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6 SPOMIENKY ATLÉTOV A FUNKCIONÁROV NA VEČERNÝ 

BEH 

 

BELEJ MICHAL, vysokoškolský profesor, organizátor, riaditeľ pretekov  

Prešovskí atletickí nadšenci pri zakladaní Večerného behu víťazstva (VBV) v roku 1961 si 

zaumienili osláviť víťazstvo nad fašizmom v druhej svetovej vojne jedným najprírodnej-

ším lokomočným prostriedkom človeka, behom ulicami mesta. Mal som tú česť podieľať 

sa na tomto športovom podujatí od jeho zrodu po ďalšie dve desaťročia v rôznych funk-

ciách. V pamäti mi natrvalo utkveli predovšetkým fantastické divácke atmosféry obyvate-

ľov na námestí a uliciach mesta. Rovnako si rád spomínam na nedočkavé tváre na štarte 

a prejavy radosti po dobehoch do cieľa pretekárov početných žiackych a dorasteneckých 

kategórií . 

Vedľa účasti popredných československých a slovenských reprezentantov sa mi natrvalo 

vryli do pamäti tri mená: František Gejza, Milan Zimmerman a Peter Fedorčák. Menovaní 

traja prešovčania, niekoľkonásobní účastníci sa viac rokov umiestňovali na popredných 

miestach a boli skvelými propagátormi tohto podujatia medzi mládežou, atletiky ako 

športu. Večerný beh víťazstva svojou 50-ročnou históriou patri medzi najvýznamnejšie 

športové podujatia v novodobej histórii mesta Prešov. Aj naďalej si zaslúži náležitú pozor-

nosť a podporu mesta i ďalších inštitúcií. Do ďalších rokov želám organizátorom 

a pretekárom VBV veľa úspechov. 

 

BURKCHARDT JAKUB, víťaz kategórie mužov 47. ročníka z Poľska 

„ Preteky ma veľmi upútali, vyzdvihujem hlavne ich atmosféru, kontakt bežcov s divákmi, 

organizáciu podujatia a prístup organizátorov k aktérom. V Prešove sa mi veľmi páčilo 

a tak nabudúce pozvem aj svojich ďalších poľských kolegov.“ 

 

ČERVENKA ANTON, člen TJ Spartak Dubnica 

„ Na preteky som najradšej chodil do Prešova. Na VBV sa schádzala špička vytrvalcov 

Slovenska. Boli to veľmi rýchle preteky. Mali dobrú športovú úroveň. Mám však pripo-

mienky k trati. Tá by mala byť stále rovnaká, aby sa mohli prirovnať výsledky jednotli-

vých ročníkov a mohol by sa zaviesť traťový rekord. Škoda, že v ženskej kategórii bola 

taká slabá účasť. Po spoločensko - organizačnej stránke boli preteky zvládnuté dobre. Pre-

teky sleduje veľké množstvo ľudí. Môžem povedať, že účasť divákov je najväčšia na Slo-
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vensku. Diváci sú disciplinovaní. Prešovčania vedia, že je to tradičný beh a asi ho každo-

ročne očakávajú.  

 

DEMSKÝ IVAN, pretekár  

„Večerný beh som vyhral v roku 1984 a v tomto období to boli skutočne uznávané preteky. 

Štartovalo na ňom vtedy viac ako 700 pretekárov. Ja osobne som prvýkrát bežal v Prešove 

už v roku 1973 ako dorastenec a dobehol som na druhom mieste. Na tieto preteky si dobre 

pamätám, preto lebo diplomy nám podpisoval osobne Jozef Plachý, úspešný českosloven-

ský olympionik a reprezentant v behu na 800 m. Neskôr som s ním pretekal na rôznych 

atletických súťažiach. V minulosti bol Večerný beh populárny a uznávaný viac ako v 

dnešnej dobe aj keď odmeny neboli finančné, ale nám išlo hlavne o šport. Dnes ak finanč-

ná odmena nie ja dostatočne vysoká tak na tieto preteky lepší bežci ani neprídu. Podobne je 

to s účasťou, čo sa tyká počtu pretekárov. Mládež ak nemusí tak nešportuje a preto na ta-

kýchto podujatiach preteká viac pretekárov v kategóriách veteránov  ako dorastencov. Pred 

pár rokmi v mládežníckych kategóriách štartovali aj moji zverenci, ktorých som trénoval a 

umiestnili sa na pódiových miestach. Aj v roku 2011 v kategórii žiakov zvíťazil môj zve-

renec, ktorého momentálne trénujem. Ja som bežal v kategórii veteránov a nebolo to prvý-

krát.“ 

 

DOBÁK JÁN, atlét a funkcionár Lokomotívy Prešov 

„Úroveň týchto pretekov zodpovedá vzťahu mesta Prešova k tzv. „neatraktívnym“ šport-

om. Drvivá väčšina ľudí, ktorí majú so športom dočinenia, prichádza do styku s atletikou 

až prostredníctvom tohto behu, čo však nie je vina organizátorov, ani samotných atlétov. 

