


Valaská leží v srdci Horehronského 
podolia. Pre jej výhodnú polohu           
v kotline medzi Nízkymi Tatrami a 
Slovenským rudohorím pri Hrone 
vzniklo miesto, kde valasi košarovali 
svoje ovce. Od roku 1470 sa volala 
dedina valachov. Rokmi prešla 
biedou, ohňom, vojnami, povstaním a 
spriemyselňovaním do terajšej podoby 
s 3590 obyvateľmi. Je vo výške 475 
m.n.m. na sútoku Hrona, Bystrianky 
a Čierneho Hrona. Materská časť má 
južnú polohu, sídlisko je na juhozápad, 
Piesok s Dolinou je vstupnou bránou 
do Nízkych Tatier, v dopravnom 
uzle rekreačného priestoru Tále – 
Chopok. Súčasťou tohoto priestoru je 
aj Bystrianska jaskyňa. 
Obec má bohaté tradície, ktoré sú aj 
dnes základom kultúry, vzdelanosti a 
celkového života obyvateľov. Výraznou 
mierou k rozvoju obce prispeli 
podniky strojárskeho, hutníckeho a 
železiarskeho charakteru. Významné 
osobnosti obce, jej rodáci, svojou 
prácou a umom zviditeľnili Valaskú 
vo svete.  

The village Valaská lies in the heart of the Horehronie valley. For its convenient location by 
the river Hron and in the basin between the Low Tatras and the Slovak Rudohorie, a unique 
place was created. A place where shepherds herd their sheep. From the year 1470 this village 
was called Valachov, literally translated as ‘’shepherd’s village’’. Throughout the years the 
village endured poverty, fi res, wars, uprising and industrialisation until its today’s form with 
3,590 inhabitants. The village lies at the altitude of 475 metres above the sea level and right 
by the confl uence of three rivers; Hron, Bystrianka and Čierny Hron. The original part of 
the village is situated towards the South, while the residential part is positioned towards the 
Southwest. Piesok with Dolina is the gateway to the Low Tatras and right at the transport 
hub to the recreational area called Tale-Chopok. The beautiful Bystrianska cave is part of 
this area as well. The village prides itself in having rich traditions which until today are the 
base for the local culture, education and the village life. The machinery, metallurgical and 
iron steel industrial companies contributed signifi cantly to the growth of the village as well 
as the entire region. The village is known to the world thanks to the work and wisdom 
of the signifi cant native fi gures.



