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ŠPORTOVÉ NOVOSTI (1937) – POKUS O ŠPORTOVÝ ČASOPIS  

NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
1
 

 

Ján Džujko 

 

 V medzivojnovom období vychádzalo na Slovensku približne 50 titulov po slovensky 

písanej športovej a telovýchovnej tlače. Existencia prevažnej časti týchto periodík však bola 

veľmi krátka a z rozličných príčin rýchlo zanikli.
2
 Jedným z takýchto pokusov vydávať 

športový týždenník boli aj Športové novosti.   

 Športové novosti začali vychádzať v Košiciach 12. apríla 1937. Vydával ich raz 

týždenne, vždy v pondelok ráno Milan Hanko, ktorý bol zároveň aj ich zodpovedným 

redaktorom.
3
 Tlačili sa v tlačiarni Novina (Slovenská Kníhtlačiareň) – pobočka Košice na 8 

stranách. Redakcia a administrácia sídlila na Zvonárskej ulici v Košiciach. Služba v športovej 

redakcii bola denne od 19.00 hod. a to aj v nedeľu či sviatok. Filiálne redakcie mali aj v Žiline 

a Prahe. Cena týždenníka bola 50 hal., mesačné predplatné 2 Kčs.  

 V týždenníku sa postupne sformovali aj pravidelné rubriky: Futbal v cudzine, 

O postup do východnej skupiny SPR divízie, Priatelske zápasy, SPR divízia v oboch 

skupinách, Štátna liga.   

 Časopis obsahoval aj fotografie, obrázky a kreslený humor. Len ojedinele sa na jeho 

stránkach objavila reklama. Týkala sa firmy Sport Boros v Košiciach a bicyklov vyrábaných v 

závode ES-KA v Chebe. 

 Časopis bol adresovaný celej slovenskej športovej verejnosti. Už to, že začal 

vychádzať považoval za skutočnosť, ktorá mala mať svoje miesto v dejinách slovenského 

športového života. Ten sa predovšetkým v prvom desaťročí existencie Československej 

republiky postupne rozvíjal a pomaly sa približoval úrovni ostatných krajín. Za svoj cieľ si 

                                                 
1
 Štúdia je výstupom z projektu VEGA č. 1/0115/12 – Historický vývin východného Slovenska v kontexte 

moderného národného vývinu Slovákov v 19. a v prvej polovici 20. storočia. 
2
 VATRÁL, Jozef. Noviny a časopisy od roku 1918. In Slovensko Kultúra II. Zost. Karol Rosenbaum. Bratislava 

: Obzor, 1980, s. 611. 
3
 Hanko, Milan (1905 – 1966) novinár, učiteľ, literárny historik. Známy pod pseudonymom Magin, Milan 

Podhradský. Bol členom Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho ľudu, neskôr Hlinkovej 

slovenskej ľudovej strany. V roku 1927 sa stal redaktorom časopisu Mladý roľník. V rokoch 1936 – 1937 bol 

šéfredaktorom a vydavateľom denníka Slovenský východ. Neskôr postupne redaktorom ďalších periodík, akými 

boli: Východ republiky, Slovenský hlásnik, Slovenský hlas, Hospodársky denník, a i. V roku 1940 sa stal 

tlačovým atašé Slovenskej republiky v Berlíne. Od roku 1940 do roku 1943 zastával funkciu riaditeľa Slovenskej 

tlačovej agentúry. Venoval sa prevažne vnútropolitickej publicistike avšak uverejňoval aj básne, poviedky 

a recenzie. Prispieval do Slovenského východu, Zeme i Mladého Slovenska. Bližšie Slovenský biografický 

slovník (od roku 833 do roku 1990). II. zv., E – J. Zost. Š. Valentovič. Martin : Matica slovenská, 1987, s. 281-

282. 
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v programovom príspevku stanovil týždenník predovšetkým to, že bude na svojich stránkach 

prinášať aktuálne výsledky zo športového diania doma i v zahraničí. Popri tom si však 

stanovil ešte dve úlohy. V prvom rade pozorne sledovať celé športové dianie. Mal sa stať 

