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Vážení športoví priatelia. 
 

Jednoznačne najpopulárnejším športom v Kľušove je už niekoľko 

desaťročí futbal. Dokonca sa dá povedať, že v obci vždy dominoval a jeho 

aktéri dosahovali pozoruhodné výsledky nielen v okresných, ale 

i v krajských súťažiach. Súčasné 70. výročie vzniku organizovaného 

futbalu je dobrou príležitosťou na rekapituláciu histórie futbalu v obci, na 

pripomenutie vrcholov a víťazstiev, ale i pádov takmer až na pomyselné 

dno, je čas na spomenutie a vyzdvihnutie ľudí, ktorí v tomto športe 

úspešne funkcionárčili, alebo v ňom ako hráči aktívne pôsobili. 

 Začiatky organizovaného futbalu v Kľušove siahajú do roku 1947, 

kedy sa skupina mladých ľudí, prevažne študentov, rozhodla založiť 

futbalové mužstvo. Ako prvé ihrisko im spočiatku slúžilo pastvisko 

„Chotár“, ktoré bolo vzdialené od obce asi 2 kilometre. Na ňom sa 

odohrali aj prvé mimosúťažné zápasy zo súpermi zo Šiby, Kobýl 

a Bartošoviec. 

 Prvým predsedom Športového klubu (ŠK) Kľušov bol Ján 

Viskup a vtedajšie mužstvo tvorili hráči: Andrej Šverha, Prokopovič, Gutt, 

Matej, Vaško, Olejník, Kurillo, Haniš, Pillár, Čech, Mojdis, Husár, Lenárt, 

Hanobik, Horváth. Kapitánom mužstva bol Andrej Vaško.  

Ihrisko na „Chotári“ kvôli značnej odľahlosti nevyhovovalo 

a preto sa členovia klubu snažili získať hraciu plochu priamo v obci, na 

tzv. „Štepníku“. Potrebné finančné prostriedky zabezpečili vlastnou 

ochotníckou divadelnou činnosťou. V budove Potravného družstva 

svojpomocne postavili javisko a nacvičili niekoľko divadelných hier 

(Bačova žena, Otec bez dieťaťa), čím prispeli i k rozvoju kultúrneho života 

v obci. 

 Prvá riadna schôdza TJ SOKOL Kľušov sa konala 10. apríla 

1948 a nasledujúci rok nastúpili kľušovskí futbalisti na majstrovské zápasy 

III. triedy. Ich súpermi v nej boli mužstvá Kračúnoviec, Hanušoviec, 

Svidníka, Tulčíka a iné. V tomto období ešte pretrvávali problémy 

s ihriskom, lebo plocha na „Štepníku“ bola iba prechodným riešením. 

Členom výboru sa napokon podarilo presvedčiť majiteľov málo výnosných  

lúk poniže obce, že bude správnejšie a užitočnejšie využiť tieto plochy na 

športové účely. Po jednoduchej, ale na živú ľudskú prácu veľmi náročnej  
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melioračnej úprave, bez akejkoľvek finančnej pomoci zvonka bola v roku 

1950 vybudovaná futbalová plocha, ktorá v Kľušove slúži dodnes. Na 

výročnej schôdzi klubu v roku 1951 odzneli slová chvály na adresu 

mnohých obetavých členov, hlavne Jána Pekára, Jozefa Klimu a Michala 

Reviľáka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ďalším významným obdobím kľušovského futbalu boli šesťdesiate 

roky. V roku 1960 vznikol nový výbor TJ v zložení: Ján Matej, Ján Čech, 

Ján Pekár, Ján Haniš, Ján Sendek, Ján Juhás, Július Džalai a Jozef Haniš. 

Pod jeho vedením a s pomocou okresných telovýchovných orgánov sa  

postupne okolo ihriska vybudovala  ohrada  (1963), šatne (1965) a v roku 

1967 boli za 819.-korún okolo hracej plochy vysadené topole. Obetavú 

prácu funkcionárov TJ JEDNOTA (názov klubu od roku 1963) podporila 

úspešnými výsledkami aj vtedajšia generácia hráčov. V rokoch 1968 – 

1974 Kľušov opäť účinkoval v krajskej súťaži.  

 V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch  sa materiálno-

technické podmienky miestneho futbalového klubu, ktorý od roku 1972 

niesol názov TJ Družstevník a od roku 1976 bol premenovaný na TJ 

DRUŽBA, neustále zlepšovali. Bola postavená nová krytá tribúna 

a prevedená rekonštrukcia odvodňovacích kanálov. V roku 1988 sa začala 

výstavba novej prevádzkovej budovy so šatňami, spoločenskými 

miestnosťami a sociálnym zariadením. Žiaľ, pre nedostatok finančných 

prostriedkov boli práce na niekoľko rokov zastavené a objekt začal slúžiť  
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svojmu účelu až v druhej polovici deväťdesiatych rokov.  Súviselo to 