Vážení spoluobčania, 
milí Valašťania, priatelia,
teší ma, že sa nám podarilo spracovať,  
práve pri 550. výročí našej obce, túto 
publikáciu. Je to publikácia o  našej 
obci, o  nás, o  histórii Valaskej, jej 
krásach a  zaujímavostiach. Ako rodáka 
ma úprimne teší, že práve vďaka Vám 
mohla uzrieť svetlo sveta. Dnes žijeme 
v  neľahkom období, s  poznaním, že 
nepotrebujeme vojnové konfl ikty, stačí, 
že svet zasiahne pandémia koronavírusu 
a život sa mení od základov. 
Aj v minulosti obec a  ľudia v nej prežili 
veľa – sužovali ich vojny, rabovania, 
útlak, ohne, povodne, skazy. Všetko však 
bolo prekonané. Naši predkovia vždy 
hrdo vstali a  budovali dedinu tak, aby 
sme ju my a naše generácie naďalej mohli 
zveľaďovať. Preto s úctou pamätajme na našich predkov, na ich múdrosť, šikovnosť a duchovné 
hodnoty, ktoré sú a vždy budú základným pilierom silnej spoločnosti. Valašťania vždy boli silní 
a silní aj zostanú. Poznajú význam slov ako sú zomknutosť, solidarita a pomoc blížnemu.
Počas päťstopäťdesiatročnej histórie mala a má Valaská rodákov, ktorí prezentáciou svojej práce 
a umu preslávili Valaskú v šírom svete. A čo im slúži ku cti, vždy boli na rodnú obec hrdí. My sme 
hrdí na nich. Snažme sa konať vždy múdro, rozvážne a spravodlivo. Vytvárajme si spoločne jasný 
postoj ku všetkému, čo nás obklopuje. Vážme si povedané a napísané slová, pozorne načúvajme 
rady starších. Veď ako povedal český scenárista a spisovateľ Jan  Procházka: „Pohľad do minulosti 
je niekedy najlepším sprievodcom do budúcnosti.“
Ďakujem všetkým spoluobčanom,  že odkaz predkov svojou prácou pre obec uchovávajú a naša 
obec rastie a rozvíja sa.  
Som nesmierne hrdý a je to pre mňa obrovský záväzok, že môžem pracovať v prospech všetkých 
nás tak, aby naše deti mohli pokračovať v  diele. Zachovávajme zvyky, tradície a  kultúrne 
dedičstvo, ktoré máme a v dobrom zviditeľňujme našu obec. Vážme a chráňme si prírodu, ktorá 
nás obklopuje a v tomto duchu veďme aj naše deti. 
Pozdravujem a  zároveň vyslovujem slová vďaky, pocty a  uznania všetkým pedagógom, 
členom spoločenských organizácií, občianskych združení, hasičom, hudobníkom, všetkým 
spoluobčanom, ale aj susedom a priateľom z okolitých obcí. Pozdravujem a ďakujem všetkým 
ľuďom dobrej vôle, ktorí sa svojou dobrovoľníckou prácou podieľajú na rozvoji našej obce, alebo 
nezištne pomáhajú iným ľuďom.
Želám Vám prijemný a šťastný život. Spoločne si prajme, nech naša obec Valaská rastie do krásy, 
nech je skutočným domovom a miestom na naplnenie Vašich snov, aby všetci občania boli 
spokojní.

Mgr. Peter Jenča
starosta obce Valaská
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Obec je súčasťou Horehronského podolia. Rozprestiera sa v nadmorskej výške približne 475 m.n.m., 
medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským rudohorím. V dávnej minulosti bolo na tomto mieste more. 
Polohou je na sútoku troch tokov – Hrona, Čieneho Hrona a Bystrianky. Riekou Hron, ktorá v dávnych 
dobách poskytovala obživu miestnym obyvateľom je obec rozdelená na pôvodnú – materskú časť, časť 
Piesok s potokom Bystrianka, ktorý je vstupnou bránou do Nízkych Tatier. Na pravom brehu Hrona 
bolo v päťdesiatych rokoch 20. storočia vybudované sídlisko pre pracovníkov okolitých strojárskych a 
hutníckych podnikov. Odvtedy je centrom kultúrneho, športového a spoločenského života.
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Prvá písomná zmienka o Valaskej pochádza z roku 1470. Povesť 
hovorí: Pastier (valach) brodiu horou zo svojim stádom 

oviec, aj cez cvengot spiežovcov čo maľi na grgu, počuu, 

že voľagdo kričí o pomoc. Reku, pozrem čo sa robí a tuna-

ka popri vivierački voďi pridau do kroku. A čo nevidí. V trňovej chrapašťiňe sa spierau 

kôň na zadňie a proti ňemu zaútočiu obroviťí haďisko. Pastier ňeľeniu, schiťiu valašku, 

popreťínau tŕňe a hada zabiu. Ftoďi zisťiu, že na koňi seďí veľkí pán a za ňim jeho družina. 

Pán mu vraví: „Ja som kráľ Maťej Korvin a pán Ľupčianskiho hradu. Za záchranu života 

a službu čo si mi preukazau, ti darujem toľko poľa, koľko prejdeš z ovečkami od úplnku k 

úplnku.“ Čo sľúbiu, to splniu. Pastierovi, jeho dedičom a potomkom udeliu Šoltýske právo. 

