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5 ORGANIZÁCIA PODUJATIA V ODRAZE SPOLOČENSKÝCH 

ZMIEN PO ROKU 1989 

 

Rok 1989 znamenal pre našu spoločnosť začiatok nevídaných zmien – politických, 

hospodárskych, ekonomických, vlastníckych i spoločenských. 17. novembra 1989 sa v 

Prahe začali oslavy Dňa študentstva, ktoré sa zmenili na demonštráciu proti komunistickej 

vláde. V priebehu niekoľkých týždňov sa sformovali politické a inštitucionálne základy 

demokratickej moci, čo potvrdili voľby v júni 1990. Komunistická strana v nich získala na 

Slovensku iba 13,3% hlasov. Krátke nadšenie zo slobody však zanedlho vystriedala ťažká 

hospodárska, sociálna a štátoprávna kríza (Mlynárik, 1990). Došlo k zmene spoločenského 

zriadenia, komunistická strana stratila svoju ústavou zaručenú politickú, spoločenskú a 

ekonomickú moc. Tvár spoločnosti sa postupne začala meniť. Každá zmena však prináša 

okrem pozitív aj negatíva. Sociálne istoty ľudí boli naraz vážne otrasené a pozvoľna mizli. 

S novovzniknutou situáciou sa museli vyrovnávať nielen jednotlivci, ale aj celé spoločen-

ské spektrum, hlavne vláda a štátna správa. Mladá republika, podobne ako ďalšie postso-

cialistické krajiny, musela riešiť neľahké transformačné problémy. O to ťažšie, že sloven-

ská ekonomika dosahovala iba 74% HDP z úrovne roku 1989 (Gál, 1993). Vláda musela 

nanovo budovať štátnu moc, verejnú správu, zahraničnú službu, riešiť vážne sociálne prob-

lémy a rastúcu nezamestnanosť. V 90. rokoch sa uskutočnili reštitúcie majetku, ktoré ko-

munistický režim znárodnil, ako aj masívna privatizácia výrobných zariadení. Rok 1991 

bol tak silno zasiahnutý týmito politickými a spoločenskými zmenami, že sa 31. ročník 

Večerného behu neuskutočnil. Bolo to jediný raz v histórií podujatia, čo sa preteky neko-

nali (Sninčák, 1996). Po vzniku Slovenskej republiky, 1.1. 1993, sa začala situácia mierne 

meniť. Oslobodenie od predošlého režimu neznamenalo len samotnú výhru, ale nastolenie 

nových problémov, ktorým musela republika čeliť. Pomaly sa stabilizovala politická ko-

munikácia a krajina začala uskutočňovať odvážne reštriktívne hospodárske, zdravotné, 

sociálne reformy. Vláda pomaly ozdravovala bankový sektor, presadila jednotnú 19%-nú 

daň a začínala tvoriť podmienky na pritiahnutie zahraničného kapitálu. Situácia nebola 

stabilná a trvalo dlhší čas kým sa pomery ustálili. Tak ako si spoločenská situácia vyžado-

vala dlhší čas na jej prestavbu, aj oblasť športu sa zo dňa na deň nevedela transformovať 

do novovzniknutých podmienok. Naše podujatie organizované už pod novým názvom Ve-

černý beh (VB) taktiež stálo pred výraznou zmenou a na prežitie potrebovalo prilákať čo 

najviac sponzorských firiem. Na rozdiel od predošlého obdobia, kde hlavným finančným 
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prispievateľom bol štát, mesto a telovýchovné jednoty, VB si bude musieť začať kryť svoje 

finančné výdavky len za pomoci sponzorov a mesta Prešov. Na propagačných materiáloch 

pretekov sa objavuje viac a viac reklamných sloganov, ktorými sa sponzori snažia zvidi-

teľňovať. Aj na samotných pretekoch je možné popri trati badať menšie billboardy, za kto-

ré sponzori venujú do súťaže ceny, finančnú sumu alebo inak svojimi službami prispejú ku 

kvalitnejšej organizácii VB. Organizátori musia čeliť výraznej zmene vo financovaní pre-

tekov a tak im nezostáva nič iné, len využiť vlastné schopnosti a robiť podujatie tak veľko-

lepo, aby priťahovalo sponzorov. Ak porovnáme názvy atletických klubov pred a po roku 

1989, za ktoré atléti pretekali zistíme, že v období po roku 1989 sa markantne začali v ná-

zvoch kluboch vyskytovať mená firiem, ktoré ich finančne podporovali a sponzorovali 

(tab. 3,4). Pred rokom 1989 to boli názvy klubov, ktoré zastrešoval štát, mestá a zopár vte-

dajších najväčších štátnych podnikov. V nových podmienkach už išlo o kluby fungujúce 

pri súkromných firmách. 