najmä so zmenami po roku 1989, ktoré na Slovensku v mnohých smeroch 

ovplyvnili činnosť športových klubov, na úrovni obcí predovšetkým 

futbalových. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Začiatkom deväťdesiatych rokov nebol kľušovský futbal 

v najlepšej kondícii a mnohí bývalí funkcionári i športovci iba smutne 

spomínali na významné obdobie šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov,  

v ktorých Kľušov patril medzi najúspešnejšie dedinské mužstvá v okrese.  

 

Budovanie novej viacúčelovej budovy pre futbal v obci v tom čase 

nebol hlavný problém. Najdôležitejšie bolo vtedy zabezpečenie činnosti a 

fungovania TJ Družba Kľušov, ktorú od roku 1991 financovala iba obec – 

najmä formou dotácií (na nákup hráčskeho výstroja a na úhradu 

spotrebovanej elektrickej energie) a poskytovaním sály v Kultúrnom dome 

na organizovanie tanečných zábav, ktorých zisk sa mal použiť na činnosť 

TJ. Napriek tomu vtedajší funkcionári TJ útočili na vedenie obce, ktorému 

vytýkali nedostatočnú ochotu podporovať futbal v obci a na viacerých 

zasadaniach obecného zastupiteľstva tvrdo požadovali zvyšovanie dotácií 

na svoju činnosť. Vtedajší starosta s poslancami obhajovali výšku 

každoročne schvaľovaných dotácií pre TJ a  jej funkcionárov vyzývali na 

väčšiu transparentnosť pri používaní pridelených financií. Výsledkom bolo  
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narastanie vzájomnej nedôvery, ktorá potom dlhé roky brzdila rozvoj 

kľušovského futbalu. 

Nedostatok financií a nedostatočná práca vtedajšieho výboru TJ sa 

onedlho odrazili aj v dosahovaných výsledkoch  seniorského mužstva. 

Ročník 1991 – 1992 bol posledným, v ktorom Kľušov hral v I. B triede 

šarišsko-dukelskej skupiny. V ďalšom ročníku 1992 – 1993 už účinkoval 

v II. triede okresných majstrovstiev, v ktorej hráči podávali veľmi 

nevyrovnané výkony a dobré výsledky striedali s nepochopiteľnými 

výpadkami. Vyvrcholením trápenia mužstva a nekoncepčnej trénerskej a 

funkcionárskej práce bol ročník 1994 – 1995, v ktorom síce Kľušov 

figuroval po poslednom kole na 10. mieste, ale keď mu ŠTK za 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neoprávnený štart hráča v zápase 23. kola proti Abrahamovciam odrátala 3 

body, v konečnej tabuľke II. triedy skončil na predposlednom 13. mieste  

a musel zostúpiť spolu s poslednými Fričkovcami do najnižšej futbalovej  

súťaže – do III. triedy. Bol to najhorší výsledok kľušovského futbalu  
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v celej jeho histórii. Horší mohol byť už iba úplný zánik 

organizovaného futbalu v obci.  

V tejto krízovej situácii sa zaktivizovali všetci, ktorým nebol osud  

futbalu v obci ľahostajný. Vo vedení futbalového klubu DRUŽBA Kľušov 

sa uskutočnili personálne zmeny. Nový výbor na čele  s Vincentom 

Pillárom začal s búraním starých, hygienicky úplne nevyhovujúcich šatní, 

dal odstrániť potencionálne nebezpečné topole okolo ihriska a vysadil 

nové ihličnaté stromčeky. Materiál zo starých šatní bol využitý na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zveľadenie podstatnej časti novej budovy. Pre futbal sa začala intenzívne 

využívať najmä jej časť na prízemí. Vzniklo dielo vysokej hodnoty, hlavne 

ak uvážime, že vo vtedajšej ťažkej ekonomickej situácii mnohé dedinské 

kluby neboli schopné zabezpečiť ani bežnú prevádzku.  