Ladislav Valach zo svojimi pastiermi oviec založiu v ťerajších Potôčkoch prvé osídlenie.
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Historici hovoria, že to bola dedina valachov a po pozmeňovacích názvoch jej bolo udelené meno 
Valaská. Pred niekoľkými rokmi patrila k Valaskej aj východná časť Podbrezovej a Štiavnička. Na 
sever od Valaskej je pásmo valaštiansko-bystrianskeho krasu, kde sa nachádza Bystrianska jaskyňa, 
objavená v roku 1923. Jej spodná voda, po prechode skalnými prasklinami, vyviera na Studničke, 
kde vytvára jazierko – Tajch. Voda, nazývaná Teplicou, nezamŕza ani v zime, preto v nej po celý 
rok majú svoje sídlo labute.  Okolo roku 1514 poháňala mlynské koleso najprv dreveného, neskôr 
kamenného murovaného mlyna. Mlyn bol v prevádzke do roku 1930. Stáročia má Valaská dva skalné 
útesy – Skalka pod Ihračom a Skalka nad Dolnými záhradami. Vo valaštiansko – bystrianskom krase 
od dávnoveku „driemu“ pod zemou postupne objavované jaskyne – jaskyňa v Udiery, jaskyňa v 
Potôčkoch, veľká jaskyňa na Lipovej.

Pôvodné obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom dobytka, oviec a kôz, drevorubač-
stvom, povozníctvom, pltníctvom, neskôr tu boli kovoroľníci a fabrickí robotníci.

Dnes má Valaská 3590 obyvateľov (r. 2019) a po 550. rokoch sa stala moderným, funkčným miestom, 
kde našli prácu i domov tisícky ľudí zo všetkých kútov našej vlasti. Vďaka iniciatíve vtedajších 
Švermových železiarní Podbrezová, Strojární Piesok a Mostárne Brezno sa tu vybudovali školy, byty, 
domy, úrady, technické služby, samospráva, zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, ihriská, reštaurácie, 
obchodné priestory, kultúrny dom a sústavne rastie záujem o bytovú výstavbu. 



O živote 550-ročnej Valaskej hovorí sčasti Pamätná izba v materskej časti obce, kde sú umiestnené aj 
portréty významných osobností, rodákov z Valaskej, ktorí výsledkami svojej práce a umu zviditeľnili 
Valaskú v celom svete. Po jednom z nich, vynikajúcom chirurgovi svetového mena, bola v roku 2008 
základná škola premenovaná na Základnú školu Jaroslava Simana. Obecná knižnica nesie meno vý-
znamného činiteľa Matice slovenskej PhDr. A. A. Baníka.

PAMÄTIHODNOSTI
Pamätník obetiam prvej a druhej svetovej vojny v 
tvare štvorhranného  ihlana je v materskej časti obce na 
večnú slávu tým hrdinom, ktorí položili svoje životy. Ich 
mená sú vyryté do mramorových tabúľ. Pomník pad-
lým hrdinom v SNP je aj pri vstupe do cintorína. Na 
počesť oslobodenia obce (6.3.1945) rumunskými vojakmi 
je pietne miesto pre padlých vojakov v lokalite Hnusnô. 
Na týchto pamätných miestach sa každoročne uskutoč-
ňujú pietne spomienky. 
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Kostol sv. Martina je domi-
nantou a sakrálnou pamiat-
kou. Z pôvodnej Kaplnky Po-
čatia Preblahoslavenej Panny, 
bol po prístavbe v roku 1612 
a 1614 vystavaný kostol do te-
rajšej podoby. Kostol v časoch 
rabovania, prenasledovania 
a rôznych povstaní vlastnili 
evanjelici. Počas posledného 
protihabsburgského povstania 
v r. 1703-1711 bol tento gotic-
ký kostol pripísaný katolíkom. 
Pri niekoľkých reštaurátor-
ských prácach boli odstránené 
niektoré vzácne fresky a na 
veži je obnovená sgrafi tová 

výzdoba. Zo severnej strany 
je kostol akoby chránený tzv. 
symbolom a živým pamätní-
kom diania v obci, historic-
kou, podľa odhadu odbor-
níkov viac ako 400-ročnou 
lipou.