Účastníci hlavného preteku medzi ktorými bolo reprezentanti ČSSR: Tejbus, Zháňal, 

Ovádková, Nebojsa, Ciboch, Javorka, Sucháň, ako i dorastenci, napríklad Plachý, boli 

vždy milo prekvapení organizáciou tohto podujatia. Osud pretekov závisí od miery pocho-

penia miestnych orgánov pre rozvoj atletiky - tohto ideálneho masového športu, schopného 

modelovať všetky vlastnosti, ktoré potrebuje dnešný mladý človek.“ 

 

FEDORČÁK PETER, člen TJ Lokomotíva Prešov 

„Pretože sa zúčastňujem na mnohých cestných pretekoch a mám po celej republike priate-

ľov - bežcov, som veľmi rád, že na VBV ich môžem privítať v domácom prostredí 

a zmerať si sily v uliciach nášho mesta. Pretekári k nám do Prešova radi chodia. VBV má 

dobré meno v celej republike. Pretekári si chvália úzky kontakt s divákmi, srdečnú atmo-
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sféru. Kritický sa však zmieňujú o trati, ktorá sa často mení a miestami je málo osvetlená. 

Myslím, že máme čo doháňať. Aj v starostlivosti pretekárov, máme k dispozícií málo hy-

gienických zariadení. Vyjadril by som sa ešte k spoločnému posedeniu, ktoré býva po pre-

tekoch, u nás nie je pre všetkých pretekároch ako je zvykom na významných pretekoch 

v iných mestách. Viem, že spoločenské posedenie pretekárom veľa dá. Môže sa podeliť 

o svoje dojmy, porovnať tréningy, utužia sa priateľstvá započaté na športovom poli. U nás, 

konkrétne, by mimo prešovskí pretekári mohli v príjemnom prostredí stráviť večer do od-

chodu vlaku. Viem, že by to vedeli oceniť.“ 

 

HOLEČKO MARTIN, víťaz kategórie mužov 44. – 46. ročníkov 

Po prvý krát som na Večernom behu štartoval v roku 1998 ako študent fakulty humanit-

ných a prírodných vied PU, pretože toto podujatie bolo zároveň akademickými majstrov-

stvami Slovenska v cestnom behu. Spomínam si, že som zažil aj ovácie pre víťaza pretože 

som cieľom prebiehal spoločne s vtedajším víťazom  Mirom Vankom, samozrejme že ja 

o jeden okruh pozadu.  

Boli to asi prvé bežecké preteky na ktorých som sa stretol s tak silne obsadeným štar-

tovým poľom, s bežcami o ktorých som zvykol čítať v novinách a zažil som neuveriteľnú 

atmosféru s   množstvom divákov na celom 1500 m dlhom okruhu. Dnes môžem povedať, 

že poznám  iba málo behov ktoré sa môžu pochváliť takou diváckou kulisou a takou kva-

litnou organizáciou.  

Nasledujúce roky  som sa na toto podujatie stále tešil. Neskôr, už  ako bežec 

s vyššími výkonnostnými ambíciami  som tieto preteky bral ako prvý z vážnych behov a  

najtvrdší test po zimnej objemovej príprave a základnom jarnom tréningu rýchlosti, absol-

vovaných pred hlavnou sezónou. Veľmi mi vyhovovala  dĺžka pretekov (7 500m). V tomto 

jarnom období (začiatok mája) známom množstvom maratónov a polmaratónov to boli pre 

mňa dosť vzácne preteky, na ktorých som si mohol otestovať svoju rýchlosť. 

Svoje tri víťazstvá na večernom behu radím medzi  moje najcennejšie. Žiadne z nich totiž 

nebolo ľahké, pretože do Prešova organizátori vždy dokázali prilákať veľa kvalitných bež-

cov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 

Prajem organizátorom týchto pretekov veľa úspechov a  síl, aby toto významné špor-

tové podujatie v Prešove bolo naďalej motivujúce pre pretekárov a pútajúce pre divákov a 

priaznivcov bežeckého športu. 
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JACOŠ JÁN, novinár a redaktor Prešovského večerníka, spoluorganizátor pretekov 

„Večerný beh Prešovom je najvýznamnejším atletickým podujatím v Prešove a najstarším 

svojho druhu na Slovensku. Treba poďakovať tým, ktorí boli pri jeho vzniku a ktorí ho 

organizujú v súčasnosti. Bez lásky k atletike a húževnatosti hŕstky nadšencov z atletického 

klubu TJ Slávia Prešovská univerzita na čele s jeho dlhoročným predsedom, vysokoškol-

ským pedagógom, trénerom a vynikajúcim atlétom Jurajom Maľcovským a bez podpory 

vedenia mesta Prešov by sa večerný beh nedal organizovať. Večerný beh má vždy jedineč-

nú atmosféru, historické jadro Prešova sa počas jeho priebehu stáva príťažlivou športovou 

scénou. Cenné je tiež to, že v našom meste môžeme privítať bežcov a bežkyne zvučných 

mien. Nás organizátorov najviac teší, keď vidíme súťažiť čo najviac detí a mládeže. Pote-

šia i slová uznania - milo nás nimi prekvapili poľskí bežci. Úžasná je kategória, v ktorej si 

zabehajú rodičia so svojimi ratolesťami predškolského veku. Večerných beh, ktorý už ne-

sporne patrí do koloritu podujatí v metropole Šariša, v posledných ročníkoch spestrili pre-

teky na kolieskových korčuliach. Som rád, že som na večernom behu pretekal, môžem sa 

so skupinou atletických nadšencov podieľať na jeho organizácii a venovať sa mu aj ako 