,,neohroženým a vytrvalým bojovníkom za nekompromisné plnenie všetkých základných 

podmienok športu ako takého a budú bezohľadne bičovať všetko, čo sa so športovými 

zásadami nesrovnáva“. 
4
 Druhým cieľom mala byť snaha vybojovať v republike športu také 

miesto, aké mu právom patrí. Jeho rozvoju chcela napomôcť bojom proti ,,vyberaniu dávky zo 

zábav z amatérskych športových podnikov a proti úzkoprsej politike mnohých verejných 

činiteľov voči všetkému športu.“
5
 Podobne plánoval dožadovať sa stavby ihrísk, plavární 

a športových ustanovizní. V nasledujúcom čísle si dokonca predsavzal, že sa chce stať 

,,tribúnou všetkého odvetvia športu tak na celom Slovensku, ako aj na Podkarpatskej Rusi 

a svoláva k úzkej spolupráci športových referentov všetkých miest a obcí...“
6
 

 Z obsahovej stránky sa týždenník venoval výlučne športu. Len v jednom čísle 

priniesol volebné výsledky do Mestského zastupiteľstva v Košiciach a v ďalších dvoch 

informoval o zhoršenom zdravotnom stave bývalého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka 

a následne o jeho smrti.
7
 Na jeho stránkach dominovali predovšetkým aktuálne výsledky 

z rozličných športov. Najväčšiu pozornosť adresoval futbalu, tenisu, 

krasokorčuľovaniu, plávaniu. Prinášal však informácie a výsledky aj zo športov, ktoré neboli 

také populárne: ľahká atletika, hádzaná, box, cyklistika, basketbal, jazdectvo, preteky 

automobilov či športové pilotovanie. 

 Okrem aktuálnych športových výsledkov sa časopis zaoberal aj niektorými 

významným  osobnosťami z oblasti športu, priniesol aj niekoľko rozhovorov s úspešnými 

československými športovcami. Analyzoval aj situáciu v slovenskom športe a prihovoril sa 

športovcom, fanúšikom či funkcionárom. Zaujímal sa aj o vznik nových športovísk 

a problémov súvisiacich s ich realizáciou a prinášal aj mnoho zaujímavých príspevkov, ktoré 

spestrovali jeho obsah. 

 Týždenník sa snažil priblížiť čitateľom aj niektoré významné osobnosti vtedajšieho 

športového života. Ako prvého predstavil lorda anglickej admirality Samuela Hoara. Toho 

predstavil ako všestranného športovca a veľkého aktívneho sympatizanta krasokorčuľovania.
8
 

                                                 
4
 QUIS: Na cestu! In Športové novosti, roč. I, 12. 4. 1937, I, č. 1, s. 5. 

5
 QUIS: Na cestu... In Športové novosti, roč. I, 12. 4. 1937, č. 1, s. 5.  

6
 WETZLER, Dezider. ,,Športové novosti“ a Trnava. In Športové novosti, roč. I, 19. 4. 1937, č. 2, s. 7.  

7
 Volebné výsledky v Košiciach. In Športové novosti, roč. I, 24. 5. 1937, č. 7, s. 5; Zdravotný stav prezidenta – 

Osloboditeľa sa zhoršil. In Športové novosti, roč. I, 13. 7. 1937, č. 22, s. 1; Defilé národa pred veľkým mrtvým. 

In Športové novosti, roč. I, 20. 9. 1937, č. 23, s. 1-2. 
8
 quis: Sir Samuel Hoare – allround športovec prvej triedy. In Športové novosti, roč. I, 19. 4. 1937, č. 2, s. 5. 
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Zaujímavé informácie priniesol aj o športovom pilotovi Charlesovi Lindberghovi, ktorý ako 

prvý preletel Atlantický oceán. Nechýbali správy z jeho profesionálneho či súkromného 

života.
9
 Pozornosti redakcie neušla ani významná postava ,,najväčšieho športového diplomata 

sveta“ – Pierra de Coubertina. Priblížila stručne jeho život a dielo ako aj jeho zásluhy za 

rozvoj olympijského športu.
10

 

 Športové novosti na svojich stránkach priniesli aj rozhovory s niektorými 

významnejšími športovcami. Prvý z nich bol s majstrom sveta v pingpongu Bohumilom 

Váňom. Ten čitateľom priblížil najkrajšie športové spomienky zo svojej dovtedajšej kariéry. 