Zvonica – v roku 1694, z dobromyseľnosti 
urodzených pánov Martina Poscha - učiteľa 
drevorubačov a Daniela Trangoša – obyvate-
ľa Valaskej, bola ku kostolu pristavená zvo-
nica. Pôvodné zvony boli zrekvírované počas 
I. svetovej vojny. Nové zvony sú z roku 1936. 
Na dva zvony sa vyzbierali obyvatelia obce, 
tretí – najväčší zvon menom Michal, veno-
vali manželia Siládiovci. Po jeho obvode sa 
nachádza text: “SV. MICHAL ARCHANIEL, 
ORODUJ ZA NÁS! KU VAČŠEJ CTI A SLÁ-
VE BOŽEJ MA VENOVALI MICHAL SILÁDI 
S MANŽELKOU AGNESOU VOLOŠÍNOVOU 
1936.” 
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Kaplnka sv. Františky Rímskej – 
klasicistická kaplnka bola postavená     
v roku 1840 vedľa kostola. Vznikla z 
podnetu a fi nančnej pozostalosti Fran-
tišky Schwartzl, farskej gazdinej, man-
želky správcu cirkevného majetku. 
Kaplnka sa stala posledným miestom 
odpočinku pre dvoch kňazov. Boli to 
Jozef Vadányi – kanonik a vicearchi-
diakon valaštiansky a vdp. Anton Vač-
ko – dekan farnosti, pôsobiaci v obci 
39 rokov.  

Kaplnka Kalvárie – menšia murova-
ná stavba z 19. storočia pod kostolom 
s otvorenou čelnou stenou, zaklenutou 
krížovou hrebienkovou klenbou, vo 
vnútri s Kristom na kríži. 
Náhrobník farára Ignáca Hrdinu, kto-
rý pôsobil vo valaštianskej farnosti v r. 
1823 – 1829 je za kostolom spolu s ná-
hrobníkmi iných kňazov, pôsobacich vo 
Valaskej od r. 1673.

Kaplnka sv. Jána Krstiteľa – stojí uprostred Tat-
ranskej ulice. Bola postavená v roku 1846. Túto ne-
skoro-klasicistickú stavbu dali vystavať šiesti vzde-
lanci, synovia kováča Jána Havaša, ako dôkaz vďaky 
a na pamiatku svojho nebohého otca. Na priečelí 
kaplnky je umiestnená pamätná tabuľa, venovaná 
významnému rodákovi, historikovi, vedeckému pra-
covníkovi, oddanému matičiarovi – PhDr. Antonovi 
Augustínovi Baníkovi. 

Kaplnka Najsvätejšej trojice – je takmer na konci Cesty oslobodi-
teľov smerom na východ.
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Východným smerom po Ceste osloboditeľov stojí 
rodný dom profesora MUDr. Jaroslava Si-
mana, CsC., vynikajúceho chirurga svetového 
mena. Nájdeme ho podľa pamätnej tabule, od-
halenej v r. 2008.
Nad križovatkou Tatranskej ulice a Cesty oslo-
boditeľov boli v polovici minulého storočia (na 
mieste starého panského hostinca) postavené 
dve budovy – bývalý Miestny národný výbor,      
v ktorom sídlila samospráva obce a hasičská 
zbrojnica.
V prvej má sídlo MO Matice slovenskej. Jeho 
súčasťou je Pamätná izba, kde môžeme vidieť 
zmenšeninu dreveničky – dávneho obydlia Va-
lašťanov, predmety ich každodenného života, 
nástroje, náradie a najvyššou hodnotou sú tu kroje, ktoré nám  zanechali predkovia. Vynovené kroje 
boli v r. 2019 slávostne pokrstené vodou z Hrona za prítomnosti vedenia obce, okresu a obyvateľov, 
na znak vďaky, úcty a ich oživotvorenia pre budúce generácie. Na jednej stene pamätnej izby sú 
umiestnené  fotografi e so životopismi a tvorbou významných osobností obce. V pamätnej izbe sa 
uskutočňujú aj ukážky tkania „pokrovcov“, najmä pre žiakov a návštevníkov.

