boli Tatry, Demänovská dolina, Slovenský raj a Čergov. I pri týchto výletoch sa však kládol 

dôraz na zvyšovanie vytrvalosti a telesnej zdatnosti študentov.  

 Telesnej výchove sa venovala veľká pozornosť aj počas školského roka. Okrem 

povinného telocviku, kde počet necvičiacich bol skutočne minimálny, sa v tom čase najväčšej 

pozornosti tešil „wolley ball“. Hralo ho až 89 % chlapcov a 82 % dievčat. Takmer rovnako 
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populárne bolo aj korčuľovanie a sánkovanie. Vysokou účasťou žiakov, nad 40 %, sa mohlo 

pochváliť aj bicyklovanie, plávanie, hádzaná a futbal. Čo je zaujímavé, 13 % žiakov sa 

venovalo jazde na koni, štvrtina turistike a pätina skautingu.
24

  

 Aj keď účasť v telovýchovných jednotách či športových spolkoch, ktorých na území 

mesta pôsobilo niekoľko, bola pomerne nízka, študenti mali o šport všeobecne veľký záujem. 

V konečnom dôsledku sa to prejavilo aj na ich zdravotnom stave. Lekár, ktorý mal na starosti 

študentov tohto gymnázia, pri pravidelných prehliadkach zistil medzi 400 študentmi tri (!) 

prípady skoliózy, dvaja študenti nosili okuliare a slabý celkový telesný vývin konštatoval v 

deviatich prípadoch.  

 V tom čase takéto čísla považovali za značný problém. Práve prostredníctvom 

športových a branných aktivít preto propagovali František Trnka a Oskar Jeleň v rámci svojej 

metodickej príručky, čo najintenzívnejšie a pravidelné spojenie detí s prírodou. Malo to 

v konečnom dôsledku viesť k obmedzeniu negatívnych vplyvov moderného, 

pretechnizovaného sveta na telesný a duševný vývin detí. Práve technické výdobytky a stále 

väčšie pohodlie, ktoré poskytujú podľa ich názoru otupovali zmysly detí. Tie sa preto 

vhodnými aktivitami v prírode mali pravidelne precvičovať už od útleho veku.
25

   

 Ďalšou dodnes nedocenenou aktivitou Františka Trnku bolo založenie špecializovanej 

Odbornej telovýchovnej knižnice v Prešove. Uskutočnilo sa na prelome rokov 1937 a 1938. 

Cieľom tohto projektu bolo umožniť zlepšenie prípravy adeptov, uchádzačov o učiteľské 

vzdelanie v aprobáciách s telesnou výchovou. Na skúšku z telesnej výchovy, predovšetkým 

v kombinácii s domácim a cudzím jazykom sa totiž nielen v priestore východného Slovenska, 

ale prakticky na celom území Slovenska a Podkarpatskej Rusi nenachádzalo dostatočné 

množstvo odbornej literatúry. I v dôsledku toho na východnom Slovensku v druhej polovici 

tridsiatych rokov skladali túto skúšku iba traja študenti. V Čechách, resp. na Morave podobné 

previerky úspešne absolvovali stovky. Vzhľadom na kritický stav v tejto oblasti rozhodol sa 

František Trnka, spolu s ďalšími dvoma kolegami, Andrejom Iv. Ňachajom v tom čase 

cvičným učiteľom na gréckokatolíckom učiteľskom ústave v Prešove a Ľudom Hudačekom, 

učiteľom na ľudovej škole v Lemešanoch založiť takúto knižnicu. So žiadosťou o pomoc sa 

obrátili predovšetkým na odbornú, ale i laickú verejnosť na Slovensku i Podkarpatskej Rusi. 

V odôvodnení svojho snaženia uviedli: „... Telovýchovná knižnica nie je len, ako sa mnohí 
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domnievajú, niekoľko kníh o cvičení. Obor telesnej a brannej výchovy zahrňuje v sebe rad 

vedomostí skoro zo všetkých odborov. Sú to: anatómia, fyziológia, antropológia, hygiena, 

mechanika pohybov, systematika, metodika, pedagogika, psychológia, sociológia, náuka 

o náradí, o zriaďovaní telocvične, ihriska, kúpališťa, klzišťa, znalosť predpisov a pravidiel 

a organizovania pochodových branných vychádzok, znalosť sezónnych športov (ľahká 

atletika, plávanie, korčuľovanie a lyžovanie), znalosť cudzích sústav telovýchovných, znalosť 

histórie telesnej výchovy a pod.“
26

   