Zlepšená funkcionárska práca začala prinášať ovocie a kľušovský  

futbal sa začal odrážať aj zo športového dna. V ročníku 1995 – 1996  
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zvádzal v III. A triede okresných majstrovstiev vyrovnaný súboj 

s Gerlachovom o postup do vyššej okresnej súťaže. V rozhodujúcom 

zápase Kľušovčania na domácej pôde v predposlednom kole zdolali 

Gerlachov 2 : 0, dostali sa do čela a keď v poslednom kole zvíťazili 

vysoko 6 : 1 v Stebníku, mohli sa tešiť z postupu do II. triedy (po 

reorganizácii vlastne do I. triedy) okresných majstrovstiev. V tom 

istomroku okresnú súťaž vyhrali aj kľušovskí dorastenci a postúpili do 

krajskej súťaže. Perspektívy futbalu v obci sa vtedy začali opäť 

vyjasňovať. 

V nasledujúcich rokoch pokračovali práce na dokončení šatní 

a sociálnych priestorov vo viacúčelovom objekte na štadióne, 

ku skvalitneniu služieb pre divákov prispela aj prevádzka kaviarne na 

poschodí tejto budovy. Pre futbal sa v obci vytvorila pomerne široká 

základňa, do okresnej špičky v rokoch 1998 – 2000 patrili okrem družstva  

seniorov aj dorastenci a žiaci. V ročníku 1999 – 2000 si A-mužstvo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľušova už v predposlednom kole I. triedy okresných majstrovstiev 

vybojovalo postup do krajskej V. ligy, skupiny Severozápad, keď    

 

-6- 

v Hertníku zvíťazilo suverénne 8 : 0 (3 : 0). Medzi najväčšie opory 

vtedajšieho mužstva patril najmä Jozef Pekár (1969), Slavomír Pillár 

(1972), Vasilij Soroka (1975) a Jaroslav Novák (1972). 

V ďalších dvoch ročníkoch regionálnej súťaže striedali kľušovskí  

futbalisti  dobré momenty so slabšími a umiestňovali sa skôr v spodnej 

časti tabuľky. Ambiciózny výbor FO, na čele ktorého stál opäť Vincent 

Pillár, nebol s dosiahnutými výsledkami úplne spokojný. V lete roku 2002 

preto došlo k zmene na poste trénera. Novým mužom na tomto dôležitom 

mieste sa stal Jozef Žofaj (1956), rodák z Oravskej Jesenice, bývalý 

dlhoročný hráč Bardejova, ktorý sa neskôr stal trénerom, pôsobil ako 

asistent trénerov Radolského a Komanického a pred príchodom do 

Kľušova viedol ako hlavný tréner mužstvo Odevy Svidník.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V súťažnom ročníku 2002/2003 sa mužstvu TJ DRUŽBA Kľušov  

mimoriadne darilo a po výborných výkonoch sa nakoniec v júni 2003 

radovalo z postupu do IV. futbalovej ligy, skupiny Sever. O tento najväčší 

úspech kľušovského futbalu v jeho doterajšej histórii sa zaslúžilo 

mužstvo, ktorého kostru tvorili skúsení hráči z Bardejova, ako Kuľka, 

Berežný, Tipul a German, a doplňovali ich kvalitní domáci futbalisti (M.  
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Matej, S. Pillár, Pekár, P. Valko, Škvarla).  

IV. liga v dobrom slova zmysle vyprovokovala výbor na čele 

s Františkom Šverhom k zvýšeniu svojej aktivity pri zlepšovaní 

podmienok pre futbalistov i pre všetkých návštevníkov futbalového areálu 

v obci. Pomoc pre futbal poskytoval aj vtedajší starosta Jozef Matej. 

Predovšetkým vďaka jeho iniciatíve a ním vybavenému súhlasu od 

vlastníkov pozemkov sa vo veľmi krátkej dobe vybudovalo v roku 2003 

pomocné ihrisko na „Kamencoch“. Rozsiahle úpravy boli urobené aj 

v účelovej budove pri hlavnom ihrisku (rekonštrukcia šatní, WC, úprava 

miestnosti pre kanceláriu na poschodí). Výrazne sa tiež zvýšili priame 

i nepriame dotácie pre futbal zo strany obce. V roku 2004 obec zakúpila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

novší autobus, ktorý niekoľko ďalších rokov vykrýval potreby futbalového 

klubu na všetkých úrovniach (od seniorov, cez dorastencov až k žiakom). 