športový redaktor Prešovského večerníka. Toto jedinečné bežecké podujatie má za sebou 

polstoročnicu a aj tým ukazuje svoju životaschopnosť.“ 

 

JAVORKA ANTON, člen TJ Spartak Piešťany 

„V prvých rokoch mojej bežeckej dráhy som sa na VBV zúčastňoval. Keď mám byť 

úprimný zdalo sa mi to trochu ďaleko. Treba rozumieť tomu asi takto: Pôjdem do Prešova 

kvôli nejakým piatim kilometrom keď behám maratón? Darmo mi pretekári, kamaráti ho-

vorili, že v Prešove sú vynikajúce preteky. Až jeden rok som si povedal, že musím ísť do 

Prešova, lebo VBV bol jedným z mála významných slovenských behov, na ktorých som sa 

ešte nezúčastnil. Prišiel som a vyhral v novom traťovom rekorde. Mal som obrovskú ra-

dosť. Najviac však na mňa zapôsobila vynikajúca atmosféra VBV. Nato sa nedá zabudnúť. 

Ľudia sú fantastickí a tak nie div, že mi od dojatia skoro spadol putovný pohár, keď som 

stal na stupni víťazov. Ešte šťastie, že ho Tono Červenka chytil skôr, než stihol spadnúť na 

zem. Odvtedy som VBV pravidelne zaraďoval do svojho programu. Vtedy som sa veľmi 

tešil na Prešov, nevedel som sa dočkať, kedy už budem znova medzi priateľmi. Snáď preto 

som do Prešova chodil dva dni pred vlastnými pretekmi. Veľmi ma mrzelo, keď som do 

Prešova nemohol prísť napríklad preto, že som reprezentoval republiku v zahraničí, ale to 

som už v dopisoch sľuboval účasť o rok. V Prešove som vždy stál na stupni víťazov, a to 

som si veľmi cenil, pretože ako maratónec som obstál v pretekoch s „rýchlikmi“ - tak na-
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zývam pretekároch míliarov, veľmi dobre, čo vždy signalizovalo dobré rýchlostné predpo-

klady pre budúcu sezónu. Samozrejme veľmi veľký význam to malo pre získanie sebadô-

very. Na Prešov sa nedá zabudnúť v žiadnom prípade. Vždy bude patriť k najkrajším zá-

žitkom mojej kariéry.“ 

 

KLEPSATEL BELO, lekár na VBV 

„VBV ako náborové preteky mládeže je fantastický dobrá vec. Stále sa nájdu talenty. Vy-

zerá to však tak, že vidiek zatláča prešovských pretekárov. Hlavné preteky sa snažia udr-

žovať tradíciu atletiky. Žiaľ, že ťažko je zabezpečiť významných pretekárov. U žien je 

situácia ešte vypuklejšia. VBV by mal byť masovou účasťou mládeže. Ak by som mal 

zhodnotiť preteky z lekárskeho hľadiska, musí povedať, že mladšie kategórie neprichádza-

jú na šport s dobrou atletickou prípravou. Len lekársky personál vie, koľko škody narobí 

v mladom organizme takáto nepripravenosť. Mladý pretekár často krát vydá počas prete-

kov všetky svoje sily a vyčerpaný dobehne do cieľa. Niektorí žiaci štartujú aj s akútnymi 

ochoreniami. Preto treba apelovať na učiteľov, aby lepšie pripravovali svojich zverencov 

ako po stránke fyzickej, tak aj psychickej“. 

 

KOPANEV OLEG, odborný asistent, tréner Slávie VŠ Prešov 

„Spomedzi všetkých športov v Prešove je atletické podujatie VBV celkom ojedinelé. 

Svedčí o tom štrnásťnásobné usporiadanie pretekov bez prerušenia. Tým sa preteky stali 

tradičnými a majú svoj nenahraditeľný význam. Nie len pre mesto Prešov a  pre východo-

slovenský kraj, ale aj pre celé Slovensko. Záujem o VBV prejavujú aj atléti mimo hraníc 

našej republiky. Niektorí z ďalších ročníkov by sa mal usporiadať aj s medzinárodnou 

účasťou. VBV je jedným z prvých podujatí v Prešove, ktoré okrem športovej stránky sle-

duje aj politické ciele. Týmto podujatím si každoročne pripomíname víťazstvo nad fašiz-

mom. Všetci účastníci a funkcionári VBV si každoročne uvedomujú jeho politický výz-

nam, čo má svoj dosah najmä na ideové formovanie mládeže. Športový význam VBV vi-

dím v tom, že si mnohý účastníci overujú svoju formu pred otvorením športovej sezóny. 

Účasť na VBV sa pre mnohých významných pretekárov stáva pravidelnou previerkou pri-

pravenosti. Ako jeden z organizátorov a funkcionárov VBV sa teším tomu, že všetky roč-

níky prebehli k plnej spokojnosti účastných pretekárov a divákov, a že ohlas o tomto podu-

jatí v našej vlasti je z roka na rok širší.“ 
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 LIŠKA JÁN, zaslúžilý tréner TJ VSŽ Košice 

„Beh je po stránke propagačnej vítaným podujatím na začiatku pretekárskeho obdobia. 

Veľký význam má pre kategóriu žiakov a dorastencov. Koná sa za veľkej účastí divákov. 