Prezentoval najvýznamnejšie úspechy, no zároveň prejavil svoje poľutovanie nad tým, že sa 

tento šport v Československu nestal populárnym.
11

 Nasledoval rozhovor s trénerom ľahkej 

atletiky Jánom Hajdócym z Trnavy. Ten vo svojich odpovediach na otázky Alexandra Križku 

poukázal predovšetkým na význam športu a telesnej výchovy pre mládež i dospelých. Bližšie 

ozrejmil aj svoj názor na pôsobenie žien v športe. Poukázal i na skutočnosť, že človek 

vychovaný v športovom duchu je vždy statočný a čestný. Reagoval aj na vtedajší neúspech 

československých športovcov, atlétov na olympiáde v Berlíne. Zlé umiestnenie bolo hlavne 

dôsledkom nepriaznivých podmienok, v ktorých sa ľahká atletika v ČSR nachádzala.
12

 

Nasledujúci rozhovor bol so Štefanom Pribojom, najstarším aktívnym futbalistom v celej 

Československej republike. V tom čase trénerom i hráčom ŠK Žilina. Ten prezradil čitateľom 

niekoľko zaujímavých informácií zo svojej bohatej športovej kariéry a v budúcnosti prisľúbil, 

že prezradí aj svoj názor na úpadok vtedajšieho futbalu.
13

 Posledné interview priniesli 

Športové novosti s najpopulárnejším futbalistom republiky, brankárom Slávie Praha, 

Františkom Pláničkom. Pre týždenník sa snažil vysvetliť príčiny neúspechov 

československého futbalu v zahraničí. Podľa neho výrazne zaostával za svetovým, ktorý 

medzičasom urobil výrazný pokrok, zatiaľ čo československý stagnoval. Čitateľom prezradil 

aj to, že uvažuje o konci svojej kariéry, ktorú však bude môcť ukončiť až vtedy ak mužstvo 

nájde zaňho adekvátnu náhradu.
14

  

  V jednom z príspevkov sa  časopis pokúsil analyzovať aj pomery slovenského športu. 

Aktívnu pomoc v prvých mesiacoch samostatnej ČSR pri organizovaní slovenského športu 

poskytli najmä ,,bratia športovci z historických zemí“. V Slovákoch vraj vzbudili väčšiu 

                                                 
9
 Charles Lindbergh – hrdina vzduchu. In Športové novosti, roč. I, 31. 5. 1937, č. 8, s. 5. 

10
 Najväčší športový diplomat sveta – barón Pierre de Coubertin. In Športové novosti, roč. I, 7. 6. 1937, č. 9, s. 7-

8. 
11

 Tabletenista Váňa o svojej činnosti ... In Športové novosti, roč. I, 16. 4. 1937, č. 2, s. 5-6. 
12

 ,,Cvičenie telesné má vplyv na mravnosť, charakter a osobnú česť“. In Športové novosti, roč. I, 10. 5. 1937, č. 

5, s. 6. 
13

 O najstaršom činnom futbalistovi v republike. In Športové novosti, roč. I, 14. 6. 1937, č. 10, s. 7. 
14

 Rozhovor s najpopulárnejším futbalistom ČSR. In Športové novosti, roč. I, 16. 8. 1937, č. 18, s. 4. 
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túžbu po športe ako oni sami v sebe. Bolo to dané predovšetkým tým, že Slováci túžili najprv 

po konsolidácii hospodárskych, kultúrnych či národnostných pomerov a až potom mohla 

prichádzať do úvahy sféra telesnej výchovy či športu. Napriek tomu sa už v lete v roku 1919 

vo väčšine slovenských miest rozvíjal pravidelný športový život. Najskôr sa rozšíril futbal 

a následne ostatné športy. Prudký rozvoj športu však mal závažný nedostatok. Realizoval sa 

totiž bez skúsených organizátorov a športovcov. Vytvorilo sa rozsiahle ,,teleso“, ktoré sa 

následne zrútilo, pretože nemalo pevné základy. Po 20 rokoch bola situácia takáto. 

