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1  HISTÓRIA ŠPORTU V PREŠOVE V 20. STOROČÍ 

 

Prvé organizované športové podujatie sa v Prešove konalo dňa 21. júna 1846. 

V meste sa v tom čase konali telovýchovné slávnosti a preteky všeobecnej zdatnosti, 

v rámci ktorých boli aj dve atletické disciplíny a to šprint a vytrvalostný beh (Klepák, 

1971). História prešovskej atletiky siaha teda už do polovice devätnásteho storočia, ale 

badateľný rozvoj športu v období medzi dvoma svetovými vojnami evidujeme až vplyvom 

podpory KSČ.  

Šport v Prešove mal svoju dlhoročnú tradíciu aj pred začiatkom dvadsiateho storočia. 

Na jeho rozvoji v meste sa výraznou mierou podieľal stredoškolský profesor František 

Pethe. Ten vychoval viacerých atlétov, ako napríklad diskára Karola Kobulského a výškara 

Ivana Wardenera. Obaja štartovali na Olympijských hrách v Štokholme. Osobnosť Františ-

ka Petheho si zasluhuje veľkú pozornosť. Podieľal sa na získaní nadšencov pre atletiku 

v meste. Jeho pričinením sa zrodil druhý telovýchovný spolok na Slovensku s názvom 

ETVE (po maďarsky Eperjesi Torna és Vívo Egyesüllet) Prešovský telovýchovný 

a šermiarsky spolok (Smetana, 1961).  

V medzivojnovom období je v popredí záujmu prešovskej mládeže futbal a pomaly 

sa začína rozvíjať aj hokej a volejbal. Medzi obľúbené športy patrilo tiež plávanie, vodné 

pólo a stolný tenis. V zimných mesiacoch sa ľudia najviac venovali behu na lyžiach. Ešte 

pred koncom druhej svetovej vojny rozvíjali športovú činnosť v Prešove kluby Orol a So-

kol. Tie sa v roku 1946 spojili a vytvorili tak Prešovský telocvičný spolok – PTS. Okrem 

toho tu existoval klub Magura, potom klub Odeva a tiež klub Železničiarov. Vo všetkých 

kluboch sa darilo atletickým oddielom. Pričinil sa o to najmä československý reprezentant 

Štefan Stanislay, ktorý pretekal v skoku do výšky a neskôr sa stal jeden zo zakladateľov 

Večerného behu (Nagy, 1975). O viaceré športové úspechy sa pričinili aj stolní tenisti, kto-

rí hrávali v prvej slovenskej lige. Začiatkom päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa v 

meste začína rozvíjať ďalší úspešný šport a to hádzaná. Jej popularita rýchlo rástla a v 

priebehu krátkeho času sa hádzanári dokázali dostať medzi najlepšie mužstvá v rámci Čes-

koslovenskej republiky. Prvý názov klubu bol Slávia ČSSZ, ale už o rok neskôr prešiel 

tento šport pod záštitu oddielu Tatran. Roku 1954 postúpil do najvyššej československej 

súťaže. Ale najpreferovanejším športom v Prešove bol v tom čase stále futbal (Sabol, 

1995). Až do šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia vystriedal najznámejší futbalový 

klub v meste celkom desať názvov. Z ETVE Prešov v roku 1920 zmenil názov na TVE 

Prešov. V roku 1931 vznikol v Prešove klub Slávia, ktorý zastrešoval viaceré športové 



10 

oddiely.  Zo zimných športov bol najpopulárnejší ľadový hokej. Už v roku 1928 boli v 

Prešove dva hokejové kluby. Tímy ako Snaha a PTVE Prešov ešte nehrávali na ľade s pu-

kom, ale pri hre používali gumenú loptičku. Takémuto športu sa vtedy hovorilo bandy ho-

kej. Neskôr sa tento druh hokeja prispôsobil kanadskému a pri hre sa začal používať puk. 

V roku 1932 reprezentoval prešovský hokej oddiel Slávia Prešov. Tomu sa už v roku poda-

rilo získať doteraz prvý a posledný titul majstrov Slovenska. Šport sa okrem klubov rozví-

jal aj na základných a stredných školách. Často krát boli práve školy akousi liahňou budú-

cich športovcov. Na školách sa rozvíjala rôzna škála športov. Dokonca aj také, ktoré ešte 

nejestvovali na klubovej úrovni v meste. Bola to atletika, basketbal, cyklistika, gymnastika, 

hádzaná, hokej, jazda na koni, korčuľovanie, plávanie, šach, tenis, silový trojboj, turistika, 

vodné pólo, volejbal a ďalšie (Sabol, 1995).   