Nedostatkom pretekov je každoročne slabá účasť v kategórii žien. Aj v kategórii mužov by 

mohla byť väčšia účasť špičkových pretekárov. Podujatie s takou tradíciou a takého výz-

namu by si zaslúžil aj medzinárodnú účasť. Aspoň z najbližších štátov. To je veľká úloha 

pre usporiadateľov.“ 

 

MAĽCOVSKÝ JURAJ. vysokoškolský pedagóg,  jeden zo zakladateľov  podujatia 

Začiatok usporiadania Večerného behu víťazstva v Prešove si spomínam ako študent Peda-

gogického inštitútu v Prešove, kde som študoval telesnú výchovu. Od študentských čias 

som pôsobil aktívne v atletickom klube ČH Prešov. Viem, že v roku 1961 aktívni funkcio-

nári a pretekári na čele s p. Pelczerom a Zimmermanom prišli s myšlienkou usporiadať 

v Prešove v centre mesta bežecké atletické podujatie, ktoré bolo jedinečné v tom, že sa 

uskutočnilo vo večerných hodinách za umelého osvetlenia a bolo sprevádzané svetlometmi 

zapožičanými od leteckého útvaru. Takéto podujatie do tejto doby nebolo uskutočnené 

doposiaľ v celej československej republike. 

Cieľom tohto podujatia bolo zapojiť do pohybovej aktivity čo najväčší počet mládeže 

v náborových pretekoch a zároveň dať možnosť aktívnym pretekárom dospelých realizo-

vať sa v hlavných pretekoch. Tieto myšlienky našli svoju podporu aj u vtedajších čelných 

predstaviteľov mesta. Záštitu nad podujatím zobral starosta mesta. Súčasne pri tejto príleži-

tosti mesto venovalo putovný pohár pre víťaza v kategórii dospelých a rada ONV pre kate-

góriu žien. Hneď od začiatku bolo vypísaných 10 kategórií v súťaži mládeže a dve kategó-

rie  pre dospelých. 

Slávnostné otvorenie prvého ročníka sa nieslo s veľkou pompéznosťou. Začalo to 

slávnostným nástupom pretekárov a funkcionárov pred hotelom Dukla. V čele sprievodu 

išli prešovskí federáti, ktorých sprevádzali vlajkonosiči na motorkách s fakľami. Sprievod 

sa presunul k hotelu Savoy, kde bol štart pretekov. Nasledoval sľub pretekárov 

a rozhodcov. Slávnostné otvorenie sledovalo tisíce divákov, ktorí lemovali obe chodníky 

pešej zóny. Efektom boli svetlomety, ktoré osvetľovali sprievod a súčasne svietili počas 

celých pretekov. 
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 Na prvom ročníku sa zišlo v náborových pretekoch pre mládež takmer 800 preteká-

rov. V hlavnej kategórii dospelých sa zišli pretekári zo všetkých kútov republiky, čo potvr-

dzovalo, že podujatie zapustilo hneď od začiatku svoje hlboké korene. 

 Samotní pretekári, ktorí sa zúčastnili aktívne na pretekoch v hlavných kategóriách, 

boli  väčšinou reprezentanti Československa so skúsenosťami európskych a svetových sú-

ťaží a tí prirovnávali tieto preteky k silvestrovskému behu v brazílskom São Paule. Impo-

noval im najviac živý kontakt s obecenstvom a to im dodávalo sily podať čo najlepší vý-

kon. Vždy odchádzali s týmito najlepšími pocitmi a odhodlaním vrátiť sa opäť 

v nasledujúcom ročníku. 

V prvých ročníkoch organizáciu podujatia mali na starosti funkcionári atletického 

klubu ČH Prešov pod gesciou sekcie atletiky pri OV ČSTV. Od štvrtého ročníka sa zapája 

do organizácie aj TJ Slávia Prešov pri Pedagogickej fakulte s jej čelnými predstaviteľmi. 

Zároveň pomocnú ruku podávajú aj funkcionári Lokomotívy Prešov, kde bola sústredená 

mužská atletika. Podujatie po organizačnej stránke bolo pomerne náročné. Najviac 

z ekonomického hľadiska. Organizačný výbor na prípravu podujatia sa schádzal už pol 

roka dopredu.  

V prvých 20 ročníkoch sme mali najväčšiu účasť v kategóriách mládeže. Veľa prete-

károv, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia v kategórii mládeže, ostalo verné atletike aj 

v dospelosti. Najväčší úspech dosiahol Jožko Plachý, ktorý sa zúčastnil Večerného behu 

štyrikrát a pokračoval až na vrchol olympijských hier. 

Do dvadsiateho ročníka som väčšinou pracoval v organizačnom výbore vo funkciách 

pri organizovaní mládeže, ako hlavný rozhodca. Od roku 1980 až do jeho 50. ročníka t.j. 

do roku 2010 som nepretržite zastával funkciu riaditeľa pretekov. Po tridsaťročnej funkcii 

riaditeľa pretekov som odovzdal štafetu riadenia podujatia mladšej generácii a tá pokračuje 

v začatej tradícii. Počas môjho riadenia som sa snažil zapojiť do organizačného výboru 

okruh známych osobností atletického diania v Prešove. Tesnou spoluprácou s katedrou 

telesnej výchovy PF, neskôr FHPV a nakoniec Fakultou športu sme dokázali usporiadať 

Večerný beh v Prešove v čo najväčšej spokojnosti. Aj napriek tomu, že po rozdelení spo-

ločného štátu sa počet bežeckých podujatí na Slovensku viacnásobne zvýšil. Večerný beh 

Prešovom si v kalendári bežeckých podujatí na Slovensku zachoval prioritné miesto. Podľa 

vyjadrení pretekárov v hlavnej kategórii si účasť na podujatí v Prešove veľmi cenili 

a vyjadrovali sa k usporiadaniu pretekov veľmi pozitívne. Najviac im imponoval priamy 

kontakt s obecenstvom. 



