
Z histórie futbalu vo Vlachove 
 

     Začiatky futbalu vo Vlachove sa datujú na prelom dvadsiatych a tridsiatych rokov 
minulého storočia. V rokoch 1929 - 1934 vo Vlachove sídlila vojenská posádka,  bola to 1. a  
3. batéria 263. horského delostreleckého pluku. Vojaci, väčšinou českej národnosti, boli 
ubytovaní v bývalom grófskom kaštieli a v priľahlých budovách. Futbalové zápasy hrali 
s inými vojenskými mužstvami ako napr. KAC Košice a ďalší. Ihrisko mali na parcelách, kde 
teraz stoja rodinné domy Juraja Kováča, Maroša Puškáša, Kornela Fischera a 
Dušana Klementíka. Pôvodne to bolo vojenské cvičisko, ktoré využívali aj ako ihrisko.        
     Naši občania, hlavne mladí chlapci, boli častými divákmi futbalových zápasov a takto sa 
zaúčali do tajov futbalovej hry. V tom čase sa futbal hral len v Rožňave, Dobšinej, Betliari, vo 
Vlachove a neskôr vo Veľkej Polome a v Nižnej Slanej.   
     Prvé zápasy hrali hráči z našej obce medzi rokmi 1933 – 1935 s miestnou posádkou, 
Dobšinou a Rožňavou. Keďže vtedy ešte nebola organizovaná súťaž, hrávali futbal iba občas 
v nedeľu alebo pri rôznych príležitostiach v obci.   
      
     Podľa historických záznamov z tohto obdobia prvými hráčmi boli: 
1. Ján Leško u Rusnáka                  brankár 
2. Pavol Klobušník u Šafárov         half  
3. Pavol Klobušník ml.                   half 
4. Eduard Šmelko                           bek   
5. Leopold Farkašovský                 bek 
6. Ondrej Klementík                      spojka 
7. Štefan Šmelko                            spojka 
8. Leopold Gábrik                          ľavé krídlo  
9. Ján Ondrejčik                             pravé krídlo 
10.Zoltán Mikulík učiteľ               center   
11.Vojtech Vrablica (farárov syn) center half 
 
     V tom čase sa hralo systémom 3-2-5 - traja obrancovia, dvaja záložníci a piati útočníci.  
Jednotlivé posty mali prevzaté názvy z angličtiny: half – stredný, bek – obranca, center – 
stredný.     
     Druhá svetová vojna futbal prerušila a až po vojne sa ho znovu chytila mladšia generácia. 
Dva roky po druhej svetovej vojne sa začalo hrať pred kaštieľom. Na začiatky futbalu 
spomína Štefan Klementík takto: „Ako 16 – 17 roční chlapci sme začali hrať futbal na ceste 
pred kaštieľom s gumenou loptou. Nesmeli sme hrať na lúke, lebo tá sa kosila pre obecného 
bujaka. Neskôr nám dovolili hrať na lúke pred kaštieľom, ale len skoro na jar a potom až po 
jej pokosení. Záujem mladých o tento šport bol veľký, tak nám obec dovolila urobiť si ihrisko 
pred kaštieľom. Obec zakúpila aj hranoly z píly na bránky, ktoré sme my potom postavili. 
Organizovaná súťaž nebola, tak sme si zápasy dojednávali s okolitými dedinami. Na zápasy   
sme chodili na bicykloch, niekedy nás vozil Jožo Lukáč z mlyna na aute. Bola to stará Slávia 
so skráteným valníkom, ktorú používal na dovoz zrna do mlyna. Prvé dresy zakúpila obec a 
na kopačky a loptu sme sa poskladali sami. Zozbierané peniaze stačili len na zakúpenie 
šiestich párov kopačiek, ostatní hrali v bagančiach od Baťu. Kopačky boli spoločné, tak sme 
sa striedali v ich používaní.    
     S futbalom sme zažili aj niekoľko veselých i vážnych epizód. Stalo sa napríklad, že sa nám 
po zápase vo Vyšnej Slanej pokazilo auto a tlačili sme ho  až do Vlachova.  Zápas s Rejdovou 
mal príchuť maškarného bálu - my sme už mali futbalovú výstroj, ale Rejdovci nastúpili 
v čižmách a v košeliach so zápästkami, čo pôsobilo veľmi komicky.     