Tab. 3  Zoznam víťazov VB v hlavnej kategórii mužov po roku 1989 

Ročník Meno Atletický klub / mesto 

30. Štefko Dukla Banská Bystrica 

31. nekonal sa - 

32. Švec Olymp Praha 

33. Petro Sitno Banská Bystrica 

34. Jakubášek JMBCHK Bardejov 

35. Vanko Dukla Banská Bystrica 

36. Vichristenko Marad Bardejov 

37. Kornenko JM LAVO Bardejov 

38. Vanko Dukla Banská Bystrica 

39. Kramarz Sanor  

40. Dziuba JM LAVO Bardejov 

41. Dziuba JM Demolex Bardejov 

42. Dziuba JM Demolex Bardejov 

43. Dziuba JM Demolex Bardejov 

44. Holečko TDM Krompachy 

45. Holečko TDM Krompachy 

46. Holečko TDM Krompachy 

47. Burgchardt JM Demolex Bardejov 

48. Pástor Obal Servis Košice 

49. Pástor Obal Servis Košice 

50. Vanko Obal Servis Košice 
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Tab. 4  Zoznam víťaziek VB v hlavnej kategórii žien po roku 1989 

Ročník Meno Atletický klub / mesto 

30. Pacovská VSŽ Košice 

31. nekonal sa - 

32. Semanová VSŽ Košice 

33. Sladaná Slávia Košice 

34. Sedláková ŠKL Prešov  

35. Sedláková ŠKL Prešov 

36. Sedláková Slávia TU Košice 

37. Solejová PU Prešov 

38. Močáriová JM LAVO Bardejov 

39. Zatorská JM LAVO Bardejov 

40. Zatorská JM LAVO Bardejov 

41. Zatorská JM Demolex Bardejov 

42. Zatorská JM Demolex Bardejov 

43. Tiszová BK Steel Košice 

44. Vančišinová Stročín 

45. Czubska Mosir Krosno 

46. Marcinková Gymnázium Prešov 

47. Holečková TDM Krompachy 

48. Pavuková OcÚ  Proč 

49. Zakršmíková  Obalservis Košice 

50. Stanovčáková  MŠK Vranov 

 

 

Rozdiel v organizácii je viditeľný napr. aj v uhrádzaní cestovného pre pretekárov do-

chádzajúcich z iných miest Slovenska, resp. zahraničia. Pred „nežnou revolúciou“ bolo 

bežné že cestovné aspoň pre pretekárov na stupni víťazov, okrem cien, uhradil organizátor. 

Posledných 20 ročníkov cestuje každý pretekár na náklady vysielajúcej TJ, klubu, organi-

zácie alebo za vlastné. Mimoriadnymi cenami sa začali stávať aj finančné odmeny. Za vý-

hru v hlavnej kategórii mužov dostal najlepší pretekár na tridsiatom druhom ročníku 5000,- 

Sk (Havrila, 1995). V rozpočte pretekov sa pred rokom 1989 objavuje prevažne jedna ale-

bo približne rovnaká suma, s ktorou museli organizátori hospodáriť. Zmena spoločenského 

systému sa prejavuje aj v tom, že výdavky majú stúpajúcu tendenciu (obr. 33, 34, 35). 

Rozpočet pretekov je za posledných 20 rokov aj o niekoľko tisíc slovenských korún roz-

dielny. 50. ročník už rátal s rozpočtom približne 1660 €.  
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Obr. 33    Rozpočet pretekov 33. ročníka podujatia 
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Obr. 34  Rozpočet pretekov 34. ročníka podujatia  

 

Rozpočet podujatia samozrejme závisel od počtu sponzorov a množstva sponzorské-

ho materiálu, ktoré dostali organizátori od firiem a súkromníkov. Od toho sa odzrkadľova-

la aj kvalita a množstvo cien a občerstvenia, čo nepriamo prispievalo k celkovému obrazu 

pretekov. Musíme však zohľadniť aj všeobecné zvyšovanie cien tovarov a služieb, ktoré po 

roku 1989 v dôsledku ekonomických zmien nastalo. 
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Obr. 35  Rozpočet pretekov 35. ročníka 

 