70 

Aj napriek porevolučným turbulenciám sme dokázali pokračovať v jeho usporiadaní 

a ďalšom pokračovaní. Každým ďalším ročníkom sme podujatie zatraktívňovali pridáva-

ním nových disciplín. Pre divákov sme vsúvali vystúpenia mažoretiek, tanečných skupín 

a gymnastických formácií. V jeho 37. ročníku pridali súťaž družstiev základných 

a stredných škôl, čím sa počet súťažiacich podstatne zväčšil. V ďalších ročníkoch sme sa 

zamerali aj na kategóriu najmenších, keď sme zakomponovali do propozícií preteky rodi-

čov s deťmi predškolského veku a žiakov ročníkov 1. stupňa ZŠ. V roku 2002 42. ročník 

VB sme v spolupráci s klubom Ententiky vsunuli do časového rozpisu tri kategórie prete-

kov na kolieskových korčuliach. 

Večerný beh Prešovom si získal v doterajších ročníkoch obľubu pretekárov 

z rôznych atletických klubov Slovenska. Výsledkom je účasť reprezentantov Slovenska 

a zahraničných pretekárov. K jeho častým hosťom patrí aj štvornásobný olympijský účast-

ník a majster Európy Jozef Plachý, ako čestný hosť pri dekorácii víťazov. 

Do ďalších rokov prajem podujatiu kvalitných pretekárov so snahou zapojiť do pohybovej 

aktivity čo najväčší počet mladej generácie.   

 

MICHALEC JOZEF,  tréner ČH Prešov 

„Prvé ročníky boli najsilnejšie obsadené. U mládeže to boli náborové preteky 

a zúčastňovalo sa na nich veľké množstvo mládeže. Bola aj väčšia účasť mimo prešov-

ských oddielov z okresov Levoča, Spišská Nová ves a ďalších. Škoda, že sa trať pretekov 

často menila a nedajú sa porovnať dosiahnuté výsledky na jednotlivých ročníkoch. Od de-

siateho ročníka sa trať relatívne stabilizuje. Termín pretekov nie je zo športovej stránky 

veľmi vhodný, pretože sa začínajú už preteky na dráhe a mnohým pretekárom je nevhodný 

tvrdý povrch trate. Čo priniesli tieto preteky pre prešovskú atletiku? Sú predovšetkým zá-

kladom pri výbere talentov. Tréneri v žiackych kategóriách si môžu vybrať začínajúcich 

atlétov. Urobili sme niečo preto, aby mládež športovala, aj po pretekoch je zväčšený záu-

jem o atletiku. Prihlásia sa aj tí, ktorí s atletikou prestali a začínajú znova.“ 

 

NEMEC MARCEL,  účastník a jeden z organizátorov 

„Účasť na Večerný behu v Prešove sa v mojom prípade začína spájať s r. 1988, teda v čase 

keď som prechádzal do kategórie juniorov, čo znamenalo prechod k bežeckým disciplínam 

kategórie dospelých. Ako bežec na stredné vzdialenosti, trať VPV bola ideálna na otesto-

vanie výkonnosti v začiatku sezóny pred hlavnou sezónou na dráhe. Umiestnenie v prvej 

desiatke bežcov, medzi ktorými štartovali elitní bežci z Československa (R. Štefko, M. 
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Vanko) bolo pre mňa veľkým povzbudením v mojom výkonnostnom raste. Neskôr to boli 

aj umiestnenia v prvej päťke, keď som skúšal súťažiť na maratónskych a polmaratónskych 

tratiach v r. 1993 – 2006. Trať a atmosféra behu v centre mesta vo večerných hodinách má 

svoje čaro aj dnes, preto VB predstavuje stále atraktívne bežecké podujatie na Východnom 

Slovensku“. 

 

ONDREJČÁKOVÁ ĽUDMILA, Tatran Sp. Nová Ves 

„Každý človek, ktorý má úprimne rád svoju vlasť, si nájde malé miesto kde sa cíti dobre, 

kde vie, že môže nájsť priateľov a pomoc. Aj športovci, ktorí sa celú sezónu pripravujú na 

majstrovské súťaže, majú jedno svoje mesto, preteky kde sa cítia dobre a vidia, že ich or-

ganizátori privítajú stále s niečím novým a pekným. Každý rok ich čaká niečo čo ešte viac 

upevní pekné spomienky na preteky. VBV v Prešove sú jedny z mála pretekov, kde popri 

dobrej organizačnej stránke je fantasticky jedinečné publikum. Prešovčania, ktorí prídu 

v ten večer lemovať trať pretekov s tým prežijú každý krok pretekára, vytvárajú tak atmo-

sféru, ktorá spolu s dobrou organizáciou robí VBV preteky, na ktorý rada chodím. Stačí len 

raz prísť a potom už prídete sem nielen vyhrávať, ale hlavne budete sa ich chcieť zúčastniť. 