Hasičská zbrojnica – priečelie 
budovy zdobí drevená socha sv. 
Floriana – patróna hasičov, kto-
rú zhotovil miestny rezbár Jozef 
Slivka. V prízemí budovy je ha-
sičská technika a zásahové vo-
zidlá. Na poschodí sú predmety 
z histórie hasičstva, izba tradícií 
s fotodokumentáciou a technické 
zaujímavosti.
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Lanovka na Chvatimechu – Chva-
timech je známy ako lyžiarske stre-
disko už mnoho desaťročí. V roku 
1953  skupina nadšencov, pracovní-
kov Strojární Piesok, pod vedením 
Gabriela Ťatliaka vybudovala uni-
kátnu lanovkovú dráhu, ako jedi-
nú svojho druhu na svete. Dnes je 
najstaršou zachovanou a prevádz-
kyschopnou lanovkou tohoto typu 
zariadení na Slovensku. Na jej vr-

chole je dodnes prevádzkovaná chata Bernardín. 
Lyžiarske stredisko obľubujú  skialpinisti, ktorí 
si raz do roka môžu zmerať svoje sily na tra-
dičnom „Ťatliakovom skialp-výstupe”. Cez leto 
lokalitu obľubujú cyklisti, turisti, hubári aj pa-
raglajdisti. V zime tu šantia lyžiari.

Hutnícky skanzen – na ráz-
cestí Cesty osloboditeľov a 
Mierovej ulice je po ľavej stra-
ne vápencový útvar „Skalka na 
Závoze”. Aj keď jej celistvosť 
bola porušená pri výstavbe 
cesty k Novému závodu Žele-
ziarní Podbrezová, z vyhliad-
kovej vežičky na skale sa náv-
števníkom naskytne nevšedný 
pohľad na Valaskú a jej okolie. 

Pod vrcholom tohoto útvaru je Hutnícky skanzen 
Valaská, kde je možnosť zoznámiť sa s dejinami ba-
níctva, hutníctva a železiarstva v blízkom i vzdiale-
nejšom okolí.
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Pri vstupe na sídlisko, pri Čiernom Hrone, 
je Ranč so zvieratkami. Po pravej strane sa 
nachádza nástupište Čiernohronskej že-
lezničky, ktorá premáva z Chvatimechu do 
Čierneho Balogu a späť. Pôvodne slúžila na 
zvoz dreva a dopravu robotníkov do píly 
na Štiavničke. Dlhé roky bola píla pýchou 
Horehronia. Železnička vedie cez unikátny 
železný most položený nízko nad hladinou 
Hrona.
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MATERSKÁ ČASŤ OBCE – STARÁ VALASKÁ
Materská časť obce ponúka zaujímavé možnosti pre pešiu turistiku, športové i kultúrne aktivity. Tra-
sou cez Veľké potôčky sa dá prejsť na Chodorov vrch a odtiaľ k Bystrianskej jaskyni, ktorá sa nachádza 
vo valaštianskom chotári. Návštevníci sa k nej dostanú aj východným okrajom obce, lesnou cestou 
do Suchej doliny. Pri Prostrednom vrchu doľava okolo jaskyne v Udiery, smerom Zavrchdolín sa dá 
prejsť na Bystrú. Cestou doprava prídu do doliny Lazná, po túre do kopca k lyžiarskemu vleku nad  
obcou Mýto pod Ďumbierom.
Vhodné podmienky pre pešiu turistiku sú aj východným smerom od sídliska. Pod kopcom Lipová sú 
vybudované prístrešky s ohniskami na opekanie. Z náhornej plošiny nad jaskyňou sa každému na-
skytne pohľad na nádhernú scenériu Nízkych Tatier, Slovenského rudohoria a Poľany. Poľnou cestou 
popri jaskyni  Lipová sa návštevníci dostanú k svätému krížu, kde sa stretáva chotár valaštiansky s 
breznianskym.
Neďaleko hlavnej cesty, pri mŕtvom ramene Hrona, je geologický klenot Slovenska, Skalka pod Íhra-
čom ako pozostatok hlbokohorských druhohorných usadenín. Je monumentom pestrej fi alovo–zele-
nej vápenatej bridlice s preplastami žltých dlomitov.
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SÍDLISKO 
Sídlisko leží juhozápadne od materskej časti obce pod 
kopcom Lipová s  doposiaľ neprebádanou jaskyňou. 
Ohraničené je hlavnou cestou, ktorá spája Banskú 
Bystricu s Horehroním, riekou Hron, železničnou tra-
ťou a z východu je obstavané obytnými domami.
Sídlisko bolo postavené v 50. až 60. rokoch v lokalite 
Sihoť, Osredky a Nižecesty pre pracovníkov okolitých 
strojárenských, železiarskych a hutníckych podnikov.