Hromadným športom zostal futbal, ktorý bol najlepšie organizovaný. Ďalšie obľúbené športy 

okrem futbalu boli: plávanie, hokej, krasokorčuľovanie a lyžovanie. Všetky ostatné športy 

boli s výrazným odstupom v druhej skupine športov, menej populárnych. Chyba bola 

predovšetkým v spomínaných slabých základoch budovanie jednotlivých športov, čo malo za 

následok, že došlo k ich úpadku. Boli to: ľahká atletika, hádzaná, tenis, šerm, veslárstvo. 

Ďalším závažným nedostatkom bolo to, že slovenský šport nemal žiadnu zastrešujúcu 

vrcholnú ustanovizeň. Ideálne bolo zriadiť v Bratislave Slovenský všešportový výbor, 

v ktorom by boli zastúpené všetky športové odvetia na Slovensku. Výčitka smerovala aj do 

Prahy, ktorá sa nevedela vžiť do slovenských pomerov a situácii na Podkarpatskej Rusi. 

Týkalo sa to najmä zostavovania národných tímov. Do budúcnosti bolo potrebné vytvoriť 

silnú športovú organizáciu. Na tomto procese bolo potrebné zainteresovať úrady a najmä 

slovenskú mládež. V neposlednom rade dostatočnými finančnými prostriedkami podporiť 

športové spolky.
15

  

 Pozornosť venoval aj potrebe a prítomnosti telesnej výchovy na školách. Najprv sa 

zaoberal stavom telesnej výchovy na Komenského univerzite v Bratislave. Ten bol veľmi 

nepriaznivý. Chýbali predovšetkým finančné prostriedky ako aj odborný personál. 

Nevyhnutnosť telesnej výchovy na škole pochopili aj najväčší odporcovia. Zistili, že je 

potrebné nielen vzdelaním, ale i telesnou pripravenosťou vstúpiť do života. Študenti na 

univerzite mali k dispozícii telocvičňu, futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, tenisové 

dvorce. Napriek tomu bolo ešte čo zdokonaľovať, napr. v snahe získať trénera tak ako to bolo  

na amerických univerzitách.
16

 Pozitívne ocenil rozvoj telesnej výchovy na Reálnom gymnáziu 

v Michalovciach. Študenti sa zúčastňovali rozličných športových súťaží v rámci školy, ale 

i medzi školami. Venovali sa basketbalu, hádzanej, ľahkej atletike, lyžovaniu či pingpongu.
17

 

Časopis priniesol aj príspevok o gymnáziom realizovaných dvojdňových športových 

                                                 
15

 Dvaciate výročie samostatného slovenského športu. In Športové novosti, roč. I, 9. 8. 1937, č. 17, s. 5. 
16

 dak.: Len zdravé telo je podmienkou študijného úspechu! In Športové novosti, roč. I, 12. 4. 1937, č. 1, s. 7. 
17

 Tap. Reálne gymnázium v Michalovciach vychováva športovcov. In Športové novosti, roč. I, 18. 5. 1937, č. 6, 

s. 5. 
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slávnostiach. Tie mali veľký úspech, jednak medzi študentmi, ktorých spolu v troch 

mužstvách súperilo 75, ale aj medzi divákmi.
18

  

 Športové novosti sa prihovorili aj športovcom. Priznali ťažkosti, ktoré boli spojené 

s rozvojom ktoréhokoľvek športu ako i prekážkami, s ktorými musel zápasiť. Poukázali na 

význam športu v dejinách, na jeho potrebu pre ľudstvo. Postupne sa mu dostalo dôstojného 

miesta a stal sa ,,národnou nutnosťou.“ Športovcom odkázal: ,,Mladý pútniku, očakáva ťa 

ťažká práca, zodpovedná, mnoho prekážok sa ti nastavia do cesty...“
19

 Kriticky sa vyslovil 

k nedôstojnému správaniu sa niektorých športovcov. Mali to byť skutoční džentlmeni, ktorí 

dokážu prijať prehru. Na ihrisku sa mali správať k súperom ľudsky a ohľaduplne. Ako príklad 

ideálneho správania sa v duchu fair play uviedol nemeckých a anglických športovcov.
20

   

  Svoju pozornosť adresoval týždenník aj fanúšikom, predovšetkým futbalovým. Tí 

často ,,strácali hlavu“ a robili veci, ktorým po zápase ani sami nechceli veriť. Základným 

pravidlom totiž bolo, že domáci museli vyhrať. Ak priebeh zápasu naznačoval iný výsledok, 

fanúšik vinil vlastných hráčov, ale i rozhodcu. Kriticky vnímal autor príspevku už i len slovné 

narážky, ktoré smerovali do ich radov. Ak tím prehrával, fanúšik ,,Schopný je vraždiť.“ 