Zúčastniť sa ich pre neopakovateľné čaro a krásu, ktorá zanechá vo vás jednu z najkrajších 

spomienok.“ 

 

OVÁDKOVÁ-PŘIVRELOVÁ MILKA, reprezentantka ČSSR 

„ Ovzdušie pretekov bolo vynikajúce, najmä to, že sa bežalo už za tmy. Svetlá reflektorov 

ožarovali a osvetľovali pretekárov. Pripomínalo mi to javisko v divadle. Pruhy svetla nás 

priam hľadali. Veľmi sa mi páčil úzky kontakt s divákmi. Po chodníkoch bolo množstvo 

ľudí, najmä mládeže. Svojím povzbudzovaním vybičovali pretekára k maximálnym výko-

nom. Bolo to potrebné, pretože v svojej kategórii som bežala temer bez konkurencie. Veľ-

mi pekne spomínam aj na dobehnutie do cieľa, kedy víťazného pretekára ovenčili vavríno-

vým vencom, čo u atlétov nebýva zvykom. Tie vence mám doteraz odložené.“ 

 

PELZER VLADIMÍR, jeden zo zakladateľov VBV 

 „Preteky vznikli z troch základných motívov: 40. výročie založenia KSČ a FRTJ, popula-

rizácia atletiky medzi obecenstvom, vyhľadanie talentov. Keď človek s odstupom času 

pozerá na tieto preteky, môže zhodnotiť plnenie všetkých troch úloh. Politická koncepcia 

sa plní. Preteky sa stali trvalou a neoddeliteľnou súčasťou májových osláv v našom meste. 

Značnú pozornosť im venujú stranícke a štátne orgány. Môžeme povedať, že prvý účel je 
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splnený. Druhá úloha sa plní. Preteky sa stali populárnymi. Obyvatelia mesta na nich čaka-

jú a radi ich navštevujú. Tým sa žiaľ nedosiahla popularita atletiky na dráhe. Obecenstvo 

na atletické podujatie nechodí. Pripúšťam, že to má súvislosť s málo atraktívnou úrovňou 

výkonov i súťaží. S vyhľadávaním talentu je to obdobné. Z roka na rok vyskočilo niekoľko 

talentov, ktorí ostanú verní atletike a sú na úrovni výkonnostných súťaží, v ktorých sú pri-

hlásené oddiely v Prešove. Mňa osobne teší, že Jozef Plachý sa zúčastnil na týchto prete-

koch a dosiahol tu výraznejšie úspechy. Na konci stojí otázka: čo ďalej? Dosiahne VB  

medzinárodnú úroveň? Doriešiť problém kategórie žien. Ja si to predstavujem asi takto. 

V tomto istom čase, ako sa koná VBV, beží sa aj beh Devín v Bratislave. Bolo by potrebné 

sa nám spojiť s usporiadateľmi týchto pretekov a prostredníctvom SAZ-u dosiahnuť toho, 

aby špičkoví  zahraniční pretekári potom prišli na VBV. Finančné zabezpečenie týchto 

nákladov je v možnostiach usporiadateľov. Sú to smelé plány, ale podľa mojej mienky, 

uskutočniteľné. V riešení druhého problému počkáme do neskorších ročníkov. Buď zabez-

pečíme 5-10 výkonnostných pretekárov z celej republiky alebo ju v najbližších ročníkov 

zrušme.“ 

 

PERENIČ MICHAL, jeden z prvých organizátorov VBV 

„VBV počas svojho dlhoročného pôsobenia plnil viacero veľmi dôležitých spoločenských 

a športových úloh. Zúčastnení pretekári si veľmi pochvaľovali organizáciu pretekov. Pre 

nás funkcionárov to bolo veľkým povzbudením. Veď VBV si vyžadoval dôslednú prípra-

vu, ktorá trvala niekoľko mesiacov pred štartom pretekov. Vopred bol pripravený plán prá-

ce. Organizátori sa pravidelne schádzali a referovali o prípravách na VBV, aby v ten sláv-

nostný večer išlo všetko hladko. Preto k nám pretekári radi chodia.“ 

 

PLACHÝ JOZEF, štvornásobný účastník olympijských hier, účastník 5.-7. ročníka 

„Každý ročník má svoju atmosféru. V rokoch 1965 až 1967 som vyhral v kategóriách 

mladšieho a staršieho dorastu. Bol som aj zvedavý ako tieto preteky pokračujú. Myslím si, 

že sú to jedny z najväčších pretekov na Slovensku. Je to pekné, že podujatie pokračuje, 

lebo v dnešnej dobe nie je ľahké pripraviť také preteky. Potešilo ma, že štartovalo dosť 

veľa detí, tiež spoločenský stránka a sprievodný program. Mal som radosť z chlapcov 

a dievčat, ktoré štartovali v najmladších vekových kategóriách.“ 
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STANISLAY ŠTEFAN,  jeden zo zakladateľov, hlavný štartér 