Nasledujúce ročníky sa z roka na rok tešili vyššej účasti nielen domácich, ale aj za-

hraničných pretekárov hlavne z Poľska. Tomuto faktu evidentne pomáha aj spolupráca 

telovýchovných katedier (neskôr Fakulty športu), ako aj väčšia informovanosť o pretekoch 

v zahraničí. 35. ročníka VB sa napr. zúčastnil aj politik Mikuláš Dzurinda (Jacoš, 1999). 
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Prítomnosť takýchto osobností z politickej scény dodávala pretekom hodnotný punc kvali-

ty. Na tridsiatom deviatom ročníku sa stal víťazom v hlavnej mužskej kategórií Edmund 

Kramarz z poľského Sanoku. Podobne medzi ženami sa na prvom mieste na 45. ročníku 

v hlavnej kategórii žien umiestnila Katarzyna Czubska z Krosna. Večerný beh sa vtedy stal 

aj súčasťou osláv 700. výročia udelenia mestských práv Prešovu. V rámci ročníka sa usku-

točnilo odhaľovanie pamätnej tabule (Smetana, 1957-61). V roku 2000 sa na najvýznam-

nejšom atletickom podujatí mesta po prvýkrát uskutočnili aj preteky na kolieskových kor-

čuliach, ktoré pripravil športový klub korčuľovania na kolieskových korčuliach a školský 

športový klub pri Obchodnej akadémií. Organizátori sa takto snažili zlákať na trať aj 

priaznivcov nového športu v Prešove. Inovácia programu podujatia zaručene predlžuje 

jeho životaschopnosť.  Dĺžka trate merala po nasledujúce roky pre dievčatá a chlapcov do 

9 rokov 800 m, pre dievčatá a chlapcov do 15 rokov 2400 m a pre mládež nad 15 rokov 

a dospelých 10 000 m. Ďalšou zaujímavou disciplínou v rámci VB sa stávali preteky rodi-

čov s deťmi. Organizátori sa aj tu tešili veľkej účasti a obľube novej disciplíny. 

V súvislosti s jubilejným 40. ročníkom VB boli zaslúžilým funkcionárom týchto preteká-

rov odovzdané plakety k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Prešov. Súčasťou 

41. ročníka VB Prešovom bola postupová bežecká súťaž pre starších žiakov a staršie žiač-

ky pod názvom hľadáme nového Jozefa Plachého. Organizátorom bol Slovenský atletický 

zväz. Súťaž prebiehala v štyroch oblastiach Slovenska. Súťažiaci zbierali body, ktoré ich 

posúvali až do veľkého slovenského finále. Dokazuje to interakciu VB s inými celosloven-

skými atletickými súťažami. Na 42. ročníku si športovci pripomínali nedožité sté narode-

niny Štefana Stanislaya, ktorý patril medzi najvýznamnejších zakladateľov Večerného be-

hu . 44. ročník pretekov otvorila akcia Na kolesách proti rakovine, kde zúčastnení museli 

prejsť trať na akomkoľvek dopravnom prostriedku – bicykel, kolieskové korčule, trojkol-

ka, kolobežka, fúrik, skateboard, či vozík pre telesne postihnutých. Takéto humanitárne 

akcie na podporu zdravotne postihnutých ľudí sa v predrevolučnom období nekonali. 

V rámci tohto ročníka sa aktéri a organizátori zapojili aj do olympijskej štafety. Konalo sa 

tak z dôvodu blížiacich sa 28. Olympijských hier, ktoré sa uskutočnili v Aténach. Organi-

zátori na propagáciu a oživenie VB vyhľadávali aj aktuálne udalosti, ktoré sa diali vo svete 

a v našom štáte a do určitej miery sa stávali súčasťou aj celonárodných podujatí, a tým VB 

nadobúdal na atraktívnosti. Nasledujúce obrázky dokumentujú zaujímavé momenty z 36., 

41., 43. až  48. ročníka VB (obr. 36 - 49). 

 



50 

 

 

Obr. 36 Momentky z 34. ročníka Večerného behu 
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Obr. 37   Spomienky na 41. ročník Večerného behu  
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Obr. 38       43. ročník Večerného behu 
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Obr. 39     Nálada pred štartom 43. ročníka VB 

 

 

 

Obr. 40     Mládežnícke kategórie na kolieskových korčuliach na 44. ročníku VB 
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Obr.  41     Hlavná kategória mužov na 44. ročníku VB 

 

 

 

Obr. 42  Preteky rodičov s deťmi na 35. ročníku VB 
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Obr. 43    Kategória mužov na 35. ročníku VB 

 

 

 

Obr. 44    Finiš starších žiakov na 36. ročníku VB 

 

 

 

 

 

 



56 

 
 

Obr. 45  Účastníčka ženskej kategórie na kolieskových korčuliach na 47. ročníku VB 