V jeseni roku 2004 sa za bránou, ktorá je bližšie k obci, vybudovala 

záchytná sieť, neskôr aj sieť za dolnou bránou. Dôležité boli aj 

odvodňovacie práce na štadióne, ktoré urobila obec v spolupráci s členmi 

a funkcionármi klubu prostredníctvom brigád. K bezproblémovému 

priebehu štvrtoligových zápasov prispelo i vybudovanie osobitného  
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vchodu do kaviarne a zlepšenie usporiadateľskej služby, začala fungovať 

aj hlásateľská služba (František Gutek).  

Na Valnom zhromaždení TJ Družba Kľušov vo februári 2006 

došlo k premenovaniu klubu na Obecný športový klub (OŠK) a jeho 

novým   prezidentom sa stal Ladislav Matej. Okrem neho ešte v užšom 

výbore pracovali: František Šverha, František Gutek, Jozef Matej – 

Pozavoda (1952), Vincent Hudák a Ján Juhás. V revíznej komisii klubu 

zasadali: starosta Jozef Matej ako predseda a členovia František Kuľka 

(bývalý hráč a dôležitý sponzor) a Ladislav Čech. 

Už v prvom roku účinkovania Kľušova v IV. lige začal vychádzať 

bulletin Futbalový spravodaj, ktorého ambíciou bolo prinášať pri každom 

domácom zápase čerstvé, aktuálne a potrebné informácie. Jeho prvé číslo  

vyšlo 4. 4. 2004, pred prvým domácim zápasom jarnej časti štvrtoligovej 

súťaže.  

Iniciátorom vydávania spravodaja a jeho jediným výkonným 

redaktorom bol Marián Matej (1973). S podporou Obecného úradu 

v Kľušove vychádzal až do konca jesennej časti ročníka 2008/2009. 

V roku 2008 vyšlo okrem pravidelných čísel aj jedno mimoriadne, ktoré 

bolo venované oslavám 60. výročia organizovaného futbalu v obci. 

 Päťročná existencia bulletinu sa do dejín futbalu v Kľušove 

zapísala významným spôsobom. Časopis nielenže sprístupnil 

a okomentoval aktivity a výsledky súčasných kľušovských futbalistov 

rôznych kategórií, ale publikovaním kronikárskych záznamov poskytol aj  

kompletný prehľad o účinkovaní starších futbalových generácií Kľušova 

v rôznych okresných a krajských súťažiach. 

Účinkovanie Kľušova vo IV. lige bolo v nasledujúcich sezónach 

dobré a mužstvo sa pravidelne umiestňovalo v bezpečnom pásme prvej 

polovice tabuľky. Obrovským úspechom mužstva však bolo jeho 

účinkovanie v sezóne 2007/2008, v ktorej sa dostalo až do 

finále regionálnej časti Slovenského pohára. V stredu 21. mája 2008 sa 

na štadióne v Giraltovciach stretol treťoligista FK Topoľany so 

štvrtoligovým Kľušovom. Zápas sa v normálnom hracom čase skončil 

nerozhodne 1 : 1, ale v dlhom dramatickom rozstrele boli nakoniec 

šťastnejší hráči Topolian, ktorí ho vyhrali 8 : 7. Aj napriek prehre dosiahli 

Kľušovčania svojou finálovou účasťou pekný úspech a do svojej 

futbalovej histórie zapísali jednu z najkrajších a určite nezabudnuteľných 

kapitol.  
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Najvydarenejšou sezónou našich futbalistov v IV. lige bol 

jednoznačne ročník 2010/2011, v ktorom sa im darilo držať krok 

s mužstvami Bardejovskej Novej Vsi, Ľubotíc a Medzilaboriec a nakoniec 

sa tešili z celkového 2. miesta v súťaži, hneď za postupujúcou 

Bardejovskou Novou Vsou. Naši futbalisti získali celkom 59 bodov za 18 

výher a 5 remíz a v súťaži dostali najmenej gólov!(19). Bol to doteraz 

najlepší výsledok Kľušova vo futbale a najlepšia športová 

reprezentácia obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nasledujúcom ročníku IV. ligy sa Kľušovu už tak nedarilo, 