     Zápas s Henckovcami mal zase inú príchuť. Jeden divák z Henckoviec si zaspomínal na 
vojnové časy a za stavu 3 : 1 pre Vlachovo vytiahol pištoľ a začal strieľať ponad hlavy 
hráčov. Samozrejme, že to naši diváci nenechali len tak. Strhla sa bitka medzi divákmi 
a Vlachovo vyhralo.“      
     Prví povojnoví aktéri futbalu vo Vlachove boli: 
Milan Matejovský, Ján Rozložník, Juraj Varga, Jozef Varga, Štefan Klementík, Juraj Hronec 
u Podfarou, Juraj Leško, Pavol Endrek, Ondrej Černaj, Ondrej Petrenko, Pavol Vandrák, 
Milan Vandrák, Pavol Klobušník u Karasa, Ján Sekerka, Štefan Klement z Ulici, Ján Gallo, 
Juraj Jánošík, Michal Labuzík. 

       Mužstvo Vlachova z roku 1950 
Horný rad zľava: Juraj Jánošík, Štefan Klementík, Jozef Varga, Štefan Klement,  
Pavol   Klobušník 
Stredný rad zľava : Michal Labuzík, Pavol Vandrák, Juraj Hronec 
Dolný rad zľava: Juraj Varga, Ján Gallo, Ján Sekerka                                                         

 
     V 50-tych rokoch nastúpila ďalšia generácia a menilo sa aj ihrisko. Rozširovaním štátnej 
cesty sa najprv preložilo do Kertu, kde v súčasnosti stojí základná škola. Na tomto ihrisku sa 
hralo do roku 1957. Ďalšie štyri roky sa futbal vo Vlachove súťažne nehral a až do ukončenia 
výstavby nového ihriska sa hralo len rekreačne pred Kultúrnym domom.  
     Dlho sa vyberalo miesto, kde postaviť nové ihrisko. Nakoniec sa vybrala Mlynárova lúka. 
O výstavbu ihriska sa zaslúžil vtedajší predseda MNV Ondrej Černaj a funkcionári na čele 
s predsedom TJ Michalom Labuzíkom, tajomník Ondrej Elexa a Juraj Hronec ako člen 
výboru. Výber miesta nebol práve najšťastnejší, lebo spomínaná lúka predtým slúžila ako 
skladisko odpadovej trosky z bývalých vlachovských hámrov. Dlho trvalo, kým sa troska s 
ostrými hranami vyzbierala a plocha čiastočne zatrávnila. Až úprava pri rozširovaní hracej 
plochy v 70-tych rokoch úplne zakryla nepríjemnú trosku, ktorá spôsobila nejedno poranenie 
hráčov.  Ani rozmerovo ihrisko nedosahovalo požadované parametre. Dĺžka 100 m a šírka 52 
m neumožňovala hrať kombinačnú hru, preto sa volil spôsob dlhých lôpt – kopni dopredu 
a bež.   



     V roku 1961, po ukončení výstavby nového ihriska na Mlynárovej lúke, sa Vlachovo 
prihlásilo do organizovanej súťaže, ktorú hralo do roku 1970.  Súťažný ročník 1970/71 sa 
nedohral, v zime v roku 1971 sa mužstvo odhlásilo zo súťaže.    
     Dva roky futbal vo Vlachove stagnoval. Znova musela prísť nová generácia, ktorá ho 
pozdvihla na vyššiu úroveň. V roku 1973 sme sa prihlásili do IV. triedy.  
 
 