 

 

 

 
 

Obr. 46   Deti na kolieskových korčuliach v rámci 47. ročníka VB 
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Obr. 47    Kategória rodičia s deťmi na 47. ročníku VB 

 

 

 

 
 

Obr. 48    Muži na kolieskových korčuliach na 48. ročníku VB 
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Obr. 49   Veteráni František Bednár a Ján Tomčo na 48. ročníku 

 

 

Jubilejného, 50. ročníka VB v kategórii veteráni nad 60 rokov sa zúčastnil Jozef 

Štec, ktorý sa ako 74 ročný stal jedným z najstarších účastníkov podujatia od jeho vzniku. 

K zaslúžilým funkcionárom, ktorý boli doposiaľ členmi organizačného štábu sa pridali aj 

noví: Milan Laca, Svorad Herdický, Miroslav Nagy, Marcel Nemec a iní. Večerný beh sa 

dožil svojho jubilea a organizátori spolu s účastníkmi mohli oslavovať 50. ročnú tradíciu 

podujatia, ktorá prežila politické a sociálno - ekonomické zmeny. Nasledujúce obrázky 

dokumentujú zábery z 50. ročníka Večerného behu (obr. 50-55). 
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Obr. 50 Jubilejný 50. ročník VB - mužská kategória 

 

 

 

 
 

Obr. 51  Kategória korčuliarov na 50. ročníku podujatia  
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Obr. 52    Primátor mesta JUDr. Pavol Hagyari oceňuje najmladších účastníkov       

na jubilejnom 50. ročníku VB 

 

 

 

 

Obr. 53    Dobeh starších žiakov na 50. ročníku VB 
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Obr. 54   Štart mladších žiakov na kolieskových korčuliach 

 

 

 

 

 Obr. 55     Kategória mužov na kolieskových korčuliach v rámci 50. ročníka VB 

 

Posledné ročníky VB sprevádzajú vystúpenia mažoretiek, mládežníckeho dychového 

orchestra, moderných gymnastiek Mladosť Prešov, športových aerobičiek TJ Slávia Pre-

šovská univerzita. To, že Večerný beh bol a stále je aj kultúrno-spoločenským podujatím 

potvrdzuje aj účasť hudobných skupín a tanečníkov (Jackovičová, 2005). Večerný beh 
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v Prešove v tomto období začína plniť viac športové a kultúrne poslanie, čím sa vytráca 

politicko - ideologický vplyv, ktorý bolo tak príznačný pre obdobie pred rokom 1989.  

V roku 1990 sa po prvýkrát na plagátoch, ktoré propagujú preteky nenachádza, ako 

sme už v úvode tejto kapitoly spomenuli, spojenie Večerný beh víťazstva, ale len Večerný 

beh Prešovom. Vynechanie prívlastku“ víťazstva“ nie je celkom známe. V Rusku je Deň 

víťazstva najveľkolepejším sviatkom, pričom v Prešove sa do určitej miery pozmenením 

názvu zmazala spomienka na túto udalosť. V propagačných materiáloch o pretekoch sa 

v príhovoroch organizátorov odrážajú udalosti, ktorým daná doba pripisuje najväčší vplyv. 

Príhovor z predošlého obdobia – do roku 1989 - musel obsahovať poďakovania oslobodi-

teľom, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie Československa spod okupácie fašizmom. Vy-

zdvihnutie významných politických udalostí odohrávaných sa práve v týchto dňoch, ako 

napríklad výročie vyhlásenia Slovenskej republiky rád, stupeň plnenia päťročných hospo-

dárskych plánov, úroveň hospodárstva, porovnanie počtov zamestnaných v priemysle 

a poľnohospodárstve, zdôraznenie vysokej životnej úrovne hlavne za účelom vyzdvihnutia 

režimu a jedinej vládnucej strany.  

V porevolučnom období sa už viacej vyzdvihujú kultúrne a historické významné 

medzníky pre mesto, ako udelenie mestských práv, či existencia prvej písomnej zmienky 

o meste Prešov. Nechceme tým povedať, že politické udalosti, ktoré sa za posledné storo-

čie odohrali na území Slovenska sú pre obdobie po roku 1989 menej významné. Len sa 

menej zdôrazňujú a do popredia sa dostávajú nové ciele, ktoré organizátori plnia. Tým, že 

nie sú podporovaní a tým ani obmedzovaní politickým režimom, môžu vyzdvihovať napr. 

zdravotný a humanitárny účel pretekov, či kultúrny význam stretnutia spojený so zábavou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