Takéto prejavy odsudzoval a upozorňoval, že sú skôr na škodu športovcom i samotným 

futbalovým priaznivcom. Jednotlivé kluby boli nútene ohradiť ihrisko plotom, ktorý by bránil 

takýmto fanúšikom dostať sa na hraciu plochu. Pýchou športu a chválou fanúšikov, mal byť 

okamih, keď sa tieto zábrany odstránia a futbaloví priaznivci sa budú správať kultivovane.
21

 

 Kriticky vnímal aj obyvateľov vidieka, najmä na východnom Slovensku, ktorí ničili 

turistické značky. Snažil sa čitateľom tlmočiť názor, že orientačné tabuľky sú pre turistov 

dôležité a že ich prítomnosť je zároveň prínosom pre ich región, keďže tí na svojich cestách 

v týchto oblastiach prirodzene míňajú na svoje rozličné potreby aj peniaze.
22

 

 Pozornosti Športových novostí neušlo ani správanie sa funkcionárov niektorých 

športových klubov. Tí úzkoprso a tragicky vnímali príspevky publikované v tlači, opisujúce 

negatívne výkony ich tímov. Upozornili, že noviny sa snažia priblížiť výkony jednotlivých 

mužstiev objektívne a že ich kritický komentár by im mal skôr pomôcť ako uškodiť. Preto im 

odporučili: ,,Keď sa teda napíše niečo, čo nie je priam príjemné, ale je to pravda, vtedy 

                                                 
18

 Tap.: Športové slávnosti reálneho gymnázia v Michalovciach. In Športové novosti, roč. I, 31. 5. 1937, č. 8, s. 7. 
19

 JANÍK, Ján. Niekoľko slov k našim športovcom. In Športové novosti, roč. I, 10. 5. 1937, č. 5, s. 7. 
20

 Hrajme kultúrnych národov. In Športové novosti, roč. I, 26. 4. 1937, č. 3 s. 6. 
21

 KRÁLIK, E. Fanúškovia, napravte sa! In Športové novosti, roč. I, 19. 4. 1937, č. 2, s. 4. 
22

 Neničte orientačné tabuľky! In Športové novosti, roč. I, 26. 4. 1937, č. 3, s. 6. 
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nesvolávať hromy na chudáka pisateľa, ale sa vynasnažiť, aby pre budúcnosť nebolo príčiny 

takú kritiku písať.“
23

     

 V duchu svojich programových cieľov sa týždenník čiastočne zaoberal aj 

problematikou športovísk na Slovensku. Kriticky sa vyjadril k situácii v meste Prešov. Jediné 

letné kúpalisko, totiž uprostred sezóny nechal hygienik zatvoriť. Bazén bol totiž drevený, 

postupne hnil a znečisťoval vodu. Napriek tomu prišiel pozitívny výsledok rozboru vody a bol 

znovu otvorený. Isté však bolo, že na ďalší rok už bude v nepoužiteľnom stave. Novosti 

navrhovali vybudovať nový bazén uprostred mesta, kde vlastnilo mesto pozemok, ktorý mal 

v prenájme krasokorčuliarsky spolok. V lete tam totiž na ňom bolo len niekoľko tenisových 

dvorcov. Mesto by sa touto otázkou malo vážne zaoberať, pretože bolo potrebné túto 

požiadavku zahrnúť do pripravovaného rozpočtu na rok 1938.
24

 Pozornosť adresoval aj stavbe 

nového ihriska v Martine, ktoré bolo veľmi potrebné. Bolo tam síce futbalové ihrisko, ale pre 

nedostatok ďalších športovísk, tam však nebolo možné realizovať iné športy.
25

  

 Obsah športových novín vhodne spestrovali predovšetkým svojím obsahom aj články, 

ktoré sa zaoberali napr. tým ako sa správne starať o tenisovú raketu, aký je šport 

u primitívnych národov, aký je najdlhší pretek na svete, aký je najnebezpečnejší šport.
26

 

Snažil sa tiež vysvetliť, čo je to offside, čo je to FIFA, ako vznikla futbalová jedenástka či ako 

vznikali a ako sa tvoria svetové rekordy.
27

  

 Športové novosti vyšli len 24 krát a takmer po pol roku 27. septembra 1937 prestali 

vychádzať. Vo svojom poslednom čísle oznámila redakcia, že časopis už viackrát nevyjde. 

Poďakovala sa čitateľom za ich priazeň a odporučila im naďalej čítať denník Novosti, ktorý 

mal značnú pozornosť venovať športu.
28

 Dôvodom zániku periodika boli predovšetkým 

technické problémy a skutočnosť, že sa k čitateľovi správy zo športu dostávali neskoro. Autor 

rozlúčkového príspevku vyjadril svoju nespokojnosť s tým, že v štáte s takou vyspelou 

športovou kultúrou a vysokým počtom aktívnych športovcov nevychádza ani jeden športový 

denník. Ešte tragickejšie vnímal skutočnosť, že komplikované a priam nemožné bolo hoc i len 
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 -rukr.: Kritika športu. In Športové novosti, roč. I, 31. 5. 1937, č. 8, s. 6. 
24

 ha.: Prešov bez kúpališťa.  In Športové novosti, roč. I, 16. 8. 1937, č. 18, s. 7. 
25

 Bude v Martine nové športové ihrisko? In Športové novosti, roč. I, 6. 9. 1937, č. 21, s. 6. 
26

 Ošetrovanie tenisových rakét. In Športové novosti, roč. I, 3. 5. 1937, č. 4, s. 6; Šport u primitívnych národov. 

In Športové novosti, roč. I, 18. 5. 1937, č. 7, s. 7; Najdlhší závod sveta. In Športové novosti, roč. I, 18. 5. 1937, č. 

7, s. 7-8;  Najnebezpečnejší šport. In Športové novosti, roč. I, 14. 6. 1937, č. 10, s. 5; Či je horolezectvo športom? 

In Športové novosti, roč. I, 23. 8. 1937, č. 19, s. 6. 
27

 Čo je off-side? In Športové novosti, roč. I, 21. 6. 1937, č. 11, s. 8; Čo je to FIFA? In Športové novosti, roč. I, 

12. 6. 1937, č. 13, s. 5; Ako vznikla ,,jedenástka“. In Športové novosti, roč. I, 26. 6. 1937, č. 15, s. 6; Ako 

vznikaly rekordy. In Športové novosti, roč. I, 16. 8. 1937, č. 18, s. 7; Ako dochádza k svetovým rekordom. In 

Športové novosti, roč. I, 27. 9. 1937, č. 24, s. 8. 
28

 Týmto číslom končíme... In Športové novosti, roč. I, 27. 9. 1937, č. 24, s. 1. 
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vydávanie týždenníka. Pritom športovej verejnosti bolo známe, aký trend vládne v zahraničí 

a dokonca aj Slovensko zaplavovala športová tlač vydávaná v cudzine. Aj z tohto dôvodu 

avizoval, že v blízkej budúcnosti sa pokúsi opäť vydávať takto zamerané periodikum.
29

 

 

 

   

Obr. 1-2 

Ukážka periodika Športové novosti z roku 1937, č. 1 a č. 2 
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Summary 

 

Športové novosti (1937) – an attempt at a sports newspaper in Eastern Slovakia 

 

Only a small part of the press in the interwar period represented newspapers dealing with sport. Among several 

long-time successfully published periodicals there was a high number of those ones that had a rather short 

existence. One of such attempts to publish a sports magazine was Športové novosti. It was launched in April 

1937 in Košice and it consisted of eight pages. Milan Hanko was the executive editor. The magazine mostly 

focused on the latest home and foreign scores of sports events, namely football and ice hockey. Even handball, 

swimming, tennis, skiing, boxing and athletics were not at the periphery of the coverage. The latest scores were 

supplemented with reports dealing with the Slovak sports situation, some successful sportsmen´s information, 

and some curiosities about less popular sports. Despite its various subject matters, Športové novosti ceased 

publication in September in the same year. The reason was technical problems related to the publication, and the 

fact that the magazine reached its readers too late and they were not interested in sports information that were 

out-of-date. 
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