V 50. rokoch sa v prešovskom športe odohrali veľké zmeny, ktoré všeobecne viedli 

k zlepšeniu podmienok pre športovcov. Niektorí športovci sa preslávili po celej republike, 

ale aj vo svete. V Prešove v tomto období rozvíjalo svoju činnosť množstvo telovýchov-

ných jednôt (ďalej len TJ), športových klubov a oddielov. Za najznámejšie a najvýznam-

nejšie TJ môžeme označiť tieto tri: TJ Tatran Prešov, TJ Lokomotíva Prešov a TJ Slávia 

Prešov. TJ Tatran Prešov zastrešoval najúspešnejšie športy v meste (futbal, hádzanú a ho-

kej).  

Futbalu naďalej patrila prvá priečka popularity. Organizovane sa v Prešove začal 

hrať ako sme už spomenuli v roku 1898 – ETVA Prešov. V rokoch 1939-44 sa na Sloven-

sku uskutočnilo 5. ročníkov futbalovej ligy. Jej stálym účastníkom bol aj ŠK Slávia Prešov. 

Najvyššiu celoštátnu súťaž si futbalisti Prešova vyskúšali v roku 1950 v Žiline, kde uhrali 

prijateľný výsledok 2:2. Otcom a nestorom futbalu v Prešove bol v tom čase E. Biháry, 

bývalý vynikajúci hráč, ale hlavne človek, ktorý celý svoj život napomáhal žiackemu 

a mládežníckemu futbalu. Prvými reprezentantmi ČSR prešovského futbalu boli J. Karel, 

G. Šimanský, J. Bomba a hlavne nezabudnuteľný kráľ strelcov L. Pavlovič. Na vedení fut-

balových reprezentačných družstiev sa podieľali tréneri pôsobiaci v Prešove – Š. Jačian-

sky, a J. Reiman. To že sa Prešov dlhodobo považuje za baštu vzdelania potvrdzuje aj fakt, 

že medzi reprezentantmi nachádzame veľa futbalistov študujúcich na UPJŠ a neskôr Pre-

šovskej univerzite. Spomenúť môžeme hlavne J. Červeňana, I. Nováka, J. Bubenku, M. 

Komanického, V. Vankoviča, J. Kentoša, M. Sopka a ďalších. 

Veľký úspech znamenal v prešovskom futbale rok 1965. Futbalisti TJ Tatrana Prešov 

obsadili v sezóne 1964/1965 v prvej celoštátnej lige druhé miesto. Bolo to doteraz najlep-
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šie umiestnenie prešovských futbalistov. Hráči Tatrana dosiahli pozoruhodné úspechy aj v 

Československom pohári a tiež mali úspech v zahraničí v zápasoch ktoré tam odohrali. 

Prešovská hádzaná v druhej polovici minulého storočia dlhé obdobie patrila medzi 

najlepšie kluby v republike. Z množstva vynikajúcich hráčov môžeme spomenúť prvého 

reprezentanta ČSR z Prešova M. Ondroviča, a ďalších reprezentantov A. Frola, K. Lukoší-

ka. V sezóne roku 1961 sa umiestnili na druhom mieste. Nasledujúca generácia to dotiahla 

ešte ďalej. Spomínaný A. Frolo, M. Gregor, V. Seruga a R. Horváth sa stali v roku 1967 

majstrami sveta a V. Lafko s A. Lukošík získali na OH v Mníchove v roku 1972 strieborné 

medaily. Po nich sa o slávu prešovskej hádzanej na medzinárodnom poli zaslúžili účastníci 

OH M. Foľta (2 - krát) a P. Kakaščík (1 - krát). Tatran Prešov bol trikrát majstrom federál-

nej ligy, prvý raz v roku 1969 a posledný raz v roku 1993, v tomto prípade išlo o historicky 

posledný federálny titul v danej súťaži. Na rozvoji a propagácii prešovskej hádzanej sa 

v pozícii reprezentačných trénerov podieľali L. Šesták, M. Murgoň, M. Mikuš, M. Gregor, 

V. Lafko, a P. Hatalčík.  

Začiatky basketbalového života v Prešove sú spojené s vysokoškolským životom. 

V roku 1953 dali ten potrebný impulz študentky Pedagogickej a Filozofickej fakulty rámci 

TJ Slávia VŠ. Z krajského majstrovstva postupujú vyššie aby už o dva roky obsadili 5. 

miesto v národnej súťaži a o rok neskôr sa už tešia z postupu do 1. ligy. Tieto úspechy pri-

nútili funkcionárov TJ Slávia venovať väčšiu pozornosť ženským družstvám a z toho dô-

vodu prechádzajú muži do Lokomotívy Prešov. Tento krok sa ukázal ako pozitívne rozde-

lenie síl, lebo už o niekoľko sezón prejavujú o hráčky Prešova záujem aj reprezentační 

tréneri. To sa naplno prejavilo v sedemdesiatich rokoch, ktoré mnohí odborníci považujú 

za najúspešnejšie obdobie prešovského ženského basketbalu. Jeho vyvrcholením bola ne-

sporne sezóna 1973-74, v ktorej prešovské basketbalistky obsadili v najvyššej súťaži 4. 

