UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 16. septembra 2020
___________________________________________________________________________
K bodu rokovania 10.2 programu: Návrhy na udelenie ocenení pri príležitosti 550.
výročia obce Valaská
___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 78/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská

I/ BERIE NA VEDOMIE
A/že starosta obce Valaská sa rozhodol v súlade s § 36 Štatútu obce Valaská udeliť ocenenie
CENA STAROSTU OBCE týmto jednotlivcom:
1/ Doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. – operný a zborový dirigent, pedagóg a bývalý
úspešný absolvent Základnej umeleckej školy vo Valaskej. Predstavil sa v mnohých krajinách
sveta, patrí k členom odbornej poroty. Pôsobil v Opere SND, Národnom divadle v Ostrave
a v Štátnej opere Banská Bystrica.
2/ Mgr. Eva Hanková - učiteľka II. stupňa. Od roku 2011 bola menovaná za zástupkyňu RŠ.
Počas 27. ročného pôsobenia sa venovala vzdelávaniu žiakov formovaniu k vzťahu k literatúre.
Pripravovala žiakov na rôzne súťaže, kde reprezentovali nielen školu, ale aj obec Valaská.
Podieľala sa na skvalitňovaní vyučovacieho procesu a podmienok vyučovania žiakov.
3/ Blažena Pastírová – dlhoročná poslankyňa, ktorej záleží na riešení problémov v obci,
pomáha v sociálnej, stavebnej oblasti a životnom prostredí. Pracuje v spolkoch Urbár, Betliar,
Smer – SD, stará sa o bytové spoločenstvo na Októbrovej ulici, pomáha pri riešení rómskej
problematiky.
4/ Anna Gondová – aktívne sa zapájala do kultúrneho a spoločenského diania v obci. Pred 15
rokmi sa stala predsedníčkou OZ – Pekný deň, ktorý pomáha oživiť kul. podujatia napr. Súťaž
o najchutnejšiu haruľu, Festival dychových hudieb, Fašiangy a podobne. Jej snahou je
založenie detskej folklórnej skupiny Zvončok.
5/ Darina Felnerová – pôsobila na ZŠ od roku 1973 do roku 1990 ako riaditeľka. Intenzívne
sa venovala vzdelávaniu žiakov, viedla kolektív pedagógov. Bola iniciátorkou mnohých
mimoškolských aktivít.
6/ Terézia Poliaková – úspešná biatlonistka v klube Valaská – Osrblie, ktorá reprezentovala
nielen rodnú obec, ale našu krajinu. K jej najväčším úspechom patrí: 5. miesto na ZOH v Peong
Chang v roku 2018, 6. miesto na Majstrovstvách sveta v Ostersunde v roku 2019 a 6. miesto na
Majstrovstvách Európy v roku 2015 a mnoho ďalších.
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B/ že starosta obce Valaská sa rozhodol v súlade s § 36 Štatútu obce Valaská udeliť ocenenie
CENA STAROSTU OBCE In MEMORIAM:
1/ Paula Simanová – dlhoročná členka MO MS vo Valaskej, a najstaršia občianka našej obce.
Skromný, pracovitý človek, matka – ktorá vychovala dve deti. Mala veľkú zásluhu, že jej syn
aj napriek veľkým prekážkam sa stal významným a výnimočným chirurgom svetového mena,
ktorý zviditeľnil rodnú Valaskú.