bojovali iba o záchranu a nakoniec obsadili 12. miesto, ktoré im ju 

zaručilo. Bezprostredne po sezóne sa však v klube začali prejavovať 

dlhodobé vzťahové problémy pri riadení obecného futbalu a rozdielne 

názory na jeho ďalšie smerovanie. Mala to vyriešiť členská schôdza OŠK, 

ktorá sa konala v sále Domu kultúry 14. júla 2012. Diskusia dvoch 

názorovo odlišných strán bola veľmi ostrá, ale nedospela k zmysluplnému 

riešeniu, preto schôdza pokračovala nasledujúci deň, v nedeľu podvečer.  

Až tam sa po odstúpení predchádzajúceho výboru a predsedu Ladislava 

Mateja sformoval nový výbor OŠK pod vedením Jozefa Pillára. 

Napriek funkcionárskym turbulenciám sa futbalistom Kľušova  
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v novom ročníku 2012/2013 darilo a po jesennej časti skončili na 

výbornom 3. mieste za Plavnicou a Dlhým Klčovom.  Vzhľadom na 

problémy, ktoré sa v kľušovskom futbale objavili pred začiatkom nového 

ročníka, to bol veľmi dobrý výsledok. Tréner mužstva Jozef Guliga st. po  

poslednom zápase jesennej časti pre denník Korzár povedal: „Pred 

sezónou by nás ani vo sne nenapadlo, že to takto zvládneme, veď po tej 

minulej nám zostali v šatni traja hráči. Zišiel sa tu veľmi dobrý kolektív, 

prišli mladí hráči, nemáme slabiny ani na jednom poste.“ 

 Pred začiatkom nového ročníka 2013/2014 v IV. lige, skupine 

Sever mali Kľušovčania jednoznačný cieľ, ktorý vyjadril v Bardejovských 

novostiach v júli 2013 prezident klubu Jozef Pillár: „Cieľom v tejto sezóne 

je skončiť do šiesteho miesta, keďže je reorganizácia súťaží a nechceme 

vypadnúť. V tomto ročníku budeme vystupovať pod názvom OŠK Lumarkt  

Kľušov“. Pridal sa k nemu aj nový tréner E. Jánošík, ktorý dodal, že má 

k dispozícii najlepších hráčov, akých mohol mať.  

 Prezidentov a trénerov optimizmus však po niekoľkých kolách 

vyprchal. Výkony mužstva boli kolísavé a keď sa k tomu pridali oslabenia 

mužstva po vylúčeniach kľúčových hráčov a dokonca finančné tresty 

a bodové zrážky za údajné i skutočné inzultácie rozhodcov, výsledkom 

bolo nesplnenie cieľa, vytýčeného prezidentom klubu. Mužstvo sa muselo  

zmieriť s tým, že v ďalšom ročníku už bude hrať v novej, nižšej súťaži – 

v V. lige, skupine Šarišskej. A skončil aj sponzor v názve klubu... 

 V novej krajskej súťaži sa kľušovskí futbalisti v roku 2015 síce 

zachránili, ale vedenie klubu z finančných dôvodov rozhodlo, aby sa 

mužstvo dospelých, ktoré tvorili takmer výlučne domáci hráči, prihlásilo 

iba do nižšej 1. triedy, oblastnej súťaže bardejovského regiónu. 

V kľušovskom futbale sa tak presadila filozofia, ktorá ponúka priestor  

možno menej kvalitným, ale domácim hráčom, na rozdiel od minulosti,  

keď Kľušov reprezentovali kvalitní, no draho platení cudzí futbalisti. 

Budúcnosť azda ukáže, že to bola  dobrá voľba... 

 Kľušovský futbal už prešiel dlhú cestu. Jeho sedemdesiatka je 

poznačená  viacerými pádmi, ale oveľa viac bolo na nej radosti a 

športových úspechov. Na tomto stretnutí rôznych fubalových generácií 

Kľušova si spoločne  zaželajme, aby aj nová hráčska generácia nadviazala 

na úspechy tých predchádzajúcich a prinášala sebe i kľušovským 

fanúšikom veľa radostných športových zážitkov.  

František Gutek 
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