Táto časť Valaskej sa po-
stupne stala centrom 
spoločenského, kultúr-
neho,  športového života 
a vzdelávania detí v novo-
postavených školách. 
Dominantou sídliska je 
štvorcové námestie s  lip-
kou štátnosti, obstavané 
objektami verejných slu-
žieb, budovou spoločen-
ského domu so sídlom 
obecnej samosprávy.
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MIESTNA ČASŤ PIESOK
Piesok, s časťou Dolina, otvára dvere do 
nádhernej a neopakovateľnej prírody 
Nízkych Tatier. Dominantou tejto časti 
Valaskej je areál bývalého strojárskeho 
podniku, Strojární Piesok. Z historic-
kých dokladov sa dozvedáme, že v roku 
1789 bol v Piesku pri potoku Bystrianka 
postavený hámor, pozostávajúci zo šty-
roch vyhieň a dvoch dvojitých bucharov. 
Viac ako 200 rokov sa podnik rozširoval, 
budovali sa nové haly, výroba sa meni-
la a modernizovala podľa potrieb doby. 
Strojárne Piesok vyrábali rôzne kovové 
výrobky, lodné mechanizmy a neskoršie 
sa stali najväčším výrobcom tvárniacich  
strojov, ktoré vyvážali takmer do celého 
sveta. Pri podniku bolo už v tej dobe vy-
budované Stredné odborné učilište stro-
járske, ktoré zabezpečovalo duálne vzde-
lávanie učňov pre potreby podniku a jeho 
závodov. 
V objekte bývalého podniku sa dodnes 
zachoval súbor veľkých fabrických 
stavieb z 19. a 20. storočia. Žiaľ, po 
roku 1989 tento úspešný podnik po-
stupne zanikol. Môžeme tu už ob-
divovať len vodárenskú vežu valco-
vitého tvaru, alebo ťažkú obrobňu. 
Obidve sú postavené s ozdobnými 
tehlovými fasádami. Sú to cenné pa-
miatky historickej priemyselnej archi-
tektúry. V blízkosti podniku bola v rokoch 
1902 až 1910 pre pracovníkov  vystavaná ro-
botnícka kolónia, ucelený súbor typizovaných 
domov pre pracovníkov podniku. Dnes sú väč-
šinou prestavané na súčastné pomery.
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V Piesku, v lokalite Pod Die-
lom,  upúta pozornosť spádo-
vá hydroelektráreň s dvoma 
turbínami. Bola spustená v 
roku 1903. Voda bola privá-
dzaná z hate v Bystrej pod-
zemným tunelom, s vyrov-
návacou nádržou na Diele.

Zo zaujímavostí Piesku mož-
no spomenúť Zvoničku zo 
začiatku 30. rokov minulé-
ho storočia. Okrem jedného 
zvona, z ktorého viselo dlhé 
konopné lano, nebolo v jej 
vnútri žiadne vybavenie. Po 
rozšírení fabriky bola Zvonič-
ka premiestnená na horný ko-
niec Piesku. Dnes symbolizuje 
„svedka doby dávno minulej“.