miesto. A vzhľadom na to, že prvé tri družstvá boli z Čiech, stali sa majsterkami Sloven-

skej republiky. Z pohľadu hráčskych osobností je potrebné spomenúť Jitku Marianovú, 

ktorá bola prvou reprezentantkou Československa z Prešova, ďalej M. Bovanovú-Čajkovú, 

M. Dobiášovú, I. Pollákovú a O. Červeňanovú. 

Rok 1964 bol tiež výnimimočný pre prešovský mužský basketbal. Hráči Lokomotívy 

Prešov sa prebojovali do prvej ligy, čo sa v doterajšej histórii klubu podarilo po prvý raz.  

Volejbal sa prejavoval len na úrovni podnikových súťaží. Preto sa funkcionári Tatra-

nu rozhodli zlúčiť mužstvo s najlepším podnikovým kolektívom v okrese, a to TJ Spartak 

ZKL. Muži i ženy Spartaka ZKL sa v sezóne 1964/1965 umiestnili na prvom mieste v kraj-
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ských majstrovstvách a postúpili do druhej najvyššej súťaže v republike. Neskôr sa ženy 

dostali do druhej ligy, ale tam pôsobili bez výraznejšieho presadenia. 

V športovej gymnastike mal Prešov kvalitného reprezentanta Karola Feča. Bol čle-

nom reprezentačného družstva a na medzištátnom stretnutí s NDR sa umiestnil v najvyššej 

výkonnostnej triede na šiestom mieste. V plávaní bola najlepšia znakárka Mirianna Brtko-

vá, ktorá na majstrovstvách republiky časom 1:15,99 s získala titul v disciplíne 100 m 

znak. Týmto časom zároveň vytvorila nový československý rekord.  

Prešovskí hokejisti sa v sezóne 1960/1961 umiestnili v krajskej súťaži na prvom 

mieste. O dva roky neskôr už nastala akási stagnácia, uspokojenie z predchádzajúcich vý-

sledkov. Tento stav bol do značnej miery zavinený aj tým, že nebol dostatok funkcionárov, 

ktorí by sa o tento šport systematicky starali počas celého roka. O žiakov a dorast sa nemal 

kto postarať. Mládežnícka základňa bola slabá a hráčom mužstva sa opäť nepodarilo pre-

bojovať do vyššej súťaže. Tenisti pripísali v tomto roku mestu Prešov ďalšie víťazstva. 

Najväčšie úspechy v tomto športe dosiahli súrodenci Dušan a Melánia Hruškovci. Na Maj-

strovstvách republiky sa im podarilo v kategórii mladší žiaci obsadiť prvé miesto. Dospelí, 

ktorí pôsobili v krajských súťažiach už toľko úspechov nedosiahli. Atletike sa v tomto ob-

dobí nedarilo. Úroveň tohto športu sa už roky nemôže dostať cez krajský priemer. Družstvá 

mužov a žien obsadili v celoslovenskej oblastnej súťaži 5. resp. 6. miesto. Staršie doras-

tenky vyhrali krajskú súťaž a starším dorastencom sa podarilo prebojovať do celoštátneho 

majstrovstva kde skončili na 5. mieste. Dvadsať atlétov reprezentovalo Východoslovenský 

kraj na rôznych celoštátnych podujatiach, desať reprezentovalo Slovensko v trojboji Čechy 

– Morava – Slovensko. Staršieho dorastenca Jozefa Bicáka zaradili do reprezentačného 

družstva ČSSR v hode kladivom, Ján Troščák prekonal v behu na 300 m časom 42,1 se-

kundy slovenský dorastenecký rekord.  

Všeobecne však môžeme konštatovať, že o atletiku nebol spoločenský záujem. A te-

da ani mesto Prešov v tomto období nevytváralo pre jej rozvoj priaznivé podmienky. 

Vlastne okrem účasti na Večernom behu víťazstva sa atléti nemali možnosť stretávať na 

iných športových podujatiach, podnecovať sa k tréningu a porovnávať svoje výkony. Pre-

tekári za súťažami museli vycestovať za hranice mesta. O nehostinnej situácii svedčia kro-

niky, Prešovské noviny a denníky, ktoré zaznamenávajú len slávnu históriu kolektívnych 

športov prípadne plávania a gymnastiky. Atletika v období vzniku Večerného behu víťaz-

stva nemala v meste také výrazne postavenie ako vyššie uvedené oveľa preferovanejšie 

športy - futbal, hádzaná, basketbal a volejbal. Vďaka vyše 160 histórii sa jej však podarilo 

presadiť a zabezpečiť organizovanie športových podujatí, či pretekov na vysokej úrovni. 