„VBV sa zrodil z iniciatívy nadšených atletických pracovníkov na čele s Pelzerom, Kopa-

nevom a ďalšími bývalými pretekármi a zástupcami ozbrojených zložiek, ktorí tvorili štáb 

tohto významného podujatia, ktorý bol usporiadaný  každoročne na počesť osláv víťazstva 

nad fašizmom. Každoročné VBV vyznel veľkolepo za účasti širokého obecenstva, ktoré 

vždy nadšene povzbudzovalo pretekárov. Treba vysoko vyzdvihnúť morálnu podporu škôl, 

učilíšť, závodov, ROH, VB, armády, ktorí vždy starostlivo a nezištne prispeli k zdarnému 

priebehu VBV. Naše mesto tak bohaté na športové tradície vždy ochotne prevzalo záštitu 

nad VBV. MsNV a ONV venovali nádherné krištáľové poháre, ktoré putujú z rúk do rúk 

mužov a žien vždy uprostred urputných bojov o vavríny. Na tomto tradičnom podujatí srd-

ce každého aktívneho účastníka bolo vždy zapálené láskou ku krásnej veci, k VBV. Spo-

mínam tiež na mladosť, na velebnosť a krásu športového života, ktorý mi bol vždy najkraj-

ším poľom pôsobnosti vo voľnom čase. VBV bolo doteraz vždy významnou súčasťou spo-

ločenského života v našom meste. Želám, ako bývalý pretekár a štartér VBV, aby budúce 

ročníky VBV vyzneli čo najslávnostnejšie a najdôstojnejšie. “ 

 

SUCHÁŇ PETER, Dukla Banská Bystrica, víťaz XIII. Ročníka VBV 

„Práve niekoľko dní pred 5. májom 1973 som obdŕžal od OV STO v Prešove propozície 

a zároveň i pozvanie na trinásty ročník VBV. Na tieto preteky Prešovom som bol pozvaný 

už aj v minulosti. No rôzne okolnosti, najmä reprezentačné povinnosti, mi nedovolili zú-

častniť sa na týchto pretekoch. Až v tomto roku sa mi podarilo prísť. Neľutujem. Podľa 

mňa bol priebeh a organizácia VBV na vysokej úrovni. Nie že by som chcel lichotiť uspo-

riadateľom, ale môžem to objektívne tvrdiť, lebo som pochodil veľké množstvo väčších 

i menších pretekov. Do budúcnosti by som len podotkol, žeby bolo dobré, keby bola trasa 

pretekov vždy presne zmeraná, aby sme si my, pretekári mohli správne ohodnotiť svoje 

výkony. Myslím, že VBV má veľkú budúcnosť, pretože preteky takéhoto typu sú vo svete 

veľmi populárne a zúčastňujú sa na nich poprední bežci. Zároveň je prístupný mnohým 

štartujúcim a priebeh závodu je dobre kontrolovateľný divákmi. Želám všetkým organizá-

torom a pracovníkom OV STO, ktorým leží na srdci toto podujatie, veľa úspechov 

a tvorivej práci do ďalších ešte bohatších ročníkov.“ 

 

VALKO EMIL, redaktor Prešovských novín  

„Zaiste nie náhodou sa o našom meste hovorí, že sa môže popýšiť dlhoročnou a hádam 

i ťažko napodobiteľnou športovou tradíciu. Nerád by som tu opakoval veci už všeobecne 



74 

známe, ale chcem využiť toto vyjadrenie na to, aby som pripomenul, že tradícia je síce 

pekná vec - synovia by mali byť hrdí na veľké činy svojich otcov, ale žiť sa z nej nedá. 

Najlepším a súčasne najpresvedčivejších dôkazom tohto tvrdenia je situácia v prešovskej 

atletike. Na jednej strane existuje skupina nadšencov, ktorí kraľovnú športu, kropia živou 

vodou, aby sa udržala pri živote. Na druhej strane je zasa dosť tých, čo im osud tejto popo-

lušky je azda celkom ľahostajný. Hádam len tak si možno vysvetliť súčasný stav. Prešov, 

mesto so 65 000 obyvateľov, z ktorých jednu tretinu tvorí študentská mládež, nemá už nie-

koľko rokov ani jednu vyhovujúcu a normám odpovedajúcu atletickú dráhu. Možno je to 

trocha veľa na úvod, ale sú to myšlienky a postrehy úžasne dôležité, aby sme mohli pocho-

piť športové podujatie, ktoré sa stalo zatiaľ najvýznamnejšou propagáciou atletiky v našom 

meste. Podľa môjho názoru najvydarenejší bol prvý ročník. Najmä pre svoju, v našich 

podmienkach originálnosť a celkovú organizáciu. Pamätám si, že organizátori dokázali do 

prípravy zapojiť veľmi široký štáb ľudí a pamätali i na taký detail, aby trať bola osvetlená 

vojenskými svetlometmi. V neskorších rokoch sme sa presvedčili, že preteky si našli svo-

jich prívržencov. Atléti z celej republiky si odnášali pekné dojmy a podujatie po športovej 

stránke malo solídnu úroveň. Viacero nedostatkov bolo po organizačnej stránke. Preteky sa 

pripravovali v ďalších rokoch len veľmi krátko, a tak aj dobré nápady a skúsenosti 

z minulých rokoch neboli akceptovateľné. Nedoriešená je otázka medzinárodnej úrovne. 

