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ÚVOD 

 

Problematike dejín športu nie je dnes venovaná veľká pozornosť. Historici sa zaobe-

rajú skôr hospodárskymi a politickými dejinami, pričom minulosť športu zostáva v úzadí. 

Svoju históriu má umenie, hudba, literatúra, ale aj telesná výchova a šport. Na vývoji tele-

snej kultúry môžeme rovnako ľahko badať vývin spoločnosti, úroveň vedy, stupeň ekono-

miky krajiny. Je určitým obrazom každej doby, v ktorej sa rozvíjala. Preto si môžeme aj na 

základe skúmania jedného aspektu športu v dlhšom časovom rozmedzí vytvoriť obraz ob-

dobia, zistiť politické vplyvy, charakter vládnuceho systému, vplyv ekonomických fakto-

rov, rekonštruovať sociálne vzťahy a spoločenské rozvrstvenia doby. To všetko rovnako 

vplývalo na organizáciu každého športového podujatia, pretekov, či zápasov. Inak tomu 

nebolo ani v atletike. Už celé polstoročie sa od roku 1961 v Prešove organizuje Večerný 

beh. Toto najmasovejšie stretnutie bežcov v centre Prešova má takmer najdlhšiu tradíciu 

bežeckých pretekov na Slovensku. Znamenalo veľa v atletickej histórii Prešova, pretože 

bolo jedným z mála podujatí, kde sa stretávali pretekári z celého Československa a neskôr 

aj z okolitých susedných krajín. Už 21.6.1846 sa v Prešove konali prvé atletické preteky, 

čo len dokazuje, že mesto malo predpoklad na vytvorenie atletického podujatia. Začiatkom 

dvadsiateho storočia nebola však atletika v Prešove tak populárna. Mesto venovalo väčšiu 

pozornosť kolektívnym športom ako napríklad futbal a hádzaná. Svedčí o tom už len prie-

stor vymedzený v mestskej kronike, kde autor zhrňuje atletické podujatia na jednu stranu, 

pričom jedna kolektívna hra pripadá na dve. Je preto potrebné ukázať, že atletika ako krá-

ľovná športu mala svoje miesto aj v Prešove. Slovensko prešlo za posledných päťdesiat 

rokov mnohými premenami, čo sa v neposlednom rade odzrkadlilo aj na spoločenskom 

živote ľudí. Každé politické, ekonomické a spoločenské zmeny priniesli odozvu aj 

v kultúrno - spoločenskom dianí. Ľudia si pripomínajú zlomové historické udalosti rôzny-

mi spôsobmi. Jednou z foriem oslavy významného výročia môže byť aj organizácia špor-

tového podujatia. Prví bežci na sa Večernom behu víťazstva (ďalej VBV) stretli 8. mája 

1945 v predvečer osláv Dňa víťazstva nad fašizmom.   

Problematiku spracovala v roku 1974 študentka katedry telesnej výchovy Ľudmila 

Bodíková ako diplomovú prácu. Venovala sa prvým štrnástim rokom organizovania VBV. 

Práca obsahuje pohľad na jednotlivé ročníky pretekov, štatistické vyhodnotenia 

a spomienky atlétov a funkcionárov na podujatie. My sme pracovali len s primárnymi in-

formačnými zdrojmi z archívov a knižníc. Čerpali sme z kroník mesta Prešov, ktoré sú od 

roku 1961 spracované po jednotlivých zväzkoch vydávaných každoročne. Využívali sme 
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archívny materiál zo súkromných zbierok a písomný materiál Okresného výboru Česko-

slovenského zväzu telesnej výchovy (ďalej OV ČSZTV) v Prešove, ďalej údaje z novín: 

Prešovský večerník, Prešovské noviny, Východoslovenské noviny a Korzár Nedostatok 

knižnej literatúry dopĺňajú osobné rozhovory s atlétmi a organizátormi pretekov. Pri spra-

covaní celej problematiky sme postupovali podľa metód historického výskumu. 

Cieľom práce bolo zmapovať históriu VBV za obdobie päťdesiatich rokov 

a interpretovať vplyv politických, sociálnych a ekonomických faktorov. Poukázať na výz-

nam organizovania športového podujatia, ako v minulosti, tak aj dnes. Z historickej stránky 

sme rekonštruovali priebeh jednotlivých ročníkov. Každý ročník VBV bol veľkou mierou 

determinovaný dejinným pozadím mesta a štátu. Úlohou práce bolo porovnanie organizo-

vania pretekov v jednotlivých obdobiach a identifikácia špecifických dobových faktorov, 

ktoré kreovali konkrétne podmienky uskutočňovania podujatia. Analýzou priebehu jednot-

livých ročníkov VBV a štúdiou dejín mesta a štátu sme zistili, že podujatie 

s päťdesiatročnou tradíciou bolo do určitej miery zrkadlom obdobia, v ktorom bol realizo-

vaný. Práca nepredstavuje štatistické zosumarizovanie dát, ale interpretuje kauzálne súvis-

losti v politickom, sociálnom a ekonomickom kontexte, a to pri príležitosti päťdesiateho 

výročia jeho vzniku.  

Päťdesiaty ročník pretekov dokazuje, že ľudia i počas obdobia krízy, politického út-

laku a zápasov o moc sa mali chuť stretávať, zlepšovať svoju výkonnosť a vytvoriť si 

i počas nepriaznivých politických procesov podmienky pre každoročnú organizáciu podu-

jatia, na ktorom sa zúčastňovali pretekári i atletický odborníci z celej republiky, a neskôr aj 

z okolitých krajín a samozrejme široká divácka verejnosť. 

Zber propagačných materiálov, osobných výpovedí, historických dokumentov 

a dobových fotografií bol predpokladom historickej práce. Preto sa chceme srdečne poďa-

kovať všetkých organizátorom aj pretekárom, ktorí do práce venovali svoje osobné zážitky 

a skúsenosti s VBV. Ďalej Jánovi Jacošovi, ktorý prispel svojimi návrhmi a dobovou foto-

dokumentáciou. Rovnako sme vďační obom recenzentom - prof. dr. hab. Stanislawovi Za-

borniakovi a PhDr. Marcel Nemec, PhD. za ich pripomienky a námety. A v neposlednom 

rade prof. PaedDr. Jánovi Jungerovi, PhD., ktorý nám svojimi radami a skúsenosťami po-

mohol skvalitniť predloženú monografiu vo finálnej fáze.  

 

 

 

 

 