- 15 -

Bystrianska jaskyňa je najväčšou jaskyňou južnej strany Nízkych Tatier. Bola objavená v júni 
1923.



ŠKOLSTVO VO VALASKEJ
Obec má jednu materskú školu s dvoma 
pracoviskami, v ktorých pedagógovia veľ-
mi zodpovedne a kvalifi kovane pripravujú 
svojich zverencov na vstup do I. ročníka zá-
kladnej školy. Okrem toho škôlkári vystu-
pujú s programom na všetkých kultúrnych 
podujatiach v obci.

Záladná umelecká škola
Budova školy bola postavená v r. 1935 ako 
ľudová škola, aby zabezpečovala najmä do-

siahnutie školopovinnosti detí, ich základného 
vzdelania v písaní a čítaní. Dnes je vďaka vyso-
kokvalifi kovaným odborníkom žriedlom hudby, 
spevu, tanca, výtvarného umenia, muzikálov, di-
vadiel, ktoré sú návštevníkmi vyhľadávané a po-
tleskom odmeňované tak v obci, ako aj v širokom 
okolí.

Základná škola Jaroslava Simana
Školu vybudovali v 60. rokoch 20. storo-
čia a postupným materiálnym vybavením 
sa z nej stala moderná, súčastným i bu-
dúcim potrebám doby a žiakom vyhovu-
júca inštitúcia. Dobre vybavené učebne, 
športoviská, telocvičňa, družina i stra-
vovanie poskytujú žiakom maximálne 
vhodnú prípravu na ich duševný rozvoj 
a ďalšie zaradenie sa do života, či praxe. 
V r. 2014 bola základná škola pomenova-
ná podľa významného srdcového chirurga svetového mena, rodáka z Valaskej, na Základnú školu Ja-

roslava Simana. Areál školy je svedkom veľkých 
športových aktivít ako napríklad medziškolská 
súťaž vo fl orbale, Beh za zdravé srdce a podobne.
Špeciálne školstvo
Na území obce je aj Špeciálna škola internátna s 
odborným učilišťom, kde sa pre život pripravujú 
deti, ktoré potrebujú osobitnú starostlivosť. Do 
roku 1985 tam sídlila ZŠ, ktorá sa presťahovala 
do nových priestorov.
Centrum pre deti a rodiny
Už desiatky rokov vytvára toto zariadenie do-
mov pre deti, ktoré sú zdravotne znevýhodnené.
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Doc. PhDr. Anton Augustin BANÍK - bibliotekár, správca Slovenskej národnej knižnice
Profesor MUDr. Dionýz Dieška, DrSc. - lekár, vysokoškolský pedagóg

Doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. - vysokoškolský pedagóg
Doc. PhDr. Ladislav Horský, Csc. - hokejista a hokejový tréner

Profesorka Doc. Emília Horváthová, Csc. - etnografi čka, vysokoškolská pedagogička
Anton Kúdelka - učiteľ, básnik, kronikár, kultúrny pracovník

Ing. Jozef PARAŠÍN - motocyklový reprezentant ČSSR
Profesor MUDr. Jaroslav Siman, CSc. - kardiochirurg, vysokoškolský pedagóg

Sonja SIVČÁKOVÁ - športová strelkyňa, medzinárodná rozhodkyňa
Jozef ŠEBO - učiteľ, metodik

Jaroslav WEISENPACHER - motocyklový pretekár
Dpt. Ján SIVČÁK - športový strelec, reprezentant na ME v Moskve, na MS v Číne, 

prezident Slovenského streleckého zväzu
Doc. Mgr. art. Pavol TUŽINSKÝ - dirigent, vysokoškolský pedagóg

Jozef SLIVKA - rezbár a výrobca ľudovoumeleckých predmetov
Adriana Sklenaříková - modelka svetového formátu