II/ UDEĽUJE
A/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 35 Štatútu obce Valaská ocenenie CENA OBCE VALASKÁ týmto
jednotlivcom:
1/
Mgr. Eva Kúdelková – učiteľka, vychovávateľka, poslankyňa a funkcionárka
v spoločenských organizáciách. Celý svoj život venovala deťom, príprave na rôzne súťaže,
ochotnícku činnosť a pod. Za svoju prácu dostala Čestné uznanie Rady ONV v Banskej
Bystrici, Pamätnú medailu ÚV SZŽ k 35. výročiu oslobodenia a Čestný odznak vlády ČSSR
ÚRO ako Víťaz socialistickej súťaže 1980. Od roku 2010 do 2018 pracovala ako predsedníčka
ZO JDS.
2/ Viera Zelenčíková – všestranná športovkyňa, bývalá reprezentantka Československa,
držiteľka mnohých medailí a ocenení, najlepšia atlétka klubu v deväťdesiatich rokoch,
držiteľka 5 rekordov Slovenska veteránok.
3/ PaedDr. Dušan Sliačan – pedagóg, bývalý starosta obce Valaská, dlhoročný člen výboru
Matice Slovenskej, člen spevokolu Lipka. Celý život sa podieľal na rozvoji obce najmä
v oblasti kultúry a spoločenského života.
4/ Peter Turňa – od roku 2011 Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenska.
V hasičstve pôsobil od roku 1966, pomáhal pri ochrane životov, zdravia a majetku ľudí. Vysoký
hasičský funkcionár, ktorý za svoju prácu dostal mnohé vyznamenania napr. Za príkladnú
prácu, Za zásluhy, Za statočnosť a prestížne vyznamenanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany
CTIF - Rad svätého Floriána.

B/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 35 Štatútu obce Valaská ocenenie CENA OBCE VALASKÁ In MEMORIAM
týmto jednotlivcom:
1/ Páter Alojz Kolmačka / 17.7.1917 – 19.11.1982 / - kňaz, ktorý sa zaslúžil o rozvoj
a zviditeľnenie Valaskej a aj záchranu celej obce v II. svetovej vojne pred vypálením
2/ Vdp. Anton Vačko, dekan – farár / 14.11.1914 – 3.9.1986 / - kňaz, ktorý sa zaslúžil
o rozvoj a zviditeľnenie Valaskej. Zaslúžil sa o postavenie novej fary vo Valaskej. V našej
farnosti pôsobil 42 rokov.
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3/ Mgr. Ján Weiss - etnograf, folklorista, hudobník, fotograf, kultúrno – osvetový pracovník.
Zachovával zvyky a tradície v našej obci, iniciátor krnohových pretekov v regióne. Významnou
mierou sa pričinil o vznik monografie Valaskej a publikácie Valaská a Valašťania obrazom
a slovom, ktorá v roku 2017 získala ocenenie v súťaži fotopublicistov Slovenského syndikátu
novinárov.
C/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 34 Štatútu obce Valaská ocenenie ČESTNÝ OBČAN OBCE VALASKÁ týmto
jednotlivcom:
1/ MUDr. Jozef Ďuriš – lekár, pediater, ktorý celý profesijný život od roku 1960 venoval
detským pacientom vo Valaskej. Obetavý, láskavý a rozhodný lekár, ktorý pediatrický obvod
so sídlom vo Valaskej pozdvihol a udržal na vysokej úrovni. Za jeho príkladnú prácu mu bolo
udelené ocenenie ministrom zdravotníctva.
D/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 34 Štatútu obce Valaská ocenenie ČESTNÝ OBČAN OBCE VALASKÁ In
MEMORIAM týmto jednotlivcom:
1/ Andrej Zafka - učiteľ, správca školy, kantor, organista v miestnom kostole, za 36 ročné
pôsobenie v obci dostal vyznamenanie od ministerstva školstva, zastával úrad svetského
predsedu školskej stolice
2/ Prof. MUDr. Ladislav Šimun, CSc. - Lekár, chirurg, pozdejšie plastický chirurg, maliar,
autor odbornej literatúry. Ako mladý medik pomáhal v podbrezovskej a neskôr v bratislavskej
nemocnici. Vykonal viac ako šesťtisíc operácií. Za celoživotné dielo mu bola udelená zlatá
medaila Purkyňovej lekárskej spoločnosti. V roku 1992 bol na návrh vedeckej rady
vymenovaný za profesora plastickej a estetickej chirurgie.

V obci Valaská, dňa 18. 9. 2020

..................................
Mgr. Peter Jenča
Starosta obce Valaská