 I na základe uvedených skutočností najmä František Trnka dokazoval, že ak má 

knižnica naozaj účinne napomôcť vzdelávaniu budúcich učiteľov telesnej a brannej výchovy, 

musí obsahovať aspoň základné diela zo všetkých uvedených odborov. Navyše považoval za 

potrebné zabezpečiť viaceré exempláre publikácií či časopisov. Ako ideálny počet videl 

najmenej tri kusy z každého materiálu, pretože ako uviedol: „... interes o tieto knihy je taký, že 

z dnešného malého počtu kníh je stále 90 % rozpožičaných a viac ako 60 % žiadostí o knihy 

musí byť zamietnuté. Požiadavky na knihy prichádzajú z celého Slovenska a podkarpatskej 

Rusi.“
27

 Nedostatok kníh i prostriedkov na ich nákup sa rozhodli zakladatelia odbornej 

telovýchovnej knižnice riešiť organizovaním finančnej zbierky a zhromažďovaním 

materiálnych, konkrétne knižných darov. Ako konštatovali začiatkom roku 1938, teda 

približne po dvoch mesiacoch činnosti knižnice, podarilo sa im zhromaždiť 140 kníh a brožúr 

v hodnote približne 1000 Kč, čo bolo možné vzhľadom na pomerne úzky odborný záber 

považovať za značný úspech.  

 Samotný František Trnka, rovnako ako obaja spoluzakladatelia to však považoval iba 

za dobrý začiatok a snažil sa jednak zvýšiť finančné príjmy knižnice, jednak sa obracal na 

rôzne inštitúcie a vydavateľstvá, využívajúc pri tom predovšetkým roky budované osobne 

kontakty. Z Ministerstva zdravotníctva a telesnej výchovy v Prahe dostali 54 kusov kníh 

a rôzne propagačné brožúry, prispeli aj vydavateľstvá, najmä brnenské Tělesná výchova 

mládeže či individuálni darcovia. Sám František Trnka venoval sedem a jeho kolega Oskar 

Jeleň jedenásť kníh.  

 Zdalo sa, že nádejný rozvoj knižnice dostane v polovici roku 1938 nový impulz, keďže 

František Trnka bol ministrom školstva a národnej osvety oficiálne vymenovaný za inšpektora 

telovýchovy pre Slovensko a Podkarpatskú Rus.
28

 I on sám predpokladal, že napriek odchodu 

z Prešova bude mať možnosť z tejto pozície účinnejšie podporovať rozvoj a hlavne nárast 
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odbornej telovýchovnej knižnice, ktorú pomáhal zakladať. Rýchlo sa meniaca politická 

situácia na konci tridsiatych rokov však definitívne prerušila jeho kontakt s prešovským 

prostredím. On sám, až do svojej predčasnej smrti roku 1943, keď bol fašistami popravený 

v Drážďanoch, žil a pracoval v Prahe.  

 

Záver 

 František Trnka patril k viacerým prešovským pedagógom, ktorí do priestoru 

východného Slovenska priniesli nielen nové poznatky, ale i nadšenie pre rozvoj športu a 

telesnej aktivity vôbec. Za osobitný prínos možno považovať jeho prácu nielen pri zvyšovaní 

úrovne telesnej výchovy na prešovských stredných školách, ale tiež pri rozvoji tunajšieho 

tenisu a ľahkej atletiky. Nemenej významná bola aj jeho snaha o vybudovanie odbornej 

základne pre ďalší rozvoj telesnej a brannej výchovy. Vďaka kvalitným základom, ktoré tu 

našiel, mohol pomôcť pri príprave ďalšej generácie mladých športovcov, ktorí v štyridsiatych 

i päťdesiatych rokoch úspešne pôsobili vo viacerých oblastiach.  
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Summary 

 

Enthusiastic Sportsman of Prešov 

 

František Trnka (1900-1943) was one of the active sportsmen and teachers, who have contributed to the 

development of physical education and civil defence education in Eastern Slovakia in the 1930s. He had an 

active stint in Prešov from 1929 to 1938. He got special merit within the development of tennis, track and field, 

but also in the area of physical education and sport. 
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