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI VALASKEJ

Publikačná činnosť obce: Valaštiansky hlásnik, Monografi a obce, Horehronie víta, varí, ponúka 
z celého Horehronského podolia, Valaštianky varia, Významné osobnosti Valaskej, Valaská a 
Valašťania obrazom a slovom, Slovník nárečových výrazov, Výber z básní. 
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KULTÚRA
Počas celého roka Valaská žije 
čulým a bohatým kultúrnym a 
športovým životom. Jednotlivé 
kultúrne podujatia sú výsled-
kom spolupráce obce, škôl, 
spoločenských organizácií, ob-
čianskych združení. Kultúra 
sa spája so zvykmi, obyčajmi, 
tradíciami a snahou ukázať 
obyvateľom i návštevníkom 
celú škálu podujatí. Občania aj 
návštevníci sa tešia, že v Kul-
túrnom dome, na námestí, v 
školách, v prírode, v  mater-
skej časti obce, v Piesku i na 

sídlisku môžu po celý rok vidieť 
striedanie muzikálov, pripravo-
vaných ZUŠ a MŠ, divadelných 
predstavení, koncertov dycho-
vej hudby, vystúpenia tanečné-
ho orchestra, matičného Spevo-
kolu Lipka, stretnutí s poéziou, 
besied, výstav fotografi í, ruč-
ných prác, malieb, výtvarného 
umenia, tradícií, zábav a iných 
podujatí. 

Medzi občanmi a náv-
števníkmi sú veľmi ob-
ľúbené najmä vystúpe-
nia Tanečného orchestra 
so sólistami, matičného 
spevokolu Lipka, muzi-
kály, spoločné vystúpe-
nia žiakov a pedagógov 
škôl, najmä ZUŠ. ZŠ Ja-
roslava Simana poriada 
každoročne Beh za zdra-
vé srdce a veľmi obľú-
bené sú aj medziškolské 
fl orbalové turnaje.
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Medzi podujatia, ktoré sa oplatí vi-
dieť, patria: krnohové preteky v loka-
lite Potôčky, vynášanie Moreny vo Va-
laskej a Piesku, stavanie mája s bohatým 
program detí MŠ, žiakov miestnych 
škôl, hasičské súťaže, športové zápole-
nia Jednoty dôchodcov, Splav Hrona na 
netradičných plavidlách, prechádzka 
rozprávkovým lesom k MDD, regionál-
ne Festivaly dychových hudieb, Jánske 
ohne vo Valaskej a Piesku, Rozlúčka       
s letom, súťaž O najchutnejšiu haruľu 
(po valaštiansky točňu), Kultúrna jeseň, 
zapaľovanie adventných sviec na námes-
tí, Živý betlehem na námestí.
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Zo zvykov, obyčajov našich 
predkov a pripomínania si 
tradícií možno spomenúť 
Bursu, Betlehemcov, Párač-
ky, ukážky tkania na kros-
nách v Pamätnej izbe, ale aj 
pečenie vianočných oblátok, 
ťahanie štrúdle, zber lieči-
vých rastlín, viazanie ven-
cov, ručné práce a iné.
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ŠPORT
Najpopulárnejším športom 
bol, a aj je futbal, ktorý sa za-
čal hrávať na Piesku v r. 1926. 
Začiatky klubu ŠK Slovan Va-
laská siahajú do r. 1934. V 60.-
70. rokoch minulého storočia 
bola Valaská liahňou výbor-
ných motocyklových preteká-

rov, účastníkov rôznych medziná-
rodných pretekov a súťaží, ako aj 
reprezentantov v zjazdovom lyžo-
vaní a v streľbe, účastníkov OH a 
MS. V súčastnosti sa darí mladým 
karatistom a biatlonistom, ktorí 

reprezentujú obec na MS a taktiež OH. Okrem 
toho ihriská a telocvične ožívajú volejbalom, bas-
ketbalom a fl oorbalom.
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Oslavy 545. výročia vzniku obce.

Krnohové preteky, 2018.

Športový deň detí na Chvatimechu.
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Muzikál „Soľ nad zlato“ v podaní ZUŠ vo Valaskej.

Radosť našich najmenších.

Popoludnie pre ženy, 2018.
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