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Zubný kaz u detí
Čo rozprávali
pamätníci 
Rozhovor 
s olympionikmi

S príchodom prvých marcových dní lúče zu-
batého slnka vyžarujú stále viac tepla a všade 
naokolo vidieť, že sa príroda zobúdza. Každým 
dňom je všetko zelenšie, vtáčí spev sa ozýva 
so stále väčšou intenzitou a doslova nás láka 
von. Zmeny v prírode, ktoré nám priniesla jar, 
nás priamo nabádajú, aby sme poupratovali a 
skrášlili naše okolie.
Začiatok príchodu jari sme si pripomenuli tra-
dičným obecným podujatím „FAŠIANGY“, kto-
ré sme zavŕšili skvelou fašiangovou zábavou 
v kultúrno-spoločenskom  centre. Jedným z 
najušľachtilejších ľudských snažení je úsilie 
o spravodlivosť. Jedným z najprirodzenejších 
práv človeka je právo byť slobodným. Jednou 
z najtragickejších súčastí histórie ľudstva sú 
udalosti, kedy človek musí brániť slobodu a 
spravodlivosť so zbraňou v ruke, keď si musí 
brániť svoju domovinu, svoju vlasť. Keď si 
musí brániť miesto, ku ktorému ho viažu tie 
najkrajšie spomienky, miesto, ktoré nadov-
šetko ľúbi. Miesto, kde sa narodil, kde žil a vy-
chovával svoje deti. Miesto, kde sú pochovaní 
jeho najdrahší, svoju obec, svoj dom. Slovo 
vojna je strašnejšie ako slovo smrť. Snáď hor-
šie znejúce slovo ani nepoznáme. Smrť vie 
byť aj milosrdná, ale vojna nikdy. Neexistuje 
vojna spravodlivá a nespravodlivá. Nejestvuje 
dobrá,  ani zlá vojna. Existuje len vojna hroz-
ná a krutá, zlá a ešte horšia. Preto je  6. marec 
vo Valaskej významným dňom. Pred 69. rok-
mi bola naša obec oslobodená od nadvlády 
fašizmu. Túto každoročnú udalosť sme si uc-
tili položením kytíc pri oboch pamätníkoch 
v obci. Okrem toho sprievodnou akciou bolo 
odhalenie pamätnej tabule Lipy slovenskej 

Z puknutej zeme sa derie malý klíčok,
a pri ňom ďalší, vedľa ďalší a ďalší.
Je taký krehký, ale slnko šušká: „Poď von, keď 
si zdravý?
Čochvíľa je ich plný vŕšok.
Žeby sneh nadobro zmizol zo strání?
Nech si len ide, po dlhej zime sa to patrí.
Je marec a apríl kráča po ňom.
Zákon života je už taký.
Štyrikrát ročne príroda mení farby. 
Tie najkrajšie sú vari na jar, ktovie prečo. 
Lebo po zime sa na lúkach objavujú kvietky.
Jeden je celkom maličký a druhý väčší. 
Každý z nich je nám milý, ba i milší.
Škoda, že sa zakrátko ponorí do večnosti.
Z jeho semienok bude po roku mnoho.

Privítajme 
jar

O všetkých sa píšu knihy, knižočky a knižky,
aby sme sa z nich učili a čosi sa dozvedeli,
že vody Hrona, Ďumbier, ba i Chopok sú  živo-
ta domovom,
aby sa tam každú jar znova a znova vracali, 
s nimi sa maznali, s nami sa dívali
ako slnko  začína páliť nad Lipovou, 
ako z močiarov na Tehelni vyskakujú žaby,
ako sa do zeleného šatu prebúdzajú stromy,
aby tak skryli všednosť suchých konárov.
Na nich kukučka zakuká spoza hory,
raz, dva, päť ráz – to vraj života vykukáva 
roky. 
Deň po dni rovnako vteká ozlomkrkom,
a zase sa hlas škorca ozýva na svitaní.
Vŕšky ožívajú šantením a krikom detí, 
liesky nesmelo zakvitajú kvietím.
Všetko sa jarou prebúdza k životu priam sko-
kom.
Privítajme preto každé ráno, deň celý 
a buďme šťastní, že sme sa opäť jari dožili.

F.A. 

štátnosti, pri ktorej sme si pripomenuli 170. 
výročie vzniku slovenskej hymny, ktorá má 
korene v múdrosti našich predkov, je našou 
budúcnosťou, naším pokladom, naším osu-
dom na ceste zvrchovanosti.
Oboch týchto podujatí sa zúčastnili aj vzácni 
hostia,  pani Ing. Alena Kánová - prednostka 
okresného úradu Brezno a pán Anton Pôbiš - 
tajomník Oblastného zväzu protifašistických 
bojovníkov. Po odhalení tabule za sprievo-
du hudby valaštianskej dychovky a spevo-
kolu Lipka sme sa vydali v sprievode obcou 
k pamätníkom padlých v oboch svetových 
vojnách. Po tomto akte sme hostí privítali 
v klube dôchodcov v starej Valaskej. Toto po-
obedie prinieslo vysoko spoločenské stretnu-
tie, za čo sme, slovami hostí, boli veľmi pekne 
ohodnotení.
Zima v tomto roku ušetrila obci peniaze na 
spustenie skrášlenia obce. V tomto čase do-
končujeme schody do cintorína od Hronskej 
ulice a v blízkej dobe plánujeme vybudovať 
aj nové schody od železničného priecestia. 
Rovnako začneme s rekonštrukciou šatní pre 
účinkujúcich v kultúrnom dome, opravou 
oplotenia školského areálu a výmenou osvet-
lenia v celej obci, dokončujeme pasportizáciu 
dopravného značenia a osvetlenia prechodu 
pre chodcov na hlavnej ceste I/66. 
Vážení spoluobčania, keďže sa blíži jar, jej 
predzvesťou sú nadchádzajúce Veľkonočné 
sviatky, želám Vám ich krásne prežitie. Všet-
kým želám hodne hrejivého slniečka a pevné 
zdravie.

Ing. Juraj Uhrin,
starosta obce

foto: Mgr. Ivan Karak
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   Zástupca starostu obce zvolal na 12. februára 2014 pracovné 

stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva so starostom obce. 

Stretnutia sa zúčastnili poslanci OcZ, starosta obce, prednosta 

obecného úradu, hlavný kontrolór.

   Pracovné stretnutie viedol zástupca starostu, ktorý v úvode privítal 

všetkých prítomných. Hlavnými bodmi programu rokovania boli:

Požiadavky, pripomienky poslancov na starostu obce a prednostu 1. 

obecného úradu,

Informácie o činnosti komisií pri obecnom zastupiteľstve,2. 

Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva.3. 

V bodoch rokovania programu 1. a 2. vystúpili poslanci, starosta, pred-

nosta a hlavný kontrolór. Pripomienky boli konkrétne a boli adreso-

vané obecnému úradu. V stručnosti spomeniem prerokované pripo-

mienky.

Ing. Bánik – informoval sa o fungovaní samostatných právnych •	
subjektov MŠ a ZUŠ zriadených od 01.01.2014. Odporučil zaoberať 

sa hospodárením spoločnosti Valbyt, s.r.o., ktorej 100 % vlastníkom je 

obec Valaská,

Mgr. Karak – informoval sa o činnosti a aktivitách verejnoprospeš-•	
ných prác, navrhol upraviť vonkajšie priestory pri novej MŠ a parku pri 

odbornom učilišti internátnom, odporučil rozmiestniť stolnotenisové 

stoly v obci, informoval o prípravách zmeny názvu ZŠ a o činnosti ko-

misie školstva, kultúry a športu,

p. Švantner – upozornil na opravu šachty na Tatranskej ulici, múrika •	
pri pamätníku v materskej časti obce a jazierka na Tajchu, odporučil 

ohradenie detského ihriska v materskej časti,

p. Krupa – navrhol poriadané kultúrne akcie zabezpečiť poriadko-•	
vou službou a zaoberať sa vyčistením odrážok v Potôčkoch, zároveň 

informoval o činnosti komisie výstavby ÚPŽP a poľnohospodárstva,

p. Pastírová – navrhla riešiť parkovacie miesta v obci, pripomienko-•	
vala koordinovanie verejnoprospešných prác, informovala o predaji 

pozemkov pod garážami, povinnosti nahlasovania vyťahovania žúmp 

a o činnosti komisie sociálnozdravotnej a bytovej,

p. Čiefová – odporučila zabezpečiť osvetlenie pri Valbyte, s.r.o. •	
a opravu cesty na Hronskej ulici,

prednosta OcÚ – informoval o záujme na pridelenie nebytových •	
priestorov na Školskej ulici,

starosta obce – informoval o ponuke rekonštrukcie osvetlenia •	
obce, možnosti zakúpenia „krta“, rekonštrukcie šatní v spoločenskom 

dome, spustení separovanej prevádzky na Piesku, miestnej akčnej 

skupiny obcí CHOPOK, kamerovom systéme obce a potrebe podpísať 

nájomnú zmluvu s poľovníckym združením Richtárovo,

hlavný kontrolór – informoval prítomných o vytvorenej neoficiál-•	
nej webovej stránke o obci, ktorú nespravuje obecný úrad a spochyb-

nil pravdivosť niektorých tam zverejňovaných informácií.

Záverom stretnutia starosta obce informoval poslancov obecného za-

stupiteľstva o programe najbližšieho zasadnutia OcZ.

Po vyčerpaní programu pracovného zasadnutia zástupca starostu 

obce poďakoval prítomným za aktívny prístup a účasť na pracovnom 

stretnutí.

    Ing. Peter Bánik, 

zástupca starostu obce

Výsledky I. kola voľby prezidenta SR v obci Valaská, konanej dňa 
15. 03. 2014

Volebný okrsok č. 1 Valaská sídlisko - východ
Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 218 hlasov1. 
Kiska Andrej, Ing. 135 hlasov 2. 
Procházka Radoslav, JUDr. PhD. 81 hlasov3. 

Volebný okrsok č. 2  Valaská sídlisko – západ
Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 204 hlasov1. 
Kiska Andrej, Ing. 96 hlasov 2. 
Procházka Radoslav, JUDr. PhD. 70 hlasov3. 

Volebný okrsok č. 3 Valaská – materská časť
Kiska Andrej, Ing. 65 hlasov1. 
Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 60 hlasov 2. 
Procházka Radoslav, JUDr. PhD. 28 hlasov3. 

Volebný okrsok č. 4 Piesok
Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 36  hlasov1. 
Kiska Andrej, Ing. 28 hlasov 2. 
Procházka Radoslav, JUDr. PhD. 15 hlasov3. 

Obec Valaská
Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 518 hlasov1. 
Kiska Andrej, Ing. 324 hlasov 2. 
Procházka Radoslav, JUDr. PhD. 194 hlasov3. 

   Do zoznamu voličov bolo zapísaných 3088 občanov, volieb sa zú-
častnilo 1300 občanov, čo predstavuje 42, 1% účasť vo voľbách.

Výsledky II. kola voľby prezidenta SR v obci Valaská, konanej dňa 
29. 03. 2014

Volebný okrsok č. 1 Valaská sídlisko - východ
1. Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 328 hlasov
2. Kiska Andrej, Ing. 308 hlasov 

Volebný okrsok č. 2 Valaská sídlisko – západ
1.  Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 323 hlasov
2. Kiska Andrej, Ing. 225 hlasov 

Volebný okrsok č. 3 Valaská – materská časť obce
1. Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 127 hlasov 
2.  Kiska Andrej, Ing. 107 hlasov

Volebný okrsok č. 4 Piesok
1. Kiska Andrej, Ing. 57 hlasov 
2. Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 53  hlasov

Obec Valaská
1. Fico Robert, doc. JUDr.,CSc. 811 hlasov
2. Kiska Andrej, Ing. 717 hlasov 
   Do zoznamu voličov bolo zapísaných 3087 oprávnených voličov, 
volieb sa zúčastnilo 1553 oprávnených voličov, čo predstavuje 
50,3% účasť vo voľbách.

StRetnutIe POSlancOV 
SO StaROStOm Obce
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   Možno takto by charakterizoval  básnik  obdobie , ktoré nedávno mi-
nulo .  Všetci  vo Valaskej vieme  že skončili fašiangy. Tradičným pocho-
vaním basy skončilo obdobie zábav a začalo obdobie pôstu, ktoré bude 
trvať až do veľkej noci.  No vráťme sa ešte do toho veselého obdobia.  
K fašiangom vo Valaskej neodmysliteľne patrí bursa.  Žeby v tom „haj-
nále“ chýbal voz , tak to si tiež asi nikto nevie predstaviť. Veď práve voz 
je tým stredobodom záujmu  nás všetkých.  Každý rok sa na ňom čosi 
pranieruje. No tento rok to bolo trochu inak. Na voze boli hasiči. Voz bol 
zdobený v duchu osláv  
135-teho výročia založenia dobrovoľného hasičstva vo Valaskej.  Oslavy 
sú naplánované na jún , ale o tom určite budete ešte počuť.  Každoroč-
ne sa na prípravách a na samotnej realizácii fašiangov podieľa mnoho  
ľudí. Jedni majú na starosti to, druhí  ono.  Tak ako sa  v tej českej pesničke 
spieva: „...ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc.“  
Áno, tej roboty je okolo fašiangov neúrekom.  Čože o to. Robotu si vieme 
zastať, ale taká vec nie je živá len z roboty ale aj z peňazí. Bez finančnej 
podpory Obecného úradu v našej obci,  by to určite nešlo .Ďakujeme za 
pochopenie a za všetky ústretové kroky. Poďakovanie patrí aj všetkým 
ostatným, ktorí priložili ruku k dielu. Či už to boli členovia hasičského 
zboru , šikovné mamy našich bursovníkov,  zamestnanci obecného úra-
du a mnohé iné spriaznené duše.  Veľké poďakovanie patrí aj všetkým 
Vám , ktorí ste nás prišli podporiť  na námestie a večer na zábavu. Účasť 
bola hojná.....a verte, že to je zasa poďakovanie od Vás.

   Vaši hasiči

  ... aby nám to išlo ešte o čosi lepšie , tak tento rok nám pomohli  
aj tieto firmy:
Reštaurácia Perla –Ľubomír Štubňa, Kvetinárstvo Scila – p .Kučera,   
Chovateľské potreby –p. Andrišeková,  Kancelárske potreby –p. Oravco-
vá,  predajňa 39-p. Konczová, Ebamax - p. Babic, Sklomix - manž. Šram-
kovci, Kvetinárstvo –p. Filipková.

   Výročie by sa malo osláviť dôs-
tojne, tak, ako si to zaslúži a ako 
nám na ňom záleží. Stalo sa. A my 
obyvatelia Valaskej sme 6. 3. 2014 
pietnou oslavou s vďakou zaspo-
mínali na deň, kedy v našej obci 
zavládol pokoj a mier, kedy stíchli 
zbrane a rumunskí vojaci nám 
zvestovali koniec vojny. Sedem 
týždňov strachu, plaču a obáv sa 
pominulo. Sedem týždňov, počas 
ktorých bola Valaská obkľúčená 
vojakmi, vznikla  krušná doba, na 
ktorú tí skôr narodení nikdy ne-
zabudnú. Možno nieto dňa, aby 
v mysliach nepreberali časy, keď 
v pivniciach sliepňali karbitky, 
všetko voňalo zemiakmi i  kapus-
tou a dvere sa otvárali cez deň len 
na štrbinku. „Aj ten deň oslávime 
v ktorý skončila  vojna“. Dodnes 
to  naši rodičia či starí rodičia spo-
mínajú. Sloboda sa rodila v boles-
tiach a nebyť modlitby, ku ktorej 
sa utiekali, bolo by im ešte ťažšie. 
Radosť z mieru a slobody bola 
však pre niektoré rodiny obrov-
skou bolesťou nad stratou mla-

Vážená pani Pisárová, 
ku  Dňu učiteľov Vám chceme zaželať pevné 
zdravie a veľa síl do ďalšej spolupráce s redakč-
nou radou pri tvorbe Valaštianskeho hlásnika. 
Za Vašu prácu Vám ďakujeme.

Redakčná rada

   Touto cestou sa chcem poďako-
vať starostovi obce Ing. Jurajovi 
Uhrinovi a pracovníkom obecné-
ho úradu Igorovi Šebovi, Jánovi 
Sepešimu a  Samuelovi 
Poliakovi  za vybu-
dovanie obecného 
odchytového koter-
ca.  Ešte nebol celkom 
dokončený, keď sme už 
museli riešiť dva prípady,  
zatúlaného bernského salaš-
níckeho psa a vyhodené-
ho rotvajlera.    
   Stretnúť túlavé-
ho psa v našej obci 
je bežná vec. Môže 
sa stať, že pes ma-
jiteľovi len ujde. Horšie je, keď 
je majiteľom vypustený, aby sa 
vyvenčil sám !!! (Len kto pozbie-
ra exkrementy!?). V najhoršom 
prípade psík „omrzí“ a je jedno-
ducho vyhodený. Kvôli bezpeč-

dých životov. Aj na túto príhodu 
po rokoch smutne spomíname. 
Dvaja kamaráti - Tibor a Nardor sa 
rozbehli pod Ždiar zo zvedavosti, 
či je pokoj naozaj skutočnosťou. 
Tibor utekal prvý a nešťastný skok 
na mínu ho stál život. Odpočíva 
blízko (viac ako 380 ročnej lipy) 
na cintoríne. Aj na to sa spomína. 
A nemusí to byť práve okrúhle 
výročie,  ako sa niektorí z nás, čo 
vojnu neprežili, mylne domnie-
vajú. Na tohtoročnej oslave oslo-
bodenia sme si 5. marca  pripo-
menuli aj jedno vzácne okrúhle 
výročie, 170 rokov  vzniku  našej 
hymny SR. Preto sme aj práve pri 
tejto príležitosti odhalili na Nám. 
1. mája pamätnú tabuľu Lipy Štát-
nosti. Lipu, ktorú si všetci vážime 
ako symbol Slovenska, o ktorú by 
sme sa mali všetci starať, chrániť 
ju, dávať jej v horúcich letných 
dňoch vlahu, aby rástla a mohut-
nela, aby nám-  Valašťanom a tým, 
ktorí k nám zavítajú, priniesla 
radosť a potešenie. Po zaznení 
hymny SR v podaní DH a Spevo-

Nikdy nezabudneme na 6. marec

kolu Lipka starosta obce okrem 
iného povedal: „S vďakou, úctou 
a poctou sa skláňame v tento deň 
pred tými, ktorí bojovali za to, aby 
sme my mohli v pokoji pracovať 
a užívať život. Aj keď sme malým 
štátom na mape Európy, vlastní-
me bohatú históriu, máme krásnu 
krajinu, sme potomkami starého 
a múdreho národa. S rokom 1992 
sme nadobudli právo na sebaur-
čenie, vykročili sme na vlastnú 
cestu života. Včera bolo 170. výro-
čie vzniku našej národnej hymny, 
ktorá má korene v múdrosti ľudu, 
je našou budúcnosťou, naším po-

kladom , naším osudom na ceste 
zvrchovanosti. Po básni, ktorú za-
recitovali žiačky našej ZŠ, zaznela 
v podaní Spevokolu Lipka pieseň 
„Aká si mi krásna“. Na záver sa prí-
tomní hostia, a to prednostka OÚ 
v Brezne Ing. Kánová a predseda 
ZPB p. Pôbiš prihovorili obča-
nom, spolu so starostom. S pred-
sedníčkou MO MS položili kvety 
k odhalenej pamätnej tabuli, pri 
pomníkoch padlých hrdinov na 
cintoríne a v miestnej časti obce. 
Večná vďaka a pocta oslobodite-
ľom zrodu našej slobody. 

Ing. Anna FischerováStíchol krídlovky hlas, 
                             zastavil sa slák POďakOVanIe

nosti občanov sú podľa § 22, 
ods. 8. a 9. zákona č. 39/2007 Z. 
z. o veterinárnej starostlivosti v 
znení neskorších predpisov obce 

povinné zabezpečiť odchyt 
túlavých zvierat na 
území obce. 
   V našom obecnom 
odchytovom koter-
ci bude starostlivosť 
o odchytené psíky  

realizovaná v spolu-
práci s Útulkom Tuláčik 
v Brezne  (občianske 

združenie,  ktoré je za-
merané na pomoc zatú-
laným psom). OZ Tuláčik 
poskytne veterinárnu 

starostlivosť a krmivo počas po-
bytu psov v koterci a následne 
sa bude hľadať majiteľ, prípadné  
dočasné  alebo trvalé  domovy 
cez adopčný program OZ. 

    Barbora Strmeňová

foto: Mgr. Ivan Karak
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   V posledných vydaniach nášho hlásnika si čítame články o vandaloch, 
ktorí  ničia náš spoločný majetok. Ale položme si otázku nedávame im aj 
my podnety na ich konanie? Aké? Nuž aký má význam dopravná značka 
STOP daj prednosť v jazde (ktorá sa umiestňuje do nepriehľadnej križo-
vatky?) táto značka bola už niekoľkokrát zničená. Prečo? Zdržuje výjazd 
na hlavnú cestu a vytvára dlhý rad vozidiel až do polovice dediny, zne-
čisťuje životné prostredie, vozidlá sú naštartované a čakajú 10 až 15 min 
na výjazd. 
   Krádeže a ničenie na pietnych miestach v cintoríne a pri pom-
níkoch padlých vo vojnách. Neboli to vandali, ktorí vyrúbali 
a zdevastovali okolie pomníka padlých hrdinov v materskej 
časti obce, komu prekážali ruže, okrasné kríky a tuje pri opor-
nom múre? Komu prekážali ovocné stromy v obecnej záhrade? 
Kto a prečo dal zbúrať sociálne zaradenie v ZUŠ a dal tam po-
staviť predražený altánok? 
   Komu prekážajú 40 a viacročné stromy na sídlisku, koľko sa 
vysadilo novej zelene? Toto tiež robia vandali?
   Čo robí obecné zastupiteľstvo, len sa nemo prizerá? A čo robil 
bývalý obecný kontrolór? Vraj raz prehovorí. 
   Našťastie, že vy pán starosta Ing. Uhrin ste našli odvahu a na-
právate to, čo predchodcovia zničili a zanedbali. V ZUŠ sa bu-
duje nové sociálne zariadenie, sú odstránené plechové truhlice a smetiská na Tatranskej ulici.
   Nedávno bol zvolený výbor ZPB. Čo keby v spolupráci so žiakmi ZŠ vytvorili dôstojné miesta tam, kde už 
boli, a zasadili okrasné kríky a kvety. A čo tak neposlať žiakov čistiť obec, na to sú drobné obecné služby 
a aktivačné práce, ale dať im sadenice kríkov, stromčekov, kvetín, o ktoré sa budú starať. 

   M. Cipciar, foto: M. Cipciar a Mgr. I. Karak

   Na vzniku zubného kazu sa podieľajú viaceré faktory, ktoré sa na-
vzájom dopĺňajú a potencujú. Medzi najvýznamnejšie rizikové faktory 
patria stravovacie a hygienické návyky, tvorba zubného povlaku, kva-
lita sliny a jej množstvo, ale aj klinické podmienky, sociálne aspekty, 
používanie fluoridov a v neposlednom rade anamnestické predpokla-
dy. Zubný kaz predstavuje progresívnu demineralizáciu a deštrukciu 
tvrdého zubného tkaniva a postihuje rovnako trvalý ako aj mliečny 
chrup. Zubný kaz je najčastejším chronickým infekčným ochorením 
u detí aj napriek tomu, že poznáme účinné formy prevencie. 
   Zubný kaz v mliečnom chrupe sa môže objaviť už veľmi skoro po 
prerezaní prvých zubov. Sklovina v mlieč-
nej dentícii je menej odolná a tenšia oproti 
sklovine v trvalom chrupe. Prvým klinickým 
znakom, ktorým sa počiatočný zubný kaz 
prejavuje, je tzv. kriedovitá škvrna. U detí sa 
však často stretávame aj s agresívnou for-
mou zubného kazu, ktorý sa nazýva caries 
rampans (syndróm dojčenskej fľaše alebo 
early childhood caries). Ide o zubný kaz, 
pre ktorý je typické rýchle progredovanie 
a postihnutie predných plôch mliečnych 
horných rezákov. Následkom je tmavohnedé až čierne sfarbenie zu-
bov a rýchla deštrukcia koruniek mliečnych zubov. Dochádza pritom 
k situácii, kedy mliečny chrup prestáva plniť svoju funkciu žuvaciu, 
estetickú a fonačnú. 
   Následky neošetreného zubného kazu sú veľmi závažné, pretože 
šírením kariézneho procesu dochádza k ochoreniam zubnej drene, 
k strate vitality zubov a v neposlednom rade k vzniku dentogénnych 
abscesov a lymfonoditíd. Dieťa je tak vystavené bolesti a ošetreniu 
v akútnom štádiu, čo má často za následok negatívny postoj k ďal-
šiemu ošetreniu. Chronické periapikálne procesy v mliečnej dentícii 
predstavujú riziko aj pre trvalý chrup. Ložisko s infekciou v oblasti ko-
reňa mliečneho zuba môže preniknúť perikoronárnym vakom, dostať 

NÁZORY, POSTREHY, OHLASY...

Sú to skutočne vandali?

sa do kontaktu so zárodkom trvalého zuba a vyvolať zmeny na tvr-
dých zubných tkanivách trvalého chrupu. Taktiež predčasné extrak-
cie mliečnych zubov, ktoré sú často následkom neliečeného zubného 
kazu, môžu byť podkladom pre vznik ortodontických anomálií v trva-
lej dentícii. Môžu vyvolať poruchy prerezávania trvalých zubov (napr. 
retencie alebo stesnania).
   V primárnej prevencii zubného kazu v mliečnom chrupe má neza-
stupiteľnú úlohu domáca starostlivosť o chrup, ktorá v detskom veku 
prirodzene kladie vysoké nároky na spoluprácu rodičov. 
   Starostlivosť o ústnu dutinu dieťaťa by sa mala začať ešte pred 
prerezaním prvého mliečneho zúbka, a to vytieraním ústnej dutiny 
vlhkou gázou po každom jedení. Do konca prvého roka ma veľký vý-
znam vhodne zvolená výživa dieťaťa a dodržiavanie správnych zásad 

a návykov. Keď dôjde k prerezaniu prvého 
mliečneho zuba, je potrebné jeho povrch 
mechanicky očistiť, a to spočiatku vlhkou 
gázou a neskôr zubnou kefkou bez pou-
žitia zubnej pasty, pretože deti veľkú časť 
zubnej pasty prehĺtajú. Je preto potrebné 
neskôr používať detskú zubnú pastu s niž-
ším obsahom fluoridov, aby nenastalo pre-
dávkovanie fluoridmi, tzv. fluoróza, ktorá sa 
prejavuje napr. v podobe bielych škvŕn na 
trvalých zuboch. 

   V prvých rokoch starostlivosti o mliečny chrup dieťa získava zruč-
nosť, učí sa manipulovať so zubnou kefkou, zoznamuje sa s ňou a hrá 
sa. Úloha čistenia zubov však pripadá na rodičov. Neskôr si dieťa čis-
tí povrch zubov samo, rodič však stále čistenie kontroluje a dokončí. 
Asistencia rodiča pri čistení zubov sa vyžaduje až do 9-10 roku dieťa-
ťa. 
   Zubný kaz predstavuje etiologicky zložitý chorobný proces a jeho 
rozvoj je významným klinickým problémom. Je v spoločnom záujme 
pediatrov, zubných lekárov ale v neposlednom rade aj rodičov, aby 
dochádzalo k redukcii výskytu zubného kazu, k odstráneniu infekcie 
z ústnej dutiny a tým následne k pozitívnemu ovplyvneniu celkového 
zdravotného stavu dieťaťa.                                MUDr. Miroslava Košíková

Zubný kaz u detí
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   Najskôr niečo z môjho životopisu. Začnem 
tým, keď som nebol ešte na svete. Moji pred-
kovia boli chudobní ľudia – čiže mám dobrý 
triedny pôvod, ako sa to v minulom režime 
posudzovalo. Jeden môj starý otec išiel za 
prácou do Kanady. Žil tam deväť rokov. Veľmi 
si nepolepšil. Nemal šťastie. Keď tam prišiel 
v 1929-om roku, vypukla svetová hospodár-
ska kríza. Druhí starí rodičia treli biedu doma. 
Starý otec zakladal organizácie komunistickej 
strany na hornej Nitre, v Novákoch i Zemian-
skych Kostoľanoch. V Novákoch aj skončil ako 
väzeň za Slovenského štátu. Jeho najstaršieho 
syna, môjho otca, vtedy vyhodili z reálneho 
gymnázia a domáci fašisti ho odlifrovali na 
nútené práce do Nemecka. Po návrate nastú-
pil na vojenskú službu a ako vojak sa zúčastnil 
Slovenského národného povstania. Bol aj ra-
nený. Vstúpil do KSČ. Veril tým ideálom.
   Bolo po vojne. Bolo po víťaznom februári 
1948. Rodičia žili v Košiciach. Nie dlho. V mo-
jom útlom detstve ma vychovávali starí ro-
dičia v Modrom Kameni. Rodičov totiž delo-
žovali z bytu. Otec sa zastarel do finančných 
machinácií, ktorých sa dopúšťali komunisti 
na mestskom úrade. Vylúčili ho aj zo strany. 
A zastrašovali ho aj ďalšími sankciami, hrozili 
väzením za rozvratnú činnosť.
   Mal som asi 8 – 9 rokov. Na jednom posede-
ní s dobrými susedmi Novosadovcami v Pod-
brezovej, ujo Števko stíšeným hlasom hovo-
ril, že jeho brata predčasne pustili z väzenia 
v Jachymove. Vraj je veľmi vychudnutý, kosť 
a koža. Bol tam v uránových baniach. Za po-
kus o nelegálny prechod hranice do Nemec-
kej spolkovej republiky. Slobody si užil len pár 
týždňov. Zomrel na rakovinu.
   Druhýkrát komunisti rozhodovali aj o mo-
jom osude. To som mal 15 a hlásil som sa 
študovať na gymnázium. S otcom sme niečo 
robili v pivnici, keď tam nakukol sused a ho-
vorí: Janko, môžeš byť spokojný, dnes sme 
posudzovali na straníckom výbore Ivkovu 
prihlášku do školy a odporučili sme ho. Bol 
som spokojný a prekvapený zároveň. Až na 
takom významnom mieste sa tým zaoberali? 
Ale prečo?
    Ako študent v Bratislave som s kamarátmi 
občas zašiel na Devín. Dívali sme sa na Du-
naj a Moravu a na našu hranicu.  Dvojitý plot 
zakončený ostnatými drôtmi. Medzi plotmi 
pohrabaná zemička ako na políčku. A tam 
sa prechádzal pohraničník so samopalom 
a vlčiakom. Na druhom brehu sa vyvaľoval 
rakúsky pohraničník v plavkách. Spoliehal sa 
na toho nášho, že hranica je dobre strážená. 
Tak sme si len povzdychli: Zájdeme si nieke-
dy v živote aj na tú druhú stranu? Aký je tam 
svet? Ako sa tam žije?
   Zdalo sa, že taká nádej tu je. Jar 1968. Závan 
slobody. Pokus o reformu socializmu. Pokus 
zastaviť zaostávanie nášho hospodárstva za 
technicky vyspelým západom. Všetko zmare-
né inváziou bratských vojsk Varšavskej zmlu-
vy 21.augusta. Koniec nádejam. Vrátil som sa 
do dostrieľanej Bratislavy a viac ako na školu 
som myslel na odchod z vlasti. Emigranti ešte 
niekoľko mesiacov  nemali veľké prekážky 

s prekročením hranice. Potom prvý tajomník 
ÚV KSČ a neskorší prezident Gustáv Husák vy-
hlásil, že hranice nie sú korzom a začala tvrdá 
normalizácia.  Neopustil som vlasť, rodinu, ro-
dičov, bratov, nenašiel som na to odvahu. Bál 
som sa, že by som ich už nikdy v živote neuvi-
del. A mladším bratom by som narobil kopu 
problémov ako sa uplatniť.
   Stal som sa učiteľom. Na celý život. Život 
v skromnosti a odriekaní. Bol som ním rád. 
Skutočne presvedčený, že šíriť vzdelanosť je 
záslužné poslanie. Vždy som mal strach pred 
ľudskou hlúposťou, doteraz ho mám. Možno 
sa mi podarilo ju trochu zmenšiť. 
   Prvým riaditeľom v škole bol pán/súdruh 
Vraždiak. Postihla ho tragická udalosť. V Pod-
brezovej pod kostolom jeho ženu prešiel au-
tobus. Jej rodina si priala cirkevný pohreb. 
Pán Vraždiak to akceptoval. Tým rozhodol 
o svojom ďalšom osude – takmer okamžite 
bol odvolaný z funkcie.
   Ja som mal viac šťastia, ktoré si doteraz ne-
viem vysvetliť. Vyšla Charta 77 – kritika poli-
tických, spoločenských a ľudskoprávnych po-
merov v Československu. Text Charty sa však 
utajoval. Vyjadrenie k nej poskytol len ÚV KSČ. 
Pobúrila ortodoxných komunistov a normali-
zátorov. Rozpútala sa anticharta, ako reakcia 
a hnev vládnucej strany. Občania mali byť tiež 
pobúrení. Žiadalo sa to od nich. Mali to vy-
jadriť svojimi podpismi na protestných zhro-
maždeniach. Podpisovali robotníci i význační 
umelci, lekári i učitelia, každý ... nepodpísať, 
to bolo riziko, hazard s vlastnou existenciou. 
Na našom školskom zhromaždení som vyhlá-
sil, že je nezmysel protestovať proti niečomu, 
čo si dosiaľ  nikto v originálnom znení nemo-
hol prečítať. Z pléna sa ozvala otázka, kde sa 
k Charte 77 dá dostať. Odpovedal som, že 
jediná možnosť je počúvať Slobodnú Euró-
pu alebo Hlas Ameriky. Dodal som, že ak má 
niekto záujem, dám mu frekvencie týchto 
staníc. Tú noc potom som prebdel. Do učite-
ľoval si, neschádzalo mi z mysle. Veď ma „na 
fleku“ vyšmaria v najbližších dňoch. Pôjdem 
k lopate. A čo moji synovia?  Aká ich čaká bu-
dúcnosť? Nestalo sa nič. Akí anjeli strážni pri 
mne stáli? Neviem doteraz. Ale prežíval som 
v obavách kruté týždne a mesiace. Žeby ma 
nikto neudal? Možno tam nebol žiadny agent 
ŠtB. Vtedy som ešte žiadneho nepoznal. Veď 
boli tajní. A vlastne jedného som predsa len 
poznal. Stretol som ho vo V-klube v Bratisla-
ve ešte v 68-om. Mal na klope saka pripnu-
tý výrazný okrúhly odznak s nápisom „Secret 
agent“. Volal sa Julo Satinský. 
   Nesloboda, žiadna možnosť voľne si vyces-
tovať, žiadna sloboda prejavu, vierovyznania, 
žiadne slobodné voľby. Ľudia bez vlastného 
názoru, alebo s dvoma, súkromným a ve-
rejným, schizofrénia spoločnosti. Kolegyňa 
z Čierneho Balogu mi hovorila o mladej uči-
teľke z materskej škôlky, výbornej speváčke. 
Babky z kostolného speváckeho zboru ju 
volali, aby ich posilnila pri vystúpení na svia-
točnom koncerte. Namietala, že ona predsa 
do kostola nechodí, ale napokon súhlasila. 
Zaspievala si v kostole a prišla o zamestnanie. 

Takým ľuďom predsa nemožno zveriť výcho-
vu detí.
   Vedúca úloha komunistickej strany. Bez vý-
hrad rešpektovaná. Určite si na to pamätá aj 
pani učiteľka Eva Kúdelková, mimochodom 
výborná učiteľka, ovšem bez straníckej prís-
lušnosti. Bola vymenovaná za zástupkyňu ria-
diteľky na druhom stupni školy. Ajajaj, stala sa 
chyba. Dodatočne (po upozornení) sa ukáza-
lo, že na prvom stupni sa nachádza pani uči-
teľka, straníčka, na ktorú sa akosi pozabudlo. 
A tak sa to bleskovo napravilo. Prišli inšpekto-
ri, pani Kúdelkovú odvolali. A tak sme mali na 
škole dve zástupkyne z prvého stupňa. Aj keď 
jednu nekompetentnú. A tak vedúca úloha 
strany ostala zachovaná.
   November 1989, zmena režimu, sloboda, 
demokracia, ďalšia životná kapitola. Koniec 
vlády jednej strany, koniec komunistického 
experimentu, ktorý sa nevydaril. Konečne 
máme, po čom sme túžili, čo sme chceli. Na-
ozaj?? Ukázalo sa, že ak sa spoločnosť obráti 
aj hore nohami, tí chudobní zas padnú len 
na jej dno. Náprava sveta bude asi v niečom 
inom. Poznal som statočných, pracovitých, 
slušných ľudí, ktorí boli komunisti. Ale aj ko-
munistov nenávistných, po moci bažiacich 
karieristov. Pred novembrom bola voľba jed-
noznačná. Bez straníckej legitimácie si len 
druhoradý občan. Teraz je demokracia, strán 
máme habadej. Môžeme si vyberať, ba priam 
sa v nich môžeme prehŕňať. Ktorí sú tí spra-
vodliví? Komu môžeme dôverovať? Vie to nie-
kto po 24-ročných skúsenostiach? Stávame 
sa skeptickí, cítime sa oklamaní a  sklamaní 
z partajníckej politiky. Kde sa stala chyba, kto 
je ne vine? Začíname pochybovať o samotnej 
demokracii. Nedospeli sme ešte na demokra-
ciu? Napokon, keby som sa ocitol na ostrove 
s ľudožrútmi, demokracia by tam bola (pre 
mňa, či kohokoľvek z vás) veľmi nebezpečný 
spôsob vlády. Tušíte dúfam, čo som tým chcel 
povedať. Obávam sa neinformovaných a ne-
vzdelaných voličov. A postrehol som tiež, že 
väčšina nemusí mať vždy pravdu. Dejiny sú 
plné tragických omylov. Veď sme to zažili aj 
tu.
   Obyčajní občania nechcú vládnuť, chcú len 
dôverovať. Dávajú morálny kredit tým, kto-
rých volia. A ponižuje nás, keď vidíme, že je 
zneužívaný na veci, ktoré neprospievajú ani 
ľuďom ani štátu. Ponižuje nás osobná mo-
rálna úroveň mnohých, ktorí sa ujali vlády 
nad vecami národa.  Zažili sme to v minulosti 
a zažívame to znovu. Politika v minulosti bola 
o ideologickom boji, teraz je v nej najmä veľký 
biznis s  atribútmi nenásytnej chamtivosti. Za-
čalo to s érou HZDS. Škoda reči, každý vieme, 
čo sa tu dialo a deje. Ale to je už iná kapitola.
   Staršia generácia bola v časoch socializ-
mu mladá, na mnohé nepríjemnosti vte-
dajšieho života, neslobodu, represálie, 
ale i spáchané zločiny už aj zabúda. A te-
rajší mladí, tí to nezažili a žiaľ niektorí sa 
tvária, akoby svet začal existovať až s ich 
narodením. Tak sa nad tým zamyslime.                                                                                                                                       
     
   A čo tie dve vitríny na námestí?  Tie dve vit-
ríny som nemal rád od samého počiatku. Nie-
čo nedobré mi pripomínali. Ak má niekto iný 
vkus, nech mi prepáči.

 Ivan Karak

ODPOVeď SúDRuhOm 
                           s trochou spomínania
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   Čas neúprosne letí, len nedávno 
som čitateľov Valaštianskeho hlás-
nika informovala, čo nás v najbližšej 
budúcnosti čaká, a my už bilancuje-
me. Uskutočnili sme fašiangový kar-
neval v telocvični OUI. Zúčastnilo sa 
ho nespočetne veľa krásnych a nápa-
ditých masiek. Karnevalový sprievod 
prišli podporiť rodičia, starí rodičia 
a našlo sa aj zopár zvedavcov z ra-
dov našich spoluobčanov. Atmos-
féra bola vynikajúca, deti predviedli 
svoje masky, ktoré im pripravili rodi-
čia, bolo sa veru na čo pozerať. Pani 
učiteľky už tradične spestrili karne-
valové vystúpenie programom s hu-
morným podtónom. Tentokrát to 
bola upratovacia čata: rýchle metly, 
ktoré pre svoju šéfku vysnívali sen, 
naučiť sa tancovať. Upratovacia čata 
predviedla tanec: Cha-cha-cha... Ta-
nec si vyskúšali nielen deti, ale aj ich 
rodičia. Odmenení boli najlepší dos-
pelí tanečníci z každej triedy. Všetky 
zúčastnené deti si pochutnali na 
sladkých pampúšikoch z dielne pani 
kuchárok pri ZŠ. Sponzorský príspe-
vok na zakúpenie cien nám poskytla 
pani Ing. Prachniarová, za čo jej patrí 
naše poďakovanie.
   Fašiangy sa skončili, a my už na-
cvičujeme s detičkami básne na 
celoškolské kolo v prednese poézie 
a prózy. Celý mesiac marec sa nesie 
v znamení knihy. Deti navštevujú 
miestnu knižnicu, nosia svoje ob-
ľúbené knihy do materskej školy, 
pani učiteľky im z nich čítajú. Knihy 
si vzájomne vymieňajú, požičiavajú, 
učia sa v nich listovať. Teta Danka 
našim deťom vystavila čitateľský 

Návšteva knižnice
Mesiac marec je venovaný knihám. Aj deti našej materskej školy si ho pripomenuli návštevou 
miestnej knižnice A. A. Baníka. Teta Danka, nás milo privítala, previedla knižnicou a pútavo pre-
čítala rozprávku o Zlatej priadke. Deti s nadšením počúvali príbeh a zapájali sa do rozhovoru 
o dobrej Katke a zlej Ilene, o víťazstve dobra nad zlom. 
Určite budeme knižnicu navštevovať častejšie, aby sme sa dozvedeli, aké krásne rozprávky nás 
v nej ešte čakajú. 

  Mgr. Ivana Slašťanová

   7. februára sa v Základnej škole vo Valaskej 
uskutočnil zápis do 1. ročníka. Programom 
sprevádzala krasokorčuliarka Zuzka, ktorá 
spolu s predškolákmi vyčarovala rozprávku 
o Jankovi Hraškovi, básničky o písmenkách, 
pesničky. Do programu prispeli aj členovia 
gymnastického krúžku a tanečného krúžku 
ZUMBA. Kým krasokorčuliarka spolu s deťmi 
zo ŠKD varila pre budúcich školákov zázračný 
čajík, tí ukázali, že im školské lavice nielen pri-
stanú, ale vedia v nich pracovať, kresliť a  písať 
jednoduché čiarky a vlnovky.  
   Do prvej triedy sme zapísali 44 detí. O od-
klad povinnej školskej dochádzky požiadali 
zákonní zástupcovia 6 detí. Záujem o našu 
školu prejavili aj 2 rodičia z Hornej a Dolnej 
Lehoty, 2 rodičia z Podbrezovej.
   Všetkým rodičom ďakujeme za prejavenú 
dôveru.  
   A na Vás, milí predškoláci, sa tešíme 2. sep-
tembra na slávnostnom otvorení školského 
roka 2014/2015.             Mgr. Štefánia Piliarová

ZAPÍSALI SME 

44 PRVÁKOV

Zo života materskej školy
preukaz, takže kedykoľvek si môžu 
ísť do knižnice požičať knihu spolu 
s pani učiteľkami a vybrať si tú, ktorá 
sa im najviac páči. Prvú knižku si už 
priniesli do materskej školy a čítajú 
z nej. V našej materskej škole sú  roz-
právky dennou súčasťou.
   Ďalšou veľkou udalosťou v našej 
materskej bol slávnostný zápis detí 
do materskej školy. Zúčastnili sa ho 
všetci, ktorí prejavili záujem o našu 
materskú školu. Pani učiteľky s deť-
mi prichystali krátke ukážky našej 
práce a potom sa detičky so svojimi 
rodičmi zapojili do všetkých akti-
vít.  Odniesli si  so sebou aj darčeky, 
ktoré im pripravili naše pani učiteľ-
ky a deti. Veríme, že v septembri sa 
všetky nové deti budú na nás tešiť.
   Morenu sme odprevadili 20. marca 
2014.Vystúpenie sa začalo o 10,30 
hod. na Nám. 1. mája. Deti predškol-
ského veku spolu so svojimi pani 
učiteľkami  zatancovali, zaspievali, 
zarecitovali. Nechýbal ani hudob-
ný sprievod, do tanca a spevu nám 
vyhrával Ľubko Bartoš. Morenu sme 

zapálili, a za veselého spevu hodi-
li do Hrona. Prišli všetci, ktorí nás 
v našej práci podporujú. Deti svojím 
spevom, tančekmi a veršíkmi pris-
peli  k dobrej jarnej nálade. Dúfame, 
že zima už natrvalo odišla a čaká nás 
už len krásne a slnečné počasie.
   Výsledky zápisu: Žiadostí o prijatie 
do materskej školy bolo vydaných 
44. Do školy nám odchádza 27 ško-
lákov. Koľko detí bude prijatých, 

v tejto chvíli ešte nevieme povedať, 
ale budeme sa snažiť uspokojiť čo 
najviac  rodičov. Do konca mája bu-
deme rodičov informovať o prijatí 
či neprijatí ich dieťaťa do materskej 
školy. O situácii budeme informovať 
aj nášho zriaďovateľa.
   Ešte nás čaká úprava školskej 
záhrady, do ktorej chceme zakúpiť 
záhradné zariadenie, aby deti mali 
možnosť športového vyžitia počas 
pobytu vonku. Príspevok na zakúpe-
nie zariadenia nám schválila obec. 
Keďže máme už kvalitné  oplotenie, 
chceli by sme v školskej záhrade 
vysadiť aj zopár okrasných kríkov 
a rastlín, aby sa o ne deti mohli sta-
rať a samozrejme , aby sa v nej cítili 
dobre.
   Udalosť strieda udalosť, a my sa na 
každú svedomite pripravujeme a te-
šíme. Veď našou najväčšou radosťou 
sú naše spokojné deti a rodičia.

foto a text: Iveta Babčanová, 
riaditeľka MŠ
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26. februára 2014 sa 17 žiakov v 2 kategóriách zúčastnili súťaže Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Obvodného kola  Flor-
balovej súťaže v telocvični ZŠ Nemecká. 

Starší žiaci hrali prvý zápas so ZŠ Mazorník Brezno. Po veľmi vyrovna-
nej hre nakoniec gólom rozhodol Igor Podmanický (IX.A) a naši žiaci 
vyhrali tento súboj 1:0. Druhý zápas sme hrali s domácim výberom 
ZŠ Nemecká, naši predviedli dravú hru, domácich k ničomu nepustili 
a nakoniec jednoznačne vyhrali 3:0. Góly dali Peter Kučera (VIII.A) 
a 2x skóroval Filip Uhrin (VIII.A). 

Starší žiaci ZŠ Valaská
Horný rad zľava: Igor Podmanický (IX.A), Martin Fizolín (VII.B), Martin Szymanski 
(VIII.C), Jakub Zemanovič (IX.A), Dávid Urban (IX.A), Peter Kučera – kapitán (VIII.A), 
Dolný rad zľava: Matej Fábry (VIII.C), Nikolas Haľko (VIII.A), Filip Uhrin (VIII.A).

Mladší žiaci ZŠ Valaská
Horný rad zľava: Dávid Hučko - kapitán (V.B), Viliam Kúdelka (VII.A), Andrej Šuba 
(V.A), Patrik Majchút (V.B), Michal Podrážka (V.B), Patrik Hadžega (VII.B), Kevin 
Kvak (VI.B) Šimon Uhrin (V.A).

Žiaci našej školy sa zúčastnili obvodného kola 
Florbalovej súťaže v Nemeckej

Tretí duel v poradí našim žiakom nevyšiel a po náročnom boji nako-
niec prehrali s družstvom Gymnázia Brezno 4:1. Čestný úspech na-
šich žiakov zaznamenal Peter Kučera (VIII.A). V poslednom zápase sa 
stretli s favoritom skupiny a víťazom minulého ročníka ZŠ Pionierska 2, 
Brezno. Naši žiaci veľmi dobre bojovali, napriek tomu, že hrali s profe-
sionálnymi hokejistami. V zápase sme im nakoniec podľahli v nerov-
nom boji 2:0.

V záverečnej tabuľke naši žiaci mali 2 výhry a 2 prehry a umiestnili sa 
tak na peknom 4. mieste, pričom len o skóre nám ušlo 2. resp., 3. mies-
to.  

mladší žiaci hrali prvý zápas so ZŠ Čierny Balog. Po veľmi vyrovnanej 
hre nakoniec  tesne prehrali 1:0. Druhý zápas sme hrali s domácim vý-
berom ZŠ Nemecká. Naši žiaci hrali veľmi dobre, ale v 1. minúte pred 
koncom dostali gól a nešťastne prehrali 1:0.  

V treťom zápase naši mladší žiaci podali najlepší výkon na turnaji so ZŠ 
Predajná, ale veľmi smoliarskym gólom nakoniec prehrali tesne 1:0. 
V poslednom zápase sa stretli s favoritom skupiny ZŠ Pionierska 2, Brez-
no. Napriek trom predošlým prehrám húževnato bojovali a nakoniec 
žiaľ opäť prehrali, tentokrát 2:0.
V záverečnej tabuľke naši mladší žiaci mali 4 prehry a umiestnili sa na 
poslednom mieste. No napriek tomu podali veľmi sympatický výkon 
a hrali veľmi dobre v rámci svojich možností.  

... niečo na záver....
Touto formou chcem poďakovať chlapcom za reprezentáciu našej ško-
ly. Odohrali veľmi dobré zápasy, či už staršia, alebo mladšia kategória 
a svojím sympatickým výkonom, húževnatosťou a dravou hrou prek-
vapili viaceré športovo zamerané školy na turnaji. Verím, že na budúci 
rok, na ktorý sa chlapci už veľmi tešia a budú sa svedomito a vytrvalo 
pripravovať, zabojujeme už aj o medailové miesta!

foto a text: PaedDr. Matúš Magera
tréner a vedúci florbalového krúžku ZŠ Valaská  

Zápas  našich starších žiakov (vľavo) s domácim mužstvom zo ZŠ Ne-
mecká

Zápas s našich žiakov vľavo s mužstvom z ZŠ Predajná
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- legendárny lekár, zakladateľ kardiochirurgie 
vrodených chýb ako samostatného odboru
- spoluzakladateľ Detského kardiocentra 
v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou 
v Bratislave
- účasť na prvej transplantácii srdca u dieťaťa, 
prvej transplantácii pečene u dieťaťa, úspeš-
né rozdelenie siamských dvojčiat
najvýznamnejšie ocenenia:
2000 - najvyššie rezortné vyznamenanie Mi-
nisterstva zdravotníctva SR za celoživotné 
dielo
2000 - Krištáľové krídlo
2001 – Humanitný čin roka
2003 – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, najvyššie 
štátne vyznamenanie
„Tituly nemám rád. Nepotrpím si na to. Nič to 
človeku nedá. Je to ocenenie určitých zásluh 

...týmito slovami nás, prvostupnia-
rov, začiatkom  marca upútavala 
nástenka na prízemí v budove 1. 
stupňa. Predstavovala nám výz-
namnú osobnosť, rodáka z Valas-
kej,  človeka s veľkou prirodzenou 
autoritou, morálnym kreditom 
a charizmou, špecialistu na detskú 
chirurgiu Prof. MUDr. Jaroslava Si-
mana, PhD. Neboli to pre nás cel-
kom nové informácie, pretože sme 
sa o ňom už rozprávali na triednic-
kých hodinách. 
Okrem malého slovníčka, ktorý 
vysvetľoval cudzie slová: chirurg, 
transplantácia či siamské dvojčatá, 
sme si na nástenke prečítali aj po-
zvánku na besedu s pani Annou 
Fischerovou, sestrou pána Jaro-
slava Simana, ktorá sa uskutočnila 
14.3.2014 o 10.30 hodine na príze-
mí v budove 1. stupňa. 
Pani Anna Fischerová prišla. V na-
šej „chodbovej obývačke“ ju pri-
vítala pani zástupkyňa abeseda 

 Po besede sa v triedach rozpútala živá diskusia. Žiaci cítili po-
trebu sa o besede ešte porozprávať, navzájom sa podeliť o svoje 
dojmy a zážitky. Z ich vyjadrení vyberáme len niektoré.

Mňa zaujalo, ako teta Anka rozprávala o tom, ako sa hrali v pivnici, •	
keď bola vojna a ako veľmi sa chcel Jarko stať lekárom.         

Kristián, 3.B
Zaujalo ma, ako oddelil siamské dvojčatá.   •	

Dorotka, 3.B
Dozvedel som sa, že doktor Jaroslav Siman mal strach z hadov •	

a ako mu výbušnina zasiahla prst a bál sa, že  sa už  nestane lekárom. 
Našťastie všetko dobre dopadlo.

Jakub, 3.B
Mne sa páčilo, ako pekne pani Fischerová rozprávala o ich živote •	

a ako sa išiel pán J. Siman poďakovať za to, že ho prijali za lekára k so-
che Panny Márie v  Starých horách.  

Lucka, 3.B•	
Zaujalo ma, ako sa starali o zvieratká, ako sa hrávali počas vojny •	

a ako veľmi chcel doktor J. Siman  pomáhať ľuďom.  
  Lukáš, 3.B

Bolo to veľmi zaujímavé. Páčilo sa mi, že aj keď sa prezývali, vždy •	
sa navzájom oslovovali Anička a Jarko.    
 Emka, 3.B

Veľká osobnosť Jaroslav Siman bol úspešný lekár. Pani Anna Fis-•	
cherová bola jeho sestra, prišla k nám do školy a porozprávala nám 
zaujímavosti zo života. Hovorila, že pán Jaroslav Siman bol skromný a 
usilovný. Zachránil siamske dvojčatá, ktoré sa volali Andrejka a Lucka. 
Bola to záchrana života. Mňa najviac zaujalo, ako zachránil život siam-
skýmdvojčiatám. Byť lekárom bol jeho sen. Dúfam, že sa splní aj mne 
môj sen.   

Lenka, 4. A
Dňa 14.3 2014 do našej školy prišla sestra Jaroslava Simana, Anna •	

Fischerová. Jaroslav Siman bol veľmi úspešná osobnosť. Preslávil sa 
oddelením siamskych dvojčiat Andrejky a Lucky. Vlastne im zachránil 
životy. Ich šanca na prežitie spolu bola malá, a on im dal druhú šancu. 
Pani Fischerová nám povedala, že bol skromný, usilovný a dobrosr-
dečný a mnoho zaujímavosti z ich detstva. Mňa najviac zaujalo roz-
právanie o tom, ako si dosky z políc poukladali na vrecia so zemiakmi. 
preložili dekami a niekedy na nich aj spávali. Jej rozprávanie ma zaují-
malo a dokázala by som si o tom  vypočuť viac.

Karin,  4.A

Pre ľudstvo je darom, ak má lekárov vzdelaných, osvietených 
vedou,trpezlivých, jemných, súcitných – blízkych dokonalosti.

Prof.muDr. Jaroslav Siman, PhD.
12.10.1933  - 19.7.2008

alebo výsledok práce. Ale žeby samotný titul 
dostal človeka do inej kategórie alebo mu dal 
rozum, to určite nie. Človek musí ostať člove-
kom bez ohľadu na to, či má titul pred menom 
alebo za ním.“

Povedali o ňom: Mal neustále veľkú ambíciu, 
„aby pacient v jeho očiach vždy videl nádej, že 
s pomocou Božou bude žiť.
Jaroslav Siman bol z tých lekárov, ktorí vzbu-
dzujú v ľuďoch dôveru. Aj mamička siamských 
dvojčiat, ktoré  operatívne oddelil, Melita Tót-
hová, spomína na stretnutie s profesorom Si-
manom: „Hneď po našom rozhovore som s isto-
tou povedala môjmu mužovi – nech je ako chce, 
tu nám určite pomôžu! Tento pán doktor nám 
dal nádej, uverila som mu. Viedol celý operač-
ný tím, všetkých sme obdivovali a dodnes sme 

vďační všetkým lekárom, ktorí prispeli a starajú 
sa o zdravie našich dcér. S Jaroslavom Simanom 
sme si však boli veľmi blízki.
Osobnosť tvorí. Tvorí  dobro a hodnoty pre 
všetkých. Osobitne ak ide o lekára. Dobro sa 
však nerodí ako dar. Je to akt vôle vyžadujúci 
silnú vnútornú energiu. Dobro je úsilie, práca, 
zápas. Profesor Siman viedol tento zápas ne-
únavne, do posledných chvíľ života.    

(Róbert Hatala, Za profesorom 
MUDr. J.Simanom, PhD.)    

začala. Pani Anna nám predsta-
vila Jaroslava Simana ako svojho 
brata Jarka. Veľmi rada a pútavo 
vyrozprávala spomienky na ich 
spoločné detstvo, hry, ktoré sa 
hrávali, spomienky na život vo voj-
novom období, na školské časy, na 
ich detské šarvátky, úrazy, ale aj 
o chvíľach, kedy sa Jarko rozhodol 
stať lekárom, o tom, aké to nebo-
lo vôbec jednoduché, akú mal 
radosť, keď ho prijali na lekársku 
fakultu......a potom sa pýtali žiaci 
a pani Anna opäť rozprávala...
A odrazu tu bol koniec. Zdalo sa 
nám, že sa s pani Annou Fische-
rovou poznáme už dlhšie a dô-
vernejšie. Pri lúčení sme ju oslovili 
- našateta Anka. Beseda sa nám 
veľmi páčila! Svedčil o tom dlhý 
a neutíchajúci potlesk nás, žiakov.
Za všetkých žiakov 1. stupňa ako aj 
zamestnancov sa chcem poďako-
vať našej tete Anke Fischerovej za 
ochotu prísť medzi nás a tak zaují-
mavo sa s nami podeliť o spomien-

ky na svojho brata,  výnimočného 
človeka, lekára Jaroslava Simana. 
Boli to silné a krásne príbehy. Toto 
stretnutie patrí medzi naše najkraj-

šie a nezabudnuteľné zážitky tohto 
školského roka.   
ĎAKUJEME! 

foto a text: Štefánia Piliarová

ZOZNÁMTE SA...



Zuzana sa pre pracovnú zaneprázdnenosť nemohla besedy zúčastniť. 
Na pôde školy privítala hostí riaditeľka školy Mgr. Magda Vaníková. Po 
krátkom privítaní si naši hostia prezreli areál školy a niekoľko učeb-
ní. V multimediálnej učebni sa potom stretli na besede s vybranými 
žiakmi školy. Beseda začala obrazovou prezentáciou a sprievodným 
slovom  žiakov siedmeho ročníka, v ktorom v krátkosti predstavili ži-
vot a prácu MUDr. Jaroslava Simana, a za sprievodu ľudovej piesne 
Keby som bol vtáčkom, ktorú rád počúval.  Po nej pán Pavol Siman 
poďakoval za pozvanie a povedal, že sú poctení tým, že sa škola bude 
volať po ich otcovi.
Nasledovala voľná beseda. Obaja páni  ochotne a zaujímavo odpo-
vedali na otázky žiakov, a tak sa žiaci dozvedeli, akým bol otcom, ako 
ho oni – jeho deti vnímali ako lekára a mnohé iné zaujímavosti z jeho 
života.
Tu je niekoľko zápiskov z besedy, tak ako to vnímali deti. 
Dozvedeli sme sa:

Napriek tomu, že žil v Bratislave, stále nazýval Valaskú svojím do-- 
movom, pravidelne sa sem vracal, tu si opravil rodičovský dom, kde 
oddychoval  a navštevoval tu i svoju mamu a sestru.

Jeho deti tu pravidelne trávili prázdniny, najstaršiemu synovi sa - 

najviac páčilo, keď mohol na Lipovej zbierať kamene, bola to jeho zá-
ľuba a teraz je to jeho povolanie.

Jeho prvá „lekárska“ skúsenosť sa prihodila  počas práce na poli, - 
keď mal 8 rokov. Jedna pani na poli odpadla, on ju začal kriesiť a zostal 
pri nej, až kým neprišiel lekár.

Napriek tomu, že bol chirurg, ruky si nikdy nešetril, rád pracoval - 
s drevom, bol  zručný. Doma si okolo domu robili všetko sami, od pí-
lenia dreva až po murovanie, betónovanie. Raz si dokonca skoro seke-
rou odťal prst a ostala mu na ruke veľká jazva. 

Doma varievali horehronské jedlá, veľmi radi mali bryndzové ha-- 
lušky. V nedeľu často varieval otec.

Po večeroch sa ich otec pripravoval na operácie, kreslil si postupy - 
k operáciám, po operácii zas musel všetko zdokumentovať, tiež písal 
veľa odborných článkov, ktoré publikoval. Prestal operovať až tesne 
pred smrťou.

Sú hrdí na to, čo ako lekár dosiahol, jeho meno „otváralo“ dvere, - 
ale nikdy to nezneužili, ich otec neuznával  protekciu. Za  svojou prá-
cou nehľadal žiadny zisk, robil ju preto, lebo ju mal rád. Preto ani nikdy 
neodišiel do zahraničia, hoci ponuky mal. 

Ich otec bol pre nich veľkým vzorom. Mladší syn si spomína, ako - 
im otec hovorieval, keď sa im niečo nechcelo alebo sa báli, že to nedo-
kážu: „Oči sa boja, ale ruky to urobia.“
Touto cestou sa ešte raz chceme poďakovať pánom Pavlovi Simanovi 
a Jaroslavovi Simanovi, že prijali naše pozvanie a našu školu navští-
vili.

za vedenie ZŠ Mgr. Eva Hanková + foto

VALAŠŤIANSKY HLÁSNIKSTRANA 9

Už koncom minulého školského roka sa žiaci školy oboznámili s návr-
hom, že naša škola sa chce uchádzať o prijatie mena MUDr. Jaroslava 
Simana do svojho názvu. S týmto návrhom – prijať meno MUDr.Si-
mana vyšla ako prvá pani Ing.Kánová, prednostka Obvodného úradu 
v Brezne. 
Zaujali sme také stanovisko, že bude pre nás cťou prijať jeho meno do 
názvu našej školy. 
K uvedenému návrhu sa vyjadrili zamestnanci školy aj Rada školy, 
ktorí tiež vyjadrili kladné stanovisko. V tomto duchu sme začali konať. 

MUDr. Jaroslav Siman sa narodil vo Valaskej a hoci študoval, žil a pra-
coval v Bratislave, na svoje rodisko nikdy nezabudol a pravidelne sa 
sem vracal. 
Je pred nami dlhá cesta – cesta k získaniu čestného názvu totiž nie 
je ľahká. Základná škola, ktorá chce niesť meno niektorej významnej 
osobnosti, musí splniť niekoľko podmienok, aby si ho zaslúžila.

Naše prvé kroky viedli k žiakom. Na triednických hodinách a hodinách 
regionálnej výchovy sa žiaci oboznamovali s osobou MUDr. Simana. 
Prečítali spolu s učiteľmi mnoho článkov a dokumentov o jeho osobe 
a jeho práci a zo získaných údajov zhotovili v triedach nástenky. Žia-
ci získavali informácie aj od svojich príbuzných a známych, ktorí ho 
poznali a ktorým ako lekár pomohol. Mnoho cenných informácií nám 
poskytla jeho sestra pani Ing.Anna Fischerová. Keďže nás zaujímalo, 
ako ho vnímali jeho najbližší – jeho deti, obrátili sme sa na nich pros-
tredníctvom p.Fischerovej a požiadali ich o návštevu našej školy.

beseda so synmi muDr. Jaroslava Simana
14.marca 2014 navštívili našu školu synovia MUDr. Jaroslava Simana – 
najstarší syn pán Pavol Siman a mladší syn, pán Jaroslav Siman. Dcéra 

Základná škola sa pripravuje na prijatie čestného názvu
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školský 
klub detí 

ZEBRA

Svet očami detí
   je názov nového okienka, ktoré vzniklo  v spolupráci s vychovávateľ-
kou Školského klubu detí Zebra pani Alenou Kubaliakovou. Deti sa v ňom 
budú svojimi názormi, postrehmi, básničkami, či kresbičkami vyjadrovať 
k aktuálnym témam. Svet očami detí je krásne farebný, plný predstavi-
vosti a nápadov. Rozhodne si zaslúžia, aby ich život bol šťastný a naplne-
ný láskou.  Pozrime sa na svet bezstarostným pohľadom druhákov našej 
základnej školy.

Práca učiteľa je poslaním
   V živote žiakov učiteľ zohráva dôležitú úlohu. Den-
nodenne im trpezlivo, obetavo i s láskou odovzdáva 
svoje vedomosti, veľkou mierou sa podieľa na formo-
vaní osobnosti. Je to práca náročná a nesmierne zod-
povedná.  
   28. marec je deň venovaný učiteľom a všetkým peda-
gogickým pracovníkom a ponúka možnosť vyjadriť im 
obdiv, úctu a poďakovanie.

   Nám dospelým sú zvyky a tradície veľkonočných sviatkov dobre zná-
me. Opýtali sme sa detí, ako vnímajú Veľkú noc ony. Chlapci sa tešia 
na oblievačku kvôli výslužke, dievčatám sa páči preto, lebo je veľmi 
veselá a vôbec im nevadí, že sú mokré. Dobre vedia, že budú pekné 
a zdravé. Tešia sa na výrobu veľkonočných vajíčok, ktorými budú kú-
pačov obdarúvať. 

 a aké majú veľkonočné zážitky?
Lucka Štekláčová: „Mňa keď chcel môj strýko obliať, utekala som pred 
ním. On sa potkol a vylial si vodu na hlavu.“ 
Lenka Kučeráková: „Mňa a moju sestru chcel ocko obliať vodou, ale my 
sme ho prekvapili a v kuchyni sme my obliali jeho.“
Janka Lenártová: „Veľmi sa teším na Veľkú noc, hlavne na oblievačku 
chlapcami. Vlani na Pohorelej to bola zábava“.
Drahuška Prachniarová: „My sa s rodičmi chodíme kúpať“.
Esterka Melicherčík: „Nás skoro ráno všetci chlapi v tuneli pred Kamien-
kou kúpu snehom.“
Vika Kúdelková: „Môj krstný otec ma ráno oklamal. Keď som si umývala 
tvár, oblial mi vodou chrbát.“ 
Nikolka Surinčáková: „Brat mňa aj sestru oblieva ráno ešte v posteli a celá 
posteľ je mokrá.“

Sviatky jari sú tu zas, oslávme ten krásny čas

Malé žlté kuriatka slávia sviatok jari, 
veľkonočným šibačom nech sa u vás darí, 
nech je u vás veselo! 

Plný stôl vždy majte 
a vajíčka z čokolády 
chlapcom rozdávajte! 
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   Od začiatku školského roka 2013/2014 sa žiaci našej základnej ško-
ly zúčastnili dvoch prednesových súťaží. Prvou bol Šaliansky Maťko, 
v ktorom každoročne súťažia žiaci 2. – 7. ročníka v prednese sloven-
ských povestí. Zo školského kola, ktoré sa konalo 2. decembra 2013, 
postúpili do okresného kola v Brezne jeho víťazi Tomáš Vlček (v kate-
górii 4. – 5. ročníka) a Ema Kofirová (v kategórii 6. – 7. ročníka).
   Školského kola v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdo-
slavov Kubín sa 27. februára 2014 v našej ZŠ zúčastnilo spolu 28 
recitátorov. V jednotlivých kategóriách následne školu v rámci ok-
resného kola reprezentovali Jakub Bíreš (próza 1. – 3. ročník), Lucia 
Ťažká (poézia 1. – 3. ročník), Patrícia Kučeráková (poézia 4. – 6. roč-
ník), Katarína Kureková (próza 4. – 6. ročník), Ema Kofirová (poézia 
7. – 9. ročník) a Monika Starke (próza 7. – 9. ročník). Ema Kofirová ako 
víťazka postúpila až do regionálneho kola v B. Bystrici, kde obhájila 
pekné 3. miesto. 

Martin Lokša

naše prvotiny zo  ŠkD
   Zaujímavú besedu o tom,  ako vzniká časopis, si pre naše deti zo 
Školského klubu detí ZEBRA pripravila pani Senčeková.  A keďže naši 
prváci už poznajú písmenká, vedia  pekne čítať, aj písať, rozhodli sa, že 
aj ony prispejú do časopisu Valašťan. Inšpiráciu našli vo svojom blíz-
kom okolí a vy si teraz môžete prečítať prvé diela našich začínajúcich 
autorov.

   Anna Molčanová

Súťaže žiakov ZŠ 
v umeleckom prednese

   Kniha je úžasná vec. Detskému 
čitateľovi umožňuje ponoriť sa 
do čarovného sveta rozprávok, vo 
svojej fantázii vyletieť na Mesiac, 
či oboplávať celú Zem, zažiť dob-
rodružstvo,  jednoducho byť sú-
časťou príbehu. Deti si vyskúšali, 
aké je to byť autorom a ilustráto-
rom vlastnej knihy.

text a foto: M. Senčeková

marec je mesiacom knihy

AKO SA HRÁME...
   V družine sa hráme, aj pracujeme. Pani vychovávateľka je dobrá. Aj my 
sme na ňu dobrí. Aj ja som dobrá. Pekne sa kamarátim s Leou a Sofinkou. 
Máme aj herňu, rady  do nej chodíme. Aj ja tam rada chodím, i keď cestu-
jem autobusom.

Terezka Ďuriančíková

MOJI PRIATELIA
   V družine máme hračky, počítače, televízor. Máme dobrú pani vycho-
vávateľku. Ja rada športujem a mám kamarátky. Volajú sa Terezka a Lea. 
Mám sestru, volá sa Lucka. A mám psa, ktorý sa volá Laky.

Sofia Ťažká
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Pozvánka

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa usku-
toční dňa 2.5.2014 od 8:00 do 11.45 hod. v priestoroch 

OuI vo Valaskej.
Deň otvorených dverí bude zameraný na ukážky aktivít z oblasti : 

hipoterapie, canisterapie, ergoterapie, muzikoterapie, dramatotera-
pie, arteterapie a snoezelenu.

                       Tešia sa na Vás žiaci a pedagógovia 

Francúzska dáma, na obrazoch 
pekná deva.
Keď storočia tento obraz vytvo-
rili,
nádherný rám prekrásnych dám.
Keď tento obraz maľoval,
pri mramore anjela sa takto pos-
meľoval:
„Palety moje drahé,
namiešajte farby drahé.
Nech táto panna svieti na mojom 
obraze 
ako kvietky orchideí vo váze.“
Vynálezca výnimočný 
stvoril portrét renesančný. 
Od Rembrandta  k Renesancii
povedala zbohom svojmu otcovi.

   Pri príležitosti krásneho sviatku  MDŽ sme boli navštíviť ženy, babič-
ky, mamičky, priateľky, skrátka celé nežné pohlavie. Zaželali sme im 
predovšetkým pevné zdravie, do ďalších dní ich života, čo najmenej 
problémov, chvíľ bolesti  a smútku, aby ich pohoda, porozumenie 
a láska sprevádzali na každom kroku.

   týždeň priateľstva v ŠZŠI 
Známych a kamarátov máme možno mnoho, ale tých ozajstných 
priateľov len pár. Tak či onak, dobré vzťahy sa vždy oplatí osláviť. V 
našej škole sme takto “oslavovali” týždeň priateľstva od 24.2 do 28.2. 
2014, a to v rámci rôznych aktivít: žiaci si čítali rozprávky a príbehy 
o priateľstve, opísali svojho najlepšieho priateľa, vymysleli básničku 
o priateľstve, namaľovali svojho priateľa, vyrobili mu darček, napísali 
e-mail a veľa ďalších aktivít, pri ktorých sa utužovali triedne kolektívy 
a priateľstvá.     

Veselo bolo deťom zo ŠZŠ, keď sa dňa 27. februára 2014 zabávali na 
svojom maškarnom karnevale. Deti sa zmenili na zvieratká, princezné, 
šašov či čarodejnice. Celé dopoludnie sa starostlivo pripravovali, vy-
rábali si kostýmy, tancovali a súťažili o najkrajšiu karnevalovú masku. 
Tety kuchárky s p. majsterkou piekli chutné pampúšiky a ujo Milan 
Tehlár všetkým vyhrával do kola. Karneval sa všetkým páčil, najkrajšie 
masky boli odmenené peknými cenami, no najkrajšou odmenou boli 
rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý 
budú dlho spomínať.         

                                                                                                            žiaci ŠZŠI

MDŽ v ŠZ Tereza v Hronci

Usmejú sa, keď sa im chce kričať.
Spievajú, keď sa im chce plakať.
Plačú, keď sú šťastné a smejú sa.
Keď sú v napätí,
bijú sa za to, v  čo veria.
Postavia sa nespravodlivosti.
Nepovažujú „NIE“ za odpoveď, keď 
sú presvedčené,
že existuje aj iná možnosť.
Radšej budú bosé 
a topánky dajú
svojím deťom.
Milujú vždy bez vý-
hrad.
Ženy vedia, že ob-
jatie a bozk
majú moc uzdraviť 
zlomené srdce.
Ženy vedia viac 
ako porodiť dieťa.
Prinášajú radosť 

i nádej.
Delia sa so súcitom a nápadmi.
Sú morálnou podporou pre svojich 
blízkych a priateľov.
Je to tak veľa, čo ženy môžu pove-
dať a dať...

Vychovávatelia a žiaci zo ŠZŠI 
a OUI Valaská

Portrét francúzskej Mony Lisy
Všetci vieme, že barok je pekné 
obdobie, tak si povieme.
Mona Lisa usmiata
francúzskymi maliarmi je 
skrášľovaná. Maliari ju namaľovali 
a pár svojich čŕt práce sem dali.
Sedia na ňom mraky mrakavé,
keď vyjde slnko, možno aj zažiari, 
úsmev sa jej na tvári rozžiari.
Francúzski umelci na tomto ob-
razci
vytvorili kúsok svojho umenia, 
úsilia, duše a práce schopnosti.
Francúzska pani, čo múzeu
sa stráni a stráži diela jeho!

Autor: Patrik Oláh, 1.A. OUI 
Valaská

Fašiangový karneval v ŠZŠI

foto: Ing. Martina Turňová



Predsedníčka  ZO JDS  
Mgr. Evka Kúdelková  
podrobne zhodnotila 
činnosť organizácie. 
Nakoľko do  ZO JDS  
patria i dôchodcovia 
z miestnej časti Pie-
sok, o ich činnosti ho-
vorila členka výboru 
p. Viera Babčanová. 
Poďakovanie  za po-
moc  ZO JDS  patrilo 
starostovi obce Ing. 
Uhrinovi. Po prečítaní 
správ o hospodáre-
ní, rozpočte na tento 
rok a správe revíznej 
komisie  predsedníčka oboznámila prítomných s plánom práce na rok 
2014. Takmer každý mesiac máme rôzne akcie a niektoré pre záujem čle-
nov každoročne opakujeme. Stretávame sa dvakrát ročne  s jubilantmi 
od 80 rokov, zbierame liečivé bylinky, uskutočňujeme športové hry, pred-
nášky, posedenie pri guľáši, pri stromčeku  a mnoho iných akcií, ktorých 
sa radi naši členovia zúčastňujú. Prítomných v príhovore pozdravila pred-
sedníčka OV JDS  Mgr. Viera Pernischová, starosta obce, ako i poslanec  
miestneho zastupiteľstva. Našim členom z Piesku boli odovzdané za ich 
obetavú prácu v prospech staršej generácie ďakovné listy. Naša organi-
zácia má 250 členov, radi sa stretávame, snažíme sa aktívne starnúť.

   Helena Tóthová
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       Popoludní 13.februára sa stretlo 90 členov ZO JDS  vo Valaskej v pries-
toroch kultúrneho  domu na výročnej členskej schôdzi, aby zhodnotili 
bohatú kultúrnu a spoločenskú činnosť,  ako aj finančné hospodárenie 
za uplynulý rok. Určili sme si priority, ciele a plán podujatí na rok 2014. Vý-
ročnú schôdzu otvoril podpredseda organizácie p. Mihok. Privítal prítom-
ných hostí, ktorí prijali pozvanie: starosta obce Ing. Juraj Uhrin, poslanec 
Ing. Peter Bánik , Mgr. Viera Pernischová  a referentka kultúrneho stredis-
ka p. Danka Králiková, ktorá je nám vždy ochotná pomôcť  pri akciách. 

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s me-
siacom knihy. Kniha - priateľ človeka-  patrí medzi neodmysliteľných 
spoločníkov mladších či starších. Zdrojom stretnutí s knihami nie sú 
len kníhkupectvá, domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné  
miesto tu majú knižnice a škola.
Aj na našej  ŠZŠI Valaská v priebehu mesiaca marca prebehlo nasle-
dovné množstvo  aktivít spojených s knihou: navštívili sme miestnu 
knižnicu vo Valaskej, kde sme si  spolu s pani Králikovou prečítali veľ-
mi pekné povesti o našom okolí ako aj vzniku obce Valaská, za čo jej 
veľmi pekne ďakujeme. Potom sa na našej škole uskutočnilo školské 
kolo v prednese poézie a prózy, kde najlepší recitátori sa zúčastnia 
krajského kola v Brezne. Deti si zahrali rôzne rozprávky s maňuškami 
a bábkami a prelistovali knižky v školskej knižnici. 

     Foto a text:  ŠZŠI – Mgr. Bartáková

   Dňa 26.marca 2014 sme sa zúčastnili pred-
nášky so Štefanom Zákuťanským.  Prednáška 
bola v obecnej knižnici, ktorej sa zúčastnili 
prevažne ženy, ktoré zaujala samoliečebná 
metóda. 
   Prednášku zahájil pán starosta Ing. Juraj 

MAREC - MESIAC KNIHY

Popoludnie s autorom samoliečebnej metódy

Uhrin, privítal pána Zakuťanského a v krát-
kosti ho predstavil.
   Pán Zakuťanský je objaviteľ samoliečebnej 
metódy, objaviteľ zabudnutej slovenskej tra-
dičnej medicíny, zápalových ložísk, objaviteľ 
patentu na masážnu pomôcku pre hĺbkovú 

masáž , lektor, liečiteľ. 
   Prednášku začal tým, prečo sa začal zaují-
mať o medicínu.  Bol nevyliečiteľne chorý, mal 
chronické bolesti od chrbtice. Hľadal, ako sa 
vylieči a študoval medicínu ako samouk. Sa-
moliečebnej metóde sa venuje viac ako 20 ro-
kov. Učí slovenskú tradičnú metódu a dáva ju 
do povedomia ľudí. 
   Rozprával o ľuďoch, ktorých vyliečil a ktorí 
sa potom liečili podľa jeho knihy. Môžem po-
vedať, že jeho rozprávanie bolo skutočne pú-
tavé a že prítomných zaujalo. Určite ani jedna 
z nás neľutovala  čas strávený na prednáške. 
Naopak. Jeho rozprávanie nás núti zamyslieť 
sa nad tým, aký význam má náš zdravotný 
stav na kvalitu života, aby sme sa o svoje zdra-
vie starali a chránili si ho.  Toto sú jeho slová 
napísané v knihe, ktorú vydal ako 7. prepra-
cované a rozšírené vydanie. Tú sme mali mož-
nosť si zakúpiť.

   Helena Tóthová, foto: Ing. Juraj Uhrin

Žijeme  aktívne

foto: Marta Petrová
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Čo rozprávali
          pamätníci

Tam stála si neďaleko bystrého Hrona,
skromná sťa brána na pokraji rodnej.
Vždy otvorená zvečera či zrána,
svietiť svetlom vedy chase našej mladej.

   Spomínanie na starú školu v dedine pri 
Hrone začala som veršom z básne pána uči-
teľa Antona Kúdelku. Táto škola mu prirástla 
k srdcu tak, ako aj povolanie učiteľa. Naro-
dil sa v dome oproti nej, na druhej strane 
cesty. Od útleho detstva pozeral z rodičov-
ského domu do jej oblokov a sledoval dža-
vot detí, ktoré sa cez prestávky zdržiavali 
na školskom dvore.  V tejto rímskokatolíc-
kej lesno-erárnej ľudovej škole aj on získa-
val vedomosti ako jeden z najusilovnejších 
žiakov. Jeho rozhodnutie stať sa učiteľom 
zaiste podmienil učiteľ Andrej Zafka, ktorý 
dlhoročným pôsobením v tejto škole poží-
val v obci veľkú úctu. Obidvaja spomínaní 
učitelia i historik - amatér Ernest Laubert 
čerpali poznatky o minulosti aj z cirkevnej 
kroniky „História domus“, v ktorej sú zazna-
menané fakty o škole od dávnych čias.  
   Od roku 1679 sú v kronike zapísané mená 
a roky nástupu učiteľov na tunajšiu školu. 
Z latinskej podoby ich mená učitelia Zafka 
aj Kúdelka poslovenčili, (napr. Joannes – 
Ján, Georgius – Juraj). Ako prvý „Ludirec-
tor“ /učiteľ/ je zapísaný Samo Koroni – na-
stúpil v roku 1679, Ján Eger -1683, Michal 
Piatrik -1685, Ján Apiar -1694, Juraj Trnoci 
-1697, Anton Gubasna -1699, Jozef Stanko-
vič -1711, Ján Stankovič -1744, Ján Horčin 
-1762, Ján Svetlák -1773, Tomáš Gesner 
-1776, Michal Holéci -1822, Ján Faško -1827, 
Jakub Červienka -1828, Georg /Juraj/ Ková-
čik -1844, Michal Múdry -1879, Ignác Hum-
mel -1880, od 1. sept. 1891 do 1. sept. 1927 
Andrej Zafka. 
   Škola pri Hrone bola v najstarších časoch 
postavená z dreva, ako všetky stavby tej 
doby v našej dedine. V roku 1815 vystavali 
novú, kamennú. Tá je zakreslená na mape 
z roku 1819.  Postupne bola prerábaná, 
nadstavovaná – zvýšený strop (r.1888), roz-
šírený učiteľský byt (r.1896), pristavená dru-
há učebná sieň (r.1913).

O škole a učiteľoch v najstarších časoch
Od kronikárov sa môžeme v súvislosti so 
školou dozvedieť rôzne zaujímavosti. 
Ako bol odmeňovaný učiteľ v roku 1815 ?
Plat, ktorému v tých časoch hovorili školský 
dôchodok, počas roka činil: „Pod 4 merice 
zeme obrobenej veriacimi, 2 záhrady, 20 zla-
tých od ľupčianskeho panstva, 10 zlatých od 
veriacich za organovanie, 18 zlatých z kan-
tácie z Valaskej a Bystrej, zápisné 4 zlatky, 12 
siah ohrevného dreva, zosyp 8 meríc ovsa, 8 
meríc jačmeňa, za zvonenie 11 meríc ovsa 
a maličké štolárne dôchodky.“
V monografii obce si v časti o škole môže-
me prečítať: „V laviciach dlhých 4 m sedelo 
7 – 8 žiakov, v triedach sa vyučovalo niekoľko 
ročníkov naraz. Učebnice nosili v plátených 
taštičkách , alebo len tak – pod pazuchou, či 
v košeli.“ 
   Moja stará mama, narodená v roku 1907, 
si do smrti opatrovala tabuľku, ktorú mala 
vsadenú do zatváracej drevenej kazety. Na 
tabuľku písala „griflikom“ /podobný kriede/ 
a zotierala handričkou. Z toho vidieť, že 
v tej dobe ešte nemali všetci žiaci ceruzky 
a papier. Na fotografiách zo školského roku 
1920-21 vidíme aj bosé deti. Dievčatá z roľ-
níckych rodín sa obliekali do kroja, z robot-
níckych a remeselníckych rodín do jedno-
duchých šiat, majetnejšie sa prispôsobovali 

mestskému oblečeniu. Chlapci nosili krátke 
alebo dlhé nohavice a kabátiky na zapína-
nie.
   O hygiene v škole v starých časoch sa 
nedá hovoriť. Až za učiteľa Andreja Zafku 
postavili drevené latríny. Predtým chodili 
žiaci na potrebu ku hnojisku za hospodár-
ske budovy, na striedačku, raz chlapci, po-
tom dievčatá. 
   Ďalšiu školskú budovu v obci, tzv. škol-
ský dom postavili približne v tom čase ako 
kaplnku sv. Jána Krstiteľa (1846). Bolo to na 
obecnom „pľaci“, kde kedysi stála dedin-
ská „ šmykňa“. V tých rokoch bol učiteľom 
Georg Kováčik. Keď sa predstavitelia obce 
rozhodli prestavať a rozšíriť starú školu 
pri moste, Georg Kováčik odkúpil školský 
dom na bývanie pre svoju rozrastajúcu sa 
rodinu. Splácal dlh jedenkrát ročne, čo je 
zapísané v daňovej knihe obce ako „Cassa 
Rest“ /dlh/.( „V požadauke u pána Georg Ko-
váčik – 87 florenov za rok 1872“). Po splatení 
dlžoby prešiel školský dom pri kaplnke sv. 
Jána Krstiteľa do vlastníctva učiteľa, kanto-
ra a organistu Georga Kováčika.
   Po skončení 1. svet. vojny sa narodilo 
väčšie množstvo detí, čo spôsobilo, že sta-
rá škola pri moste už kapacitne nestačila. 
Okolo roku 1930 pre staršie ročníky zriadili 
učebňu v starom mlyne na Studničke. Nie-
ktorí rodičia v tých časoch zapísali svoje deti 
do školy v Brezne. Obci sa podarilo situáciu 
vyriešiť výstavbou novej školskej budovy 
v lokalite na „Konopiskách“ (dnešná ZUŠ). V 
tejto dvojtriednej obecnej ľudovej škole sa 
začalo vyučovať 1. septembra 1935.

Mária Luptáková

Rímsko – katolícka ľudová škola pri moste, v čase, keď už neslúžila svojmu  účelu.



Jozef muRGaŠ
   Narodil sa 17. februára 1864 
v Jabríkovej, ktorá je dnes časťou 
Tajova. Štúdium za kňaza ukon-
čil v Banskej Bystrici, vysvätený 
bol v roku 1888. Svoje duchovné 
pôsobenie začal ako kaplán v ne-
ďalekej Dubovej. Svoj výtvarný 
talent rozvíjal štúdiom maliar-
stva. Jeho ďalšou záľubou bola 
technika, bol priekopníkom bez-
drôtovej telegrafie. 
   Pri okrúhlom, 150. výročí na-
rodenia Jozefa Murgaša sme 
si mohli o jeho živote vypočuť 
a prečítať mnoho informácií. 
   V tomto príspevku chcem spomenúť jeho priateľstvo s valaš-
tianskym farárom Rudolfom bobokom, rodákom zo Slovenskej 
Ľupče. Spájalo ich rovnaké zmýšľanie, za čo sa v čase tvrdej maďa-
rizácie dostalo obidvom obvinenia z panslavizmu. Ako spomienka 
na stretnutia týchto dvoch kňazov v starej fare pri Hrone zostali 
obrazy, olejomaľby od Jozefa Murgaša. Jedným je portrét kňaza 
Rudolfa Boboka, môžeme ho vidieť v Monografii obce Valaská na 
str. 37. Na zadnom obale monografie je zobrazený hospodársky 
dvor s „kolembačkami“ pre dieťa. Tak kedysi vyzeral prvý dvor po-
vyše fary, volalo sa tam do Ujakov, podľa voľakedajšieho majiteľa 
s priezviskom Ujak. Obrazy venoval Anton Augustín Baník Matici 
slovenskej, ako aj knihy, ktoré získal po svojom tútorovi, Rudolfovi 
Bobokovi. 
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   Je takým pekným slovenským 
zvykom, že aj po rokoch spo-
míname na tých, ktorí odišli do 
večnosti, ale vždy budú mať 
v našich srdciach miesto pre 
spomienku.
   Aj  PhDr.  A.  A. Baník, rodák z Va-
laskej, ktorý by sa bol 26. februára 
2014 dožil 100 rokov, si zaslúži 
spomenúť si na jeho životné ak-
tivity.
   Z Valaskej odišiel ako malý chlapec a v dospelosti sa sem málo 
vracal. Po štúdiách boli jeho život a práca poznačené láskou 
k Slovensku a jeho dejinám.
Vynikal v hre na klavír, komponoval klavírne skladby spolu s Bé-
lom  Bartókom, zbieral ľudové piesne po Horehroní, ktoré vydal 
knižne.
V roku 1938 sa natrvalo usídlil v Martine a pracoval pre Maticu 
slovenskú ako bibliotekár, správca knižnice a iné. 
   Postupne vypracoval mnohé jazykovedné štúdie, objasnil 
miesto slovenčiny v dejinách slovanských jazykov, pôvod a sta-
robylosť slovanského jazyka a iné. Bol vášnivým zberateľom kníh, 
časopisov, kalendárov. Svoju cennú knižnicu s vyše  50 000 titul-
mi kníh a dokumentov daroval v r. 1973 Matici slovenskej.
   Každý, kto má záujem  bližšie spoznať jeho aktivity, môže nav-
štíviť našu obecnú knižnicu, ktorá nesie čestný názov Knižnica A. 
A. Baníka. 
   Nakoľko jeho rodný dom „U Baňov“ je dlhšie v rekonštrukcii, 
pamätná tabuľa na tohto matičiara je umiestnená na Kaplnke sv. 
Jána. Nech spí svoj večný sen aj v spomienkach Valašťanov. 

   Ing. Anna Fischerová

Spomienka na významné 
osobnosti

(anton augustín baník, historik, jazykovedec, archivár a knihov-
ník Matice slovenskej sa narodil vo Valaskej 26. februára 1900. Pri-
pomenuli sme si 114 rokov od jeho narodenia.)  
   Jozef Murgaš ako východisko zo zlej situácie v krajine prijal mies-
to reverenda v baníckej osade Wilkes Barre v americkom štáte 
Pensylvánia, kde žili slovenskí vysťahovalci. V novom svete mal 
možnosť venovať sa technike a rádiotelegrafii, zo svojich výsku-
mov prihlásil 13 patentov. Okrem náboženských povinností sa 
zaslúžil o vybudovanie školy, športových ihrísk, knižnice i kostola 
pre svojich farníkov. Počas 1. svetovej vojny zorganizoval finančnú 
zbierku na podporu národnooslobodzovacieho boja Slovákov. 
Roku 1920 po návrate domov, mu vrchnosť zamietla prácu, zod-
povedajúcu jeho vedomostiam a schopnostiam. Nechceli ho ani 
za učiteľa elektrotechniky. Vrátil sa do Vilkes Barre  medzi svojich 
farníkov, zveľaďoval si záhradu, maľoval, rozširoval svoju unikátnu 
zbierku motýľov. Zomrel po srdcovej príhode 11. mája 1929. 
   Na záver musím pripomenúť, o čo sa zaslúžil náš rodák, čestný 
občan Valaskej, učiteľ Jozef Šebo, ktorý žil v Tajove. Bol zaklada-
teľom, správcom a lektorom literárnej expozície spisovateľa a dra-
matika Jozefa Gregora Tajovského, a vynálezcu – reverenda Jozefa 
Murgaša. V Tajove si uctili aj prácu učiteľa, muzikanta, divadelníka, 
osvetára, kantora Jozefa Šebu. Jeho meno je vyryté na pamätníku 
vedľa dvoch spomenutých slávnych tajovských rodákov, ktorých 
slávu Jozef Šebo zviditeľňoval. 

   V tomto roku si pripomíname 95. výročie od narodenia 
(1919) učiteľa Jozefa Šebu. 

          Mária Luptáková

SPOMíNAME

Prišla k nám jar
ilustračné foto
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JUBILANTI

VÍTAME VÁS
S krikom si prišla do jari
a nevieš, prečo hreje. 
Tvoj  dotyk, pôda, svetlo,
tvoje dýchanie 
od úsvitu až po noc prikuté je
na mliečne zvony pŕs, čo rozvá-
ňajú po mame.

narodili sa:
tadeáš hubert  - 7.1.2014

michaela högerová – 15.2.2014
lilien laksíková – 6.3.2014
alexej magera – 14.3.2014

Sebastián kočický – 21.3.2014
barbora kupcová – 22.3.2014

Aj my vám naši drobci všetci z ce-
lej duše želáme, 
aby ste strávili detstvo slnkom 
lásky prehriate.
Pri otcovi svojom a v náručí mat-
kinom.
Vitajte medzi nami a vyrastajte 
ako z vody. 

Elena Sukičová, matrikárka

Keď zomrie otec, slniečko zájde, v srdci nám 
zostane smútok a chlad. V tom šírom svete sot-
va sa nájde, kto by tak ako môj otec mal nás 
rád. More lásky si so sebou vzal a hory bolesti 
zanechal. Prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas.
Tak  ako voda svojím tokom plynie, krásna 
spomienka na Teba nikdy nepominie. Mal nás 
všetkých rád a chcel s nami žiť, ale prišla tá 
smutná chvíľa a musel nás opustiť. 
Dňa 17. apríla 2014 si pripomíname 26. výročie odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný otec, starý otec, brat, švagor 

Filip Cipár. 
Kto ste ho mali radi, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína syn Štefan so Silviou, krstná dcéra 
Beatka, pani Schmitová s dcérou Erikou, susedovci a známi.

Odišiel od nás ako tichý sen,
nepovedal ani zbohom, už neprídem.
Keby sa tak dal vrátiť čas
a počuť jeho hlas.
Už len kyticu z lásky na hrob mu môžeme dať,
zažať sviečku a tíško spomínať.
Dňa 14. marca 2014 uplynul rok, kedy nás 
navždy opustil náš milovaný 

František Blaho.
S láskou a smútkom v srdci spomína manželka, deti a celá ro-
dina.

Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť,
 nestihol si sa ani rozlúčiť. 
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš a budeš stále 
s nami. 
Dňa 3. júna si pripomenieme 7 rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustil milovaný syn, manžel, 
otec a brat Ondrej Nemec z Valaskej.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

SpomienkY

 S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu cho-
díme, pri plameni sviečky sa za Teba mod-
líme. Ďakujeme za všetko, aj keď už nie si 
medzi nami. V našich srdciach zostaneš stále 
s nami.
Dňa 16. marca sme si pripomenuli smutné 
druhé výročie, kedy  nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, starý otec, brat a švagor 

Jaromír Rafaj. 
S úctou a vďakou spomína celá rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu a spomienku.

Veci, ktoré si v živote dokázal, všetko, čo si 
pre nás urobil, nám zostane hlboko ukryté 
v našich srdciach. Dňa 20.marca 2014  uply-
nuli dva smutné roky, ako nás navždy opustil

Vladimír Litvinenko.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcé-
ra, syn, vnučka a ostatná rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú 
spomienku.

Utrpenie, smútok, bolesť.
Aj to je súčasť života.
Včera človek v plnej sile,
dnes ho morí choroba.
Čo sa stalo? Prečo práve ja? Za 
čo?
Veď ešte ďaleko je staroba.
Otázky bez odpovede.

mária holková
   Čas sa nevie unaviť. Nevie spo-
maliť, ani zrýchliť svoje nekoneč-
né plynutie, v jeho stopách zostá-
vajú naše roky a to, čo nazývame 
minulosťou. Pod jeho dotykmi 
nám ostávajú vrásky na tvári, tak 
ako stromom letokruhy vo vnútri 
kmeňov. V každom z letokruhov 
je napísaný príbeh stromu. A člo-
vek? Aká je jeho cesta životom? 
Búrky rokov ho napájajú múd-
rosťou, v lúčoch stretnutí sa odo-
vzdáva ľuďom, kým sa jeho púť 
neodkloní ku krajine zosnulých.
   Pani Mária Holková, rodená Zle-
bičová, narodená 22. apríla 1936 
v Čerenčanoch, okres Rimavská 
Sobota. Základnú školu absolvo-
vala v rodnej obci a po úspešnom 
ukončení Strednej všeobecno-
vzdelávacej školy v Rimavskej 
Sobote sa zamestnala ako admi-
nistratívna pracovníčka  na STS 
Jesenské a neskôr na OVS v  Ri-
mavskej Sobote.  
   V roku 1956 sa vydala za pána 
Holku a v roku 1957 sa presťa-
hovali do Valaskej. Narodili sa im 
synovia Jaroslav a Ján a dcéra 
Soňa. Po rokoch v domácnos-
ti pri opatere detí – v roku 1974 
nastúpila do zamestnania ako 
účtovníčka v podniku bytového 
hospodárstva vo Valaskej, odkiaľ 
v roku 1989 odišla do  dôchodku. 
V dôchodku sa venovala ručným 
prácam, vareniu, opatere vnúčat. 
Mala krásny vzťah k ľudovej pies-
ni.
   Pani Mária Holková zomrela 
6. februára 2014 v nemocnici 
v Brezne.

   Pavol Demeter
   Keď človeku do života vchádza 
jeseň, predposledná etapa v ško-
le života, keď sú jeho fiktívne  ko-
náre obťažkané plodmi prežité-
ho, vtedy väčšina ľudí bilancuje, 
spomína. Dal som, mal som dať. 
Dostal som, zúročil, alebo vzal.
   Pán Pavol Demeter sa narodil  
13. decembra 1930 v Šuranoch, 
okres Nové Zámky. Po skončení 
meštianskej školy prišiel na Pie-
sok do učilišťa a ostal pracovať 
v Zlievarni Hronec. Oženil sa s  
Annou Matošovou. Bývali spolu 

Čas nepostojí. Tak je to od nepamäti.
Všetko dozrieva
v neustálom kolobehu života.
Jablká v záhrade.
Chlapci, ktorí sa vracajú 
z vojny domov.
Deti v prvej triede.
Klasy na poliach .
Letokruhy na priereze stromu.
Tak to má byť .
Tak je to spravodlivé. 

eduard kúdelka, 85 r. 
anna Slopovská , 85 r.
martin Švantner, 85 r.

Štefan Dekrét, 80 r.
elena beličáková, 80 r.
Sonja Sivčáková, 80 r.
mária lalíková, 80 r.

matilda Schmidtová, 80 r.
Zdenka koleničková, 80 r. 

Július Stankoviansky , 80 r. 
Juraj Fellner, 75 r.

albína lauerová, 75 r.
Ivan Piliar, 75 r.

adolf babiak, 75 r.
Jolana Danišová, 75 r.

Zlata Ovsaniková , 75 r. 
Danuša kováčová, 70 r.

anna Filipková, 70 r.
Jozefína adamovičová, 70 r.

Jozef kupčok, 70 r.
Jozef makovník, 70 r.

Veronika Vološinová, 70 r. 
Jarmila havrilová, 70 r.

eva Jendrálová, 70 r. 
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 ROZLúčILI SME SA

Srdcom celého liturgického roku sú veľko nočné dni  umučenia a slávneho 
zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista. Keď hovoríme o srdci liturgic-
kého roku, chcú sa tým naznačiť dve veci: prvá je, že sviatky Veľkej noci 
upros tred všetkých udalostí roka majú taký význam ako srdce pre telo 
člo veka. Veľká noc je životo darná skutočnosť, z nej pramení život kres-
ťana. Nebyť na ňu napojený, znamená smrť. Veľká noc dáva život.
Veľkú noc spájame so symbolikou srdca ešte aj preto, že je a má byť zá-
ležitosťou nášho srdca, že ju treba vnímať a pre-
žívať srdcom. A Veľká noc sa ani nedá ináč pre-
žívať, len srdcom. Aj Veľká noc sama o sebe má 
svoje srdce, či ju už vnímame ohrani čenú v čase 
milosti vých dní v kalendári, alebo ju vní mame v 
nadčasovej dimenzii ako sku točnosť rozprestre-
tú cez všetky dni ro kov, storočí a tisícročí. Srdcom 
Veľkej noci je umu čený a vzkriesený Kristus v Naj-
svätejšej Eucharistii. Bez nej niet Veľ kej noci, bez 
Eucha ristie jestvujú len malé, dlhé a temné noci 
ľudského života na zemi. Eucharistia je obsa-
hom, darom a prítom nosťou Veľkej noci.
Najsvätejšiu Eucharistiu ako plnosť svojej veľko-
nočnej obety, ako srdce svojho Veľkonočného 
umučenia a zmŕtvych vstania, Pán Ježiš položil 
pri Po slednej večeri na stôl, toto srdce vložil apoš-
to lom do dlaní a na vyvrcholenie všet kého im ho 
vložil do hlbín ich bytostí. Takto sa Veľká noc v 
Eucharistii ocitla na prvom oltári sveta – na stole 
Večeradla a v živých ľudských srdciach.
Nie je ťažké porozumieť a srdcom uveriť, prečo 
Kristus znova a znova v našich kostoloch kladie 
Veľkú noc na oltár, prečo toto srdce Veľkej noci, ukryté v chlebe a víne, 
vkladá do dlaní kňaza. Robí to s tým istým zámerom ako vo Večeradle, 
aby vložil seba, svoje srdce, svoju celú Veľkú noc do hlbín ná šho ja. Aby z 
nášho srdca urobil veľ konočné srdce, srdce, v ktorom je Veľká noc doma. 
Zmyslom Eucha ristie je, aby pretvo rila ľudské vnútro na chrám Najsvätej-
šej Trojice, aby naše srdce bolo aj svätostánkom aj veľko nočným obetným 
stolom. Eucha ristia je naozaj srdcom ľud ského srdca. Je jeho životom, 
jeho bohatstvom, jeho záľubou, jeho všet kým. 
Na Veľký piatok z Večeradla vystupujeme na Kalváriu k Pá novmu krížu, 
aby sme srdcom vní mali a prežívali jeho umuče nie a smrť, ktorú podstú-
pil pre nás a za nás. Tieto dva výrazy „pre nás“ a „za nás“ treba osobitne 
podčiarknuť. Prvý hovorí, že my sme príčinou jeho umučenia a smrti – 
naše hriechy, že my sme zavinili jeho smrť. Výraz „za nás“ zasa znamená, 
že Ježiš Kristus podstúpil umučenie a smrť dobrovoľne a z lásky pre  naše 

vo Valaskej. V manželstve sa im 
narodili dve deti – dcéra Daniela 
a syn Pavol.
   V mladosti sa venoval futbalu, 
hrával za Valaskú. Spolu s manžel-
kou radi cestovali, neskôr sa veno-
vali bicyklovaniu. Pred 10 rokmi 
mu zomrela manželka.
   Pán Pavol Demeter zomrel 24. 
februára 2014 vo veku 83 rokov.

   mária melková
   Nič nekončí tak náhle a nečaka-
ne ako život človeka. Ako jediná 
trblietavá kvapka rosy za bieleho 
rána. Je tu a o chvíľočku jej už 
niet. Neľútostné, bolestivé slzy 
rosia našu tvár a vrývajú vrásku 
bolesti do našej tváre.

   Pani Mária Melková, rodená 
Bravčoková sa narodila 31. augus-
ta 1934 v Heľpe, rodičom Jánovi 
a Kataríne. Vyrastala spolu so svo-
jimi sestrami Hankou, Jolkou, Kat-
kou a Martou. S manželom Jánom 
žila v usporiadanom manželstve 
52 rokov. Vychovali dve deti, syna 
Janka a dcéru Marienku. V roku 
2004 ovdovela.
   Z Heľpy sa s rodinou presťahova-
la na Piesok v roku 1959. Pracovala 
ako krčmárka v Piesku, na poš-
te a v Železiarňach Podbrezová. 
Bola spoločenská, aktívna a žila 
plnohodnotný život. Zaujímala sa 
o dianie a zvykoslovia v obci. Mala 
rada svoju rodinu, venovala sa prá-
ci v záhrade. 

   Pani Mária Melková nás navždy 
opustila 5. marca 2014 vo veku 79 
rokov.

Pavel komora 
   Sú medzi nami ľudia, ktorých prí-
tomnosť je taká samozrejmá, že si 
ju ani neuvedomujeme. Tak ako si 
neuvedomujeme vzduch, alebo 
tlkot vlastného srdca. Často zabú-
dame, že je to pre nás svojim spô-
sobom nevyhnutnosť. Až strata 
nám to pripomenie. Tak ako nám 
strata blízkeho človeka pripome-
nie, ako veľmi sme ho milovali.
   Pán Pavol Komora sa narodil 13. 
júla 1937 v Radzovciach v rodine 
roľníka Jozefa Komoru a Márie Ko-
morovej, rodenej Vetrákovej, ako 
najmladší zo šiestich súrodencov. 
Základnú školu navštevoval v Ra-
dzovciach. Po jej ukončení praco-

val v kameňolome. Po základnej 
vojenskej službe začal pracovať 
v Mostárni Brezno, kde si ukončil 
aj odborné vzdelanie ako strojný 
zámočník. Tu sa spoznal so svojou 
budúcou manželkou pani Annou 
Adamekovou a v roku 1960 uzav-
reli manželstvo a začali spolu bý-
vať vo Valaskej. Narodili sa im tri 
deti, dcéry Evka a Janka a syn Paľ-
ko. Voľné chvíle trávil s rodinou na 
výletoch, kde spolu s manželkou 
učili deti láske k prírode.   Bol veľ-
mi pracovitý a zručný človek a za 
svoje odborné znalosti bol viac-
krát ocenený.  V Mostárni Brezno 
pracoval až do odchodu do dô-
chodku. S pribúdajúcimi rokmi na-
stali aj rôzne zdravotné problémy 
a ťažkosti. 
   Pán Pavol Komora dopísal svoju 
knihu života 25. marca 2014.

dobro, aby nás vykúpil a zachrá nil. Zomrel namiesto nás, aby odčinil 
naše krivdy a splatil dlh Otcovi.
Keď sme v duchu vyšli ku Kristovi na Kalváriu vnímať jeho lásku a odkryť 
posolstvo tajomstva jeho výkupnej obeti kríža, nesmieme sa zastaviť pri 
výjave jeho umučenia, to by bolo málo.
Očami tela vnímame smrť, ale srdce objavuje život. Pozem ským zrakom 
vidíme prehru a du chom hľadíme na víťazstvo. Zmysly pozo rujú slabosť 
a viera hľadí do tváre sily. O takýto pohľad srdca na kríž nám má teda ísť, 
o pohľad viery. Veď kríž je smrť smrti. Kríž je porážka slabosti a víťaz stvo 

sily.
Pán Ježiš všetko toto, čo vníma oko viery v jeho 
umučení a smrti kríža, svoju nekonečnú lás-
ku, víťazstvo, moc a silu vložil do Naj svä tejšej 
Eucharistie. V nej sprítomnil nielen svoju smrť, 
ale aj smrť smrti, svoju výhru, svoju veľkosť, hr-
dinstvo, svoju silu a moc. Toto všetko obsahuje 
Eucha ristia. V nej viera vidí pravdivý a sku točný 
obraz ukri žovaného Krista. Nie Krista žob ráka a 
zlo činca, ktorého o všetko ob rali, ale Kráľa, kto-
rému všetko patrí. Je to ob raz Krista, ktorý má čo 
ponúknuť a dať. Najviac je potrebné zdôrazniť 
pri vnímaní Kristovej smrti vtlačenej do Eucha-
ristie moc jeho lásky, ktorá zomieraním nepre-
hráva, ale víťazí.
Prečo Ježiš Kristus vložil silu svojho víťazstva v 
smrti do Eucha ris tie? Odpoveď je jednoduchá a 
porozumie ju veriace srdce. Aby sa sila ukrižova-
ného Krista vliala do sŕdc tých, ktorí Eucharistiu 
budú sláviť a prijímať. V Eucharistii jeme Pánovo 
umučenie, akumulujeme sa silou Víťaza. Ježiš 
Kristus nás neprišiel oslobodiť od zápasov, ani 

neprišiel zo zeme odstrániť kríž, ani nám nesľúbil raj na zemi. On prišiel 
cez kríž do Eucharis tie, aby bol našou silou v zápa soch, skúš kach, boles-
tiach a v zo mieraní. Aby naše srdce naplnil mo cou lásky, ktorá je silnejšia 
ako smrť.
Veľkonočné ráno nám odkrýva tajomstvo nevýslovného dobra, ktorým 
umučený a vzkriesený Kristus obohacuje naše srdcia. Zmŕtvychvstalý Je-
žiš Kristus premenil noc na deň a ľudské srdce na chrám a svätyňu bož-
stva. Slávme teda sviatky Pánovho zmŕtvychvstania ako synovia a dcéry  
svetla a nie ako deti tmy. Jas Zmŕtvychvstalého vyžaruje z nášho srdca 
vtedy, keď robíme dobro. Robiť dobro je forma i znak života, ku kto rému 
nás prebudil a prebúdza Kristus – Svetlo sveta, ktoré vyšlo na Veľkú noc a 
žiari v našich srdciach.
Požehnanú Veľkú noc vo svetle a sile zmŕtvychvstalého Krista vám vypro-
suje                                                                    Roman Kupčák, váš duchovný otec

Svetlo v našich srdciach
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1. ako dlho  sa venuješ biatlonu?
terézia Poliaková - Biatlonu sa venujem od 
10 rokov, čiže to už bude 15rokov.
Paulína Fialková - Biatlonu sa venujem od 
svojich 8 rokov, čiže už to bude takmer 13 ro-
kov.
tomáš hasilla - Prvýkrát som začal bežať na 
lyžiach ako 8 - ročný, ale to som nemohol pre-
tekať, pretože súťažiť začínajú až 10 – roční 
takže dovtedy to bolo len bežkovanie. 
Od 10 rokov som už začal aktívne súťažiť, tak-
že dá sa povedať, že  s biatlonom som začal 
od 10 rokov.

2.  koľko času denne venuješ tréningu?
terézia Poliaková - Je to ťažko povedať, pod-
ľa toho, v ktorej časti prípravy sa práve nachá-
dzam. Od jednej hodiny až 6 hodín.
Paulína Fialková - Dopoludňajší tréning trvá 
zvyčajne 2,5 hod. so všetkým, popoludňajší 
tak hodinu, hodinu a pol, ale popritom ešte 
suchá streľba, strečing, individuálne cvičenie. 
Spolu to môže byť 5-6 hodín.
tomáš hasilla - V priemere tejto sezóny je to 
na každý deň vyše 2,5 hodiny, ale to je prie-
mer. V lete na objemovej príprave  je niekedy 
počas tréningových dni priemer tak okolo 4 a 
viac hodín a v zime počas súťažnej fázy je to už 
menej, okolo 2 hodín.

3. Dostať sa do prezentácie a na olympijské 
hry nie je ľahké a jednoduché? Čo všetko 
musí predtým športovec zvládnuť, dosiah-
nuť?
terézia Poliaková - Dostať sa do národného 
tímu a kvalifikovať sa výsledkami do nominá-
cie na olympijské hry. 
Paulína Fialková - Musí splniť stanovené no-
minačné kritériá. Ale hlavne musí poctivo tré-
novať a urobiť pre to všetko, vzdať sa veľa vecí, 
ktorými sa zaoberajú rovesníci. Všetko závisí 
od toho, aký prístup má ten - ktorý športovec 
k trénovaniu.
tomáš hasilla - Chce to hlavne veľa hodín tré-
ningu, ale aj správnu životosprávu. Kto chce 
súťažiť s najlepšími pretekármi, musí tvrdo 
pracovať a ustavične sa zdokonaľovať.
 
4. kto ťa v tvojom športovom talente naj-
viac podporil?
terézia Poliaková - Najviac ma podporujú 
rodičia, či už psychicky alebo po finančnej 
stránke. 

  biatlon je v súčasnosti najúspešnejším zimným slovenským športom, vďaka dosiahnu-
tým výsledkom svojich športovcov. Stal sa pojmom na slovenskom športovom nebi. 
Vzhľadom k náhlemu nárastu propagácie biatlonu sa môže zdať, že je to nové športové 
odvetvie, ale nie je to pravda. tento šport má u nás dlhšiu tradíciu.
 Pre kb Valaská - Osrblie je nesmiernou cťou a hrdosťou, že vychoval pretekárov pre ná-
rodný  tím, ktorý reprezentuje jeden z najpopulárnejších, najnáročnejších  a najkrajších 
zimných športov- biatlon.
Snom každého športovca je dostať sa a zabojovať na olympiáde. 
Paulína Fialková, terézia Poliaková a tomáš hasila - pretekári narodení v brezne a čle-
novia kb Valaská -Osrblie, si vybojovali účasť na olympijských hrách. V Ruskom meste 

Sochi  reprezentovali  svoju rodnú krajinu a hájili  farby aj meno nášho klubu.  
 

PReDStaVuJeme  Vám naŠIch RePReZentantOV 
– teRéZIu  POlIakOVú, Paulínu FIalkOVú a tOmáŠa haSIlu.

Paulína Fialková - To je jednoznačné -rodičia. 
A tiež trénerka Anka Murínová.
tomáš hasilla - Rodina a súrodenci sú nápo-
mocní  po finančnej, ale aj morálnej stránke. 

5. kto ťa trénuje? 
terézia Poliaková – Mojou osobnou tréner-
kou je Anka Murínová, ktorá ma trénuje už od 
dorasteniek. Reprezentačný tréner je z Rakús-

ka, Joe Obererlacher.
Paulína Fialková - Dva roky bol reprezentač-
ným trénerom Jozef Obererlacher a osobná 
trénerka je už dlhé roky Anka Murínová.
tomáš hasilla - Momentálne som pod ve-
dením dvoch trénerov, hlavného - trénera 
Manfreda Geyera a pomocného trénera Pavla 
Kobelu.

6. ako si sa vypracoval/a a ako si udržiavaš 
svoju kondíciu?
terézia Poliaková - Vypracovala som sa tré-
ningom, a tým sa aj udržiavam. Aj malý trénin-
gový výpadok športovec hneď pocíti.
Paulína Fialková - Veľa som dokázala  talen-
tom. Ale v určitom veku príde zlom, kedy to 
nestačí. Začala som tvrdo trénovať. Tvrdou 
prácou a odriekaním som sa dostala tam, kde 
momentálne som a stále sa snažím, aby to 
bolo ešte lepšie.
tomáš hasilla - Dennodenným tréningom a 
správnym využitím svojho času.

7. Čo je z tvojho pohľadu ľahšie streľba, ale-

bo beh na lyžiach?
terézia Poliaková – Beh je o fyzickej kondícii, 
streľba zase o tom, ako to zvládneme  psychic-
ky. Streľbu v leže zvládam dobre, horšia je pre 
mňa streľba v stoji!
Paulína Fialková - Obidve sú ťažké. Behať sa 
raz naučíte a viete to, ďalej je to o trénovaní. 
Ale streľba je záležitosť mozgu. Na tréningu to 
viete perfektne a keď príde pretek,  je to niečo 
celkom iné. Nikdy neviete presne určiť, čo sa 
dialo v tej hlave, keď to padalo, alebo aj nepa-
dalo. Streľba je pre mňa oveľa  ťažšia ako beh.
tomáš hasilla - Ťažko povedať, čo je ľahšie. 
Streľba je zložitá pre vysoké nároky na sústre-
denosť a jemnú motoriku na spúšti. Beh je 
náročný na kondičnú pripravenosť a techni-
ku jazdy na lyžiach.  Ale isté je, že slabý bežec 
nemá šancu vyhrať ani presnou streľbou, pre-
to dôraz by som dal na bežeckú stránku.  V tej 
ešte zaostávam, tak to bude pre mňa ťažšie. 

8.   kto sa ti stará o zbrane a strelivo?
terézia Poliaková - Každý sa stará o svoju 
zbraň sám, udržiava si ju, čistí.

Paulína Fialková - O zbraň sa starám sama. O 
strelivo tréneri.
tomáš hasilla - O zbraň sa stará každý špor-
tovec sám, o jej údržbu a transport na športo-
viská a strelivo sa prenáša spoločne v špeciál-
nych kufroch, aby náboje ostali čo najdlhšie v 
ideálnych podmienkach a vyhli sa výkyvom 
teplôt a vysokej vlhkosti, čo môže znižovať ich 
presnosť. 
9. V čom spočíva špecifikum biatlonovej 
streľby?
terézia Poliaková – V tom, že v biatlone strie-
ľate po záťaži, nie v pokoji. Keď prídete na 
strelnicu, musíte sa vedieť rýchlo upokojiť  a 
maximálne sa sústrediť, nájsť si svoj rytmus. 
Paulína Fialková - Špecifikum spočíva v tom, 
že vo vysokých tepoch musíte zladiť polohu, 
koncentráciu, dýchanie tak, aby ste trafili terč 
na vzdialenosť 50 m.
tomáš hasilla - Biatlonová streľba je špecific-
ká v tom, že strieľame po fyzickej záťaži, čo je 
sťažené zakyslením organizmu laktatom, (a to 
znižuje schopnosť oka zaostriť na cieľ. Taktiež 
je zhoršená jemná motorika a celková sústre-



štáty. Málo peňazí v športe nám nedovoľuje 
byť na takej úrovni ako napr. Nemcom. Ale 
napriek tomu sa ich snažíme dobehnúť a o to 
väčšia radosť je, keď niekto predbehne pre-
tekára, ktorý sa pripravoval v tých najlepších 
podmienkach, aké mohol mať.
tomáš hasilla - Myslím, že to je jednoznač-
né, nie nemôžeme sa porovnávať s krajinami 
severskými alebo alpskými, kde majú všetko 
doma, my síce máme biatlonový areál, ale 
len jeden a aj tá naša koliesková dráha nie je 
v najlepšom stave, pričom vyspelejšie biatlo-
nové krajiny ako Nórsko,  Švédsko, Nemec-
ko, Rakúsko atd. majú minimálne 3 špičkové 
štadióny a vhodné prírodné podmienky pre 
lyžovanie. My sa môžeme snažiť ako chceme, 
ale keď nám to počasie prekazí, tak sme doly-
žovali, pričom v Nórsku alebo Rakúsku môžu 
trénovať ešte v marci a v máji na prírodnom 
snehu a začínajú so zasnežovaním skôr alebo 
majú „odložený“ sneh z minulej sezóny, čiže 
začínajú lyžovať v novembri, čo poskytuje 
veľkú výhodu pre športovcov, ktorí tam vy-
rastajú. 

16. ktoré preteky ťa v blízkej budúcnosti 
čakajú?
terézia Poliaková – Pre túto sezónu už kon-
čím, takže najbližšie biatlonové preteky mám 
až v lete.
Paulína Fialková - Zúčastním sa ešte sveto-
vého pohára v Kontiolahti a možno aj posled-
ného svetového pohára v Osle.
tomáš hasilla - Momentálne som vo Fínsku 
a na svetovom pohári,  ďalej sa presúvame do 
Osla na finále svetového pohára.

17. ako to bolo s tvojou nevoľnosťou u pre-
zidenta republiky?
tomáš hasilla - Po náročnom sústredení v 
Taliansku sme sa vrátili domov. Len čo sme 
sa vybalili a potom zase  pobalili, opäť skoro 
ráno sme cestovali do Bratislavy, kde nebolo 
času na oddych. Bol  som hlavne nevyspatý 
a celé tie ceremónie trvali dlho, pričom sa za-
pojí do toho aj to, že sme športovci.  Keď sme 
v pokoji, pri dlhom státí sa nám znižujú teles-
né funkcie, klesá krvný tlak, tep srdca na 40/
min. a tým odkrvenie mozgu. 

Rozhovor pripravila Danka Králiková
foto: súkromný archív
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denosť je náročná), pričom do hry vstupujú aj 
rôzne vonkajšie vplyvy ako vietor a slnko, čo 
môže zmeniť podmienky na strelnici.

10. ako hodnotíš kvalitu technického za-
bezpečenia na olympiáde?
terézia Poliaková – Všetko bolo v Sochi pri-
pravené na vysokej úrovni, trate boli široké, 
stále upravované. 
Paulína Fialková - Myslím, že Rusi mali or-
ganizovanie všetkého perfektne zvládnuté. 
Nenastal žiadny vážnejší problém, čo sa týka 
technického zabezpečenia.
tomáš hasilla - Hodnotím ju ako veľmi vy-
sokú na to, že sme malý štát. Mali sme mini-
málne porovnateľné materiálne zabezpečenie 
ako iné štáty,  ktoré si môžu dovoliť čokoľvek 
po finančnej stránke. 

11. ako hodnotíš svoje umiestnenie v So-
chi?
terézia Poliaková - So svojím umiestnením 
nie som spokojná. Bežecky som šla svoj štan-
dard, no streľbu som na olympiáde nezvládla. 
Paulína Fialková - S odstupom času môžem 
povedať, že to bola pre mňa hlavne veľká skú-
senosť a ponaučenie. Výsledky neboli dobré, 
ale nebudem donekonečna plakať nad rozlia-
tym mliekom.
tomáš hasilla - Zo svojich umiestnení  nie 
som nadšený, ale ani sklamaný. Mal som skon-
čiť v prvej 40-tke, a skončil som 43- tí. To je tes-
ne za mojím cieľom, takže som ho nedosiahol, 
ale olympiáda je špecifická súťaž, je to vrchol 4 
- ročného snaženia, pričom pred 4 rokmi som 

ešte súťažil s juniormi. Teraz mám 4 roky na 
získanie skúseností a zdokonalenia sa do bu-
dúcej olympiády. Tam budú časové limity ur-
čite náročnejšie a dúfam lepšie umiestnenie. 

12. Čo všetko ovplyvnilo tvoj výkon v So-
chi?
Paulína Fialková - Nedostatok psychickej po-
hody a istá dávka nervozity.
tomáš hasilla - Môj výkon neovplyvnilo nič, 

bol som pripravený tak, ako na každú veľkú 
súťaž. Podmienky som mal rovnaké ako os-
tatní, len ešte nie som na takej vysokej úrovni 
ako najlepší športovci. 

13. aké boli tvoje pocity z olympiády v So-
chi?
Paulína Fialková - Keď nerátam výsledky, 
ktoré sa mi postarali o negatívne pocity, tak 
olympiáda bola presne taká, aká mala byť. 
Úžasná, veľkolepá. Skrátka odnášam si z nej 
milión krásnych spomienok a zážitkov. Žiaľ aj 
dosť negatívnych, ktoré ale nesúvisia s OH. 
terézia Poliaková - Čo sa týka môjho účinko-
vania, to nehodnotím pozitívne. No atmosfé-
ra, organizácia a všetko okolo bolo úžasné. 
tomáš hasilla - Olympiádu som ani nevnímal 
špeciálne, jediné, čo bolo iné ako na doteraj-
ších súťažiach, je väčší mediálny záujem a ce-
remónie okolo celých hier.

14. Stihol/a si pozrieť a fandiť aj svojim ko-
legom napr. hokejistom?
terézia Poliaková – Hokejové zápasy nám 
vôbec nezapadali do nášho pretekového a ani 
tréningového plánu. Bola som pozrieť jedine 
na našich biatlonových pretekoch a potom 
ešte na  slopestyle.
Paulína Fialková - Fandiť som fandila, ale nie 
naživo, väčšinou pred televízorom. Rozvrh 
tréningov mi nedovolil ísť ani na hokej.
tomáš hasilla - Stihol som vidieť jedine biat-
lonové a bežecké disciplíny, ktoré boli v našej 
dedine, inak nebolo veľa čašu na cestovanie 
po iných športoviskách. 

15. myslíš si, že športovci v biatlone majú 
na Slovensku dobré podmienky?
terézia Poliaková – Podmienky pre šport 
máme na Slovensku dobré, máme tu hory, 
kopce, krásnu prírodu. No športovísk máme 
veľmi málo, jediný biatlonový areál je v Osrblí, 
aj ten nie je dostavaný. Finančné podmienky 
sú taktiež oproti iným štátom slabé.
Paulína Fialková - Tie podmienky nie sú ur-
čite také dobré, ako majú niektoré vyspelé 
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   Stolní tenisti úspešne zavŕšili súťaž.  O postup do 4. ligy budú 
bojovať prvé štyri mužstvá. Držíme palce! 
 POR. ODDIEL          Z   V   R   P    K    VJZ   PJZ    PB
  1. Braväcovo           16  14   1   1   0   209   79    59
  2. Valaská               16  12   1   3   0   181  107   53
  3. Malachov „B“     16  11   1   4   0   176  112   50
  4. Dubová               16   9   2   5   0    167  121    45
  5. Cobra BB            16   5   3   8    0    137  151    34
  6. Predajná „C“      16   5   2   9    0   122  166     33
  7. Lučatín „B“         16   4   4   8   0    119  169    32
  8. Dúbravica           16   2   3  11   0     99  189    25
  9. Slov. Ľupča         16   1   1  14   0     86  202    20

na akú školu chodíš? 
Chodím na Športové  gymnázium,  
Rosinská cesta v Žiline a som žiakom 
prvého ročníka.
ako si sa dostal k futbalu a do re-
prezentácie?
 K futbalu ma priviedol otec  a už ako 
4- ročný som chodil trénovať  s mojím 
bratom za Petrochemu - Dubová. Ako 
6 ročný  som nastúpil do školy v Brez-
ne a trénoval som za ŽP  Podbrezová, 
kde som prešiel rukami niekoľkých 
trénerov. Na regionálnych zrazoch si 
ma všimol p. Nemčík a ponúkol mi 
hrať za klub MSK Žilina. A tak som 
ako 14- ročný odišiel na ZŠ do Žiliny 
a na akadémiu talentovanej mládeže 
v tomto klube. Do reprezentácie si ma 
vybral tréner.
koľko hodín denne venuješ futba-
lu, alebo posilňovaniu?
Keďže chodím na športové gymnázi-
um, tréning  máme ráno a tréningová  

StOlný tenIS

Náš Edo Prokopec sa stal na-
júspešnejším hráčom 5. ligy. V 
súťaži bolo vyhodnotených 40 
hráčov.

PREDSTAVUJEME VÁM
mladého Valašťana - futbalistu - adama Sokola, ktorý  úspešne reprezen-
toval  Slovensko na turnaji v malajzii do 16. rokov. Priznám sa, že mla-
dého športovca osobne nepoznám, ale teším sa o to viac,  keď môžeme 
takýchto ľudí  ukázať  a  hrdiť sa, že sú naši rodáci. Verím, že adam bude 
príkladom pre talentovaných žiakov, ktorí sa tomuto najpopulárnejšiemu 
športu venujú.  

jednotka poobede trvá 1,5hod+20min 
posilňovňa. Pravidelne každý týždeň 
máme plávanie - zhruba 1 hodinu.
na akých turnajoch si už Slovensko 
reprezentoval a aké je vaše umiest-
nenie?
 Za reprezentáciu U 15 som bol na 
prelome rokov 2012-2013 na prvom 
ročníku turnaja FIC- Frenz Internati-
onal Cup v Malajzii,  kde sme obsadili 
prvé miesto. Bol to pre mňa veľký zá-
žitok.
máš špeciálny individuálny študij-
ný plán? V čom je špecifický?  
Nie,  nemám individuálny  plán. Škola 
nám  maximálne vychádza v ústrety a 
zameškané učivo musíme dobrať  in-
dividuálne.
aké sú podmienky na šport na Slo-
vensku z tvojho pohľadu a skúse-
ností?
Na hodnotenie podmienok na Slo-
vensku mám ešte málo rokov, ale 

tam, kde momentálne pôsobím, sú 
podmienky dobré .
teraz reprezentuješ Slovensko vo 
futbale do 16 rokov, čo ďalej  po do-
vŕšení  tohto veku? 
Budem sa snažiť, aby som aj naďalej 
mohol reprezentovať Slovensko a aby 
som sa dostal do nominácie aj v na-
sledujúcich ročníkoch. No nebude to 
jednoduché.
naposledy si reprezentoval Sloven-
sko  na futbalovom turnaji v malaj-
zii. ako ste skončili? 
Na tomto turnaji sme obhájili  prvé 
miesto. Súperov  sme mali silných, a 
preto som rád,  že sa nám podarilo 
obhájiť  prvenstvo. Najťažšie  bolo  
aklimatizovať  sa, keďže u nás bola 
zima a v Malajzii sme mali priemernú  
teplotu cez deň 28 stupňov a veľmi 
vlhko. Boli sme tam od 8.1.2014 do 
28.1.2014.
Pri tvojich reprezentáciách máš 
čas aj na spoznanie krajiny, alebo 
kultúry tej krajiny, v ktorej  futbal 
hráte? 
Áno, v rámci voľna  sme navštívili 
niekoľko  známych a vyhľadávaných  
miest. Navštívili sme najvyššiu budo-
vu v Kuala Lumpur ,,Twin Towers,,.. 
ZOO .Hlavne strava bola pestrá!
aká je tvoja pozícia  v tíme? 
Som útočník. Hrávam aj na ľavej stra-

ne zálohy.
Pri takom dynamickom športe, 
akým je futbal, sú veľmi bežné aj 
zranenia. mal si už vážne zranenie? 
Nie nemal.
kto je tvoj  tréner? 
Momentálne je  mojím trénerom  p. 
Šuhaj.
kto je tvojím futbalovým vzorom?
Nenazval by som to ako vzor, ale páči 
sa mi hra Messiho a celkovo Barcelo-
na.
aké máš plány do budúcna?
 V prvom rade chcem úspešne  absol-
vovať gymnázium a hrať za MŠK Žili-
na. Čo bude ďalej uvidíme.
Ďakujem za rozhovor a prajem Ti veľa 
športových a osobných úspechov.

Danka Králiková

foto: súkromný archív

foto: Mgr. Ivan Karak


