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Publikácia História večerného behu v Prešove prestavuje monografický výstup mladej  

autorky, ktorý vyvstal z jej dlhodobejšieho výskumu, vychádzajúceho zo záverečnej 

kvalifikačnej práce. Je logicky štruktúrovaná, pozostáva z ôsmich kapitol. Vychádza 

z vlastného výskumu, z primárnych – archívnych  i sekundárnych prameňov. 

V skratke sa prezentuje história športu v Prešove v 20. storočí, ako aj stav a možnosti 

rozvoja športových podujatí po 2. svetovej vojne, následne  v historicko-politicko-

ekonomických kontextoch i priebeh jednotlivých ročníkov vtedajšieho Večerného behu 

víťazstva v Prešove, ktoré sa v praxi realizujú od roku 1963. V tomto počiatočnom období sa 

organizačne a garančne viazali s Československých zväzom telesnej výchovy. Samostatne sa 

zamerala na situáciu po roku 1989, postoje a zmeny v nových spoločenských podmienkach, 

pretrhnutie ideologických funkcií Večerného behu, ktoré sa odrazili nielen po organizačnej 

stránke,  ale až  po označenie podujatia – Večerného behu v Prešove, resp. už ako Večerného 

behu Prešovom (1990). 

Následne podujatie analyzuje v chronologickom slede (jednotlivé ročníky) s dôrazom 

na hlavné spoločenské a športové zmeny. Čitateľ sa dozvie základné informácie, počnúc 

organizáciou podujatí, realizáciou ich (finančného) zabezpečenia, ako aj o počtoch 

štartujúcich v jednotlivých kategóriách, mená víťazov, ale aj charakteristiku vtedajšej 

športovej úrovne, záujem o aktívnu účasť na podujatí zo strany zahraničných športovcov – 

atlétov, ako aj  odozvu  slovenskej verejnosti o tento špecifický typ športového podujatia.  

Autorka konštatuje, že aj v súčasnosti si udržalo toto podujatie svoje stabilné miesto medzi 

športovými podujatiami, ale má pre Prešovčanov i ďalší, a to kultúrno-spoločenský rozmer.   

Práca je vhodne doplnená o obrazové prílohy, prehľadové tabuľky (napr. prehľady 

víťazov a víťaziek), dokumentačný materiál (napr. organizačné výbory, rozpočet – výdavky  

na XXXV. ročník). Do publikácie boli zaradené aj spomienky žijúcich pretekárov a atlétov, 

spoluorganizátorov, funkcionárov či aktívnych žurnalistov na prezentovaný Večerný beh; 

zoznam najvýznamnejších organizátorov a najúspešnejších účastníkov a napokon aj galéria 

najvýznamnejších slovenských účastníkov Večerného behu. 
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