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Vzácni rodáci,
oslovením pokorne vzdávam úctu k našim 
predkom ako aj k  vám všetkým súčasní-
kom. Rodeným aj naturalizovaným Tajov-
čanom. Všetkým, ktorí ste napĺňali dejiny 
nášho krásneho Tajova. Tomu zodpovedajú 
aj aktuálne štatistické údaje zo sčítania oby-
vateľstva v SR a v našej obci.
Toto číslo Tajovských novín je neobvyklé, 
výnimočné ba až historické. V jeho obsahu 
sa snúbi nostalgia za dávnymi časmi, radosť 
nad dielom, ktoré sa podarilo, úcta k rodá-
kovi – Eduardovi Gregorovi, ale aj smú-
tok nad časom súčasným. Do našich živo-
tov vstúpil nový pojem. COVID vystriedala 
vojna neďaleko našich hraníc! 
V  týchto dňoch do Tajova vstúpila história 
527 rokov stará. 16. marca 1495 bola pod-
písaná zakladajúca listina Turzovsko - Fug-
gerovskej obchodnej spoločnosti, ktorou sa, 

takpovediac, začali písať dejiny našej obce. 
16. marca 2022 priviezli z banskobystrického 
Dali Printu do Tajova tak dlho očakávanú 
Pamätnicu Tajova a  Jabríkovej. Prvá histo-
rická publikácia bansko-hutníckej a  reme-
selnej histórie oboch obcí.
Dozvedeli sme sa z  oznamu Ministerstva 
obrany SR, že na sviatok nášho patróna 
24. júna 2022 o 10,00 hod. sa udeje v Tajove 
výnimočná historická udalosť. Eduard Gre-
gor vo svojim rodisku dostane najvyššie 
štátne vyznamenanie veterána 1. svetovej 
vojny in memoriam. Tým bude splatený dlh 
spoločnosti voči tomuto donedávna zabud-
nutému vzácnemu umelcovi ale hlavne 
skromnému človeku z nesmiernou vôľou žiť 
a byť užitočným. 

Mgr. Janete Cimermanová
starostka obce

Účastníci pracovného stretnutia v Kultúrnom centre v Tajove: 
JUDr. Ľubica Fusková – riaditeľka Odboru sociálnej