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ZÁVER 

  

Chronologická rekonštrukcia päťdesiatich rokov Večerného behu v Prešove je odzr-

kadlením mnohých zmien, ktorými prešli spoločnosť i športové podujatie za toto posledné 

polstoročie. Skúmali sme vplyv spoločenských udalostí na organizáciu Večerného behu v 

historickom kontexte tak, ako sa dobovo za sebou odohrávali. Štúdium dobových archív-

nych materiálov ukázalo, že na priebeh, organizáciu a samotné realizovanie tohto výz-

namného športového podujatia v Prešove vplývali politické, ekonomické a sociálne fakto-

ry, ktoré sa za päťdesiat rokov výrazne zmenili. Priniesli so sebou pozitívne, ako aj nega-

tívne zmeny. Organizácia každého ročníka bola špecifická, takmer každý ročník priniesol 

so sebou niečo nové, či už to bolo zvyšovanie počtu kategórii, pribúdanie nových disciplín 

alebo zmena dĺžky trate. Najväčšiu zmenu v organizácii Večerného behu sme však odhalili 

po roku 1989. Ročníky sa začali odlišovať v dôsledku väčšieho či menšieho vplyvu 

a pomoci štátneho sektora, sily sponzoringu, zdrojom financovania, a nakoniec i hlavnou 

myšlienkou, či cieľom, ktorý sprevádzal podujatie. Podujatie organizované v nových spo-

ločenských podmienkach už nemuselo plniť ideologickú funkciu, na každom ročníku si 

pripomínať moc štátu a silu vládnucej strany. Do popredia sa kládol športový, kultúrny 

a zdravotný cieľ pretekov.  So zásahom štátu súvisí aj finančná podpora, ktorú pred pádom 

socializmu Večerný beh v Prešove pravidelne dostával. Porevolučná situácia si vyžadovala 

vyhľadávanie iných finančných zdrojov. Bez pomoci sponzorov a mesta by nebolo možné 

dodnes organizovať Večerný beh na akejkoľvek úrovni. Dôležité je poznamenať, že podu-

jatie je životaschopné, pretože i napriek nepriaznivým vplyvom, rôznym politickým nátla-

kov i nutnosti riešenia otázok nedostatočných financií organizátori dokázali usporiadať 

Večerný beh každoročne až do dnes (okrem r.1991). Aby si podujatie udržalo meno aj 

v budúcnosti a aby sa organizovalo v historickom jadre Prešova bude mu potrebné zabez-

pečiť ešte väčšiu podporu najmä súkromného sektora. Keďže atletika na rozdiel od iných 

kolektívnych športov ako napríklad futbal a hádzaná nemá v Prešove tak významné miesto, 

čelí výrazným existenčným problémom. Šport v dnešnej dobe nemá šancu fungovať bez 

sponzorských príspevkov. Veľké oddiely a kluby sú dotované finančnými prostriedkami 

nemalých firiem a podnikov. Prešov nepatrí medzi priemyselné a kultúrne veľkomestá. 

Najväčším zamestnávateľov je Nemocnica J.A. Raimana s poliklinikou a Prešovská uni-

verzita v Prešove, pod ktorú patria aj oddiely Slávia. Atletický oddiel, tak ako aj Večerný 

beh potrebujú silného sponzora, aby mohli na poli športu preraziť. Podujatie si z roka na 

rok vyžaduje náročnejšiu prípravu a väčšie zásahy do života v meste. Mesto Prešov sa vý-
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razne podieľa na organizácii podujatia, pretože bez patričnej kooperácie organizátorov 

s mestom by sa preteky nemohli pravidelne usporadúvať. Dôležitý je odklon mestskej do-

pravy, ktorú mesto zabezpečuje počas pretekov ako aj prepožičanie miestností pre organi-

zátorov po dobu podujatia. Najväčší podiel úspechu podujatia bude však stále patriť orga-

nizačnému tímu, ktorý svojou zanietenosťou a láskou k atletike udržiava podujatie na vy-

sokej úrovni. Napriek problémom, ktorým musia organizátori čeliť si Večerný beh udržuje 

prestíž a je podporený aj dodnes účasťou popredných slovenských bežcov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