Pokiaľ ide o túto stránku pretekov, bolo by treba pouvažovať, čo vlastne chceme z nich 

mať. Či sa uspokojíme s manifestačným charakterom alebo chceme, aby to boli preteky 

súčasne na vysokej športovej úrovni. Osobitnú zmienku si zasluhuje zapojenie mládeže. 

V prvých ročníkoch išlo o masovú účasť dievčat a chlapcov. Postupne sa počet štartujúcich 

v mládežníckych kategóriách zužoval. Stálo by za uváženie, aby v kategóriách mládež 

predchádzali školské a medziškolské kolá. VBV vznikol z nadšenia a z dohárajúceho nad-

šenia dožíva. Škoda, že vynikajúci nápad sa nám nepodarilo obliecť do reprezentatívnej-

šieho štátu. Ruku na srdce, s prešovskými atlétmi sa diváci nemajú možnosť stretnúť po 

celý rok. Skoro nič nevedia o ich podujatiach. V podobe spomínaných pretekoch sa im 

naskytá jedinečná príležitosť upozorniť spoluobčanov na svoju prácu. Chcel by som záro-

veň poznamenať, že si veľmi vážim prácu nadšených organizátorov. “ 

 

TEJBUS ŠTEFAN, víťaz prvých piatich ročníkov - Slávia Bratislava 

„ Na prvý ročník VBV ma pozval Milan Zimmermann. Cestoval som vlakom a temer som 

zmeškal štart pretekov. Nezabudnem na konanie štartéra, pána Stanislaya, ktorý sa vedel 

vžiť do psychiky športovca. Počkal, kým budem pripravený a až potom odštartoval prete-



75 

ky. Na druhom ročníku sa mi počas trate stala iná príhoda. Svetlomety osvetľovali cestu 

predo mnou, svietili mi do chrbta. Viedol som. Pred sebou som videl len môj tieň. V tom 

sa k nemu pridali ďalšie. Znervóznel som. Vplyvom svetlometov tiene boli dlhé, nemohol 

som odhadnúť vzdialenosť pretekárov. Zviedlo ma to z trate. Len ochotná rada akéhosi 

mladého šarvanca, ktorý ma usmernil v ceste, mi pomohla. Všetko sa potom dobre skonči-

lo. Takto sa so mnou zahrali svetlá a tiene. VBV plnil nielen športovú, ale aj spoločenskú 

funkciu. Účasť federátov, spojená so záujmom celého mesta, dodávala pretekom slávnost-

ný ráz. Preteky boli pekne dotované cenami, v takom prípade to nemá byť hlavným motí-

vom, ale pretekárov to láka. VBV si urobil meno, tradíciu. Nie je to len „puťák“. Dostal sa 

do kalendára atletických podujatí. V Prešove sa mi veľmi páčilo. Preteky boli záležitosťou 

širokej verejnosti. Ľudia vypĺňali okná domov. Námestie bolo plné divákov, deti 

s lampiónmi lemovali ulice. Obdobu takýchto pretekov som doposiaľ nepoznal. Organizá-

cia a starostlivosť o pretekárov bola veľmi dobrá. Do Prešova som preto rád chodieval.“ 

 

ZIMMERMANN MILAN, úspešný reprezentant mesta Prešov 

„ V roku 1958 som sa vrátil do Prešova z vojenskej prezenčnej služby. Ako vojak som 

aktívne pôsobil v Litvínove a v celom Severočeskom kraji. Mal som možnosť absolvovať 

veľa úspešných atletických pretekov - cezpoľné behy, preteky na počesť jubileí, napríklad 

Duchcovský viadukt, Beh Hnevínovom a iné. Po mojom návrate do rodného mesta som 

bol priam zapálený myšlienkou, aby niečo podobné sme usporiadali aj my v Prešove. Zo 

začiatku bolo viacero návrhov. Vtedajšie vedenie ČH Prešov sa rozhodlo že by bolo vhod-

né pripraviť beh, ktorý by bol realizovaný priamo v uliciach mesta. Po všetkých úvahách 

sme pochopili, že samotným atletický oddiel ČH Prešov by sa na takú mohutnú akciu, ako 

mali byť tieto preteky, po stránke organizačnej a športovej nestačil. Preto sa tejto akcie ujal 

OV ČSTV. Preteky zapustili hlboké korene v našom meste. Dokázali sme usporiadať ak-

ciu, ktorá v tej dobe nemala konkurenciu. VBV zaznamenal mnoho v mojej športovej ka-

riére. Vyžadoval dôkladnú športovú prípravu. Bol náročný od štartu po cieľ. Bežalo sa 

akoby v kotli. Medzi divákmi vrelo. Streľba rakiet, osvetľovanie reflektormi, ulice lemo-

vané divákmi, to bola atmosféra prvých pretekov. Pretekár bol stále na očiach divákov. 

Zvlášť to platilo pre pretekárov z domácich jednôt. Fanúšikovia fandili. Preteky pre domá-

ceho bežca boli záväzné, keď nechcel sklamať svojich priaznivcov. Najlepší a najkrajší 

pocit pre pretekára potom je, keď stojí na stupni víťazov a díva sa na masu ľudí, nachádza-

júcu sa na prešovskom námestí. Tento pocit sa nedá zabudnúť. Preteky umožňovali hneď 
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na začiatku sezóny stretnúť sa so špičkou slovenských, aj českých pretekárov, a tak si ove-

riť sily pre nastávajúcu sezónu a porovnať výkony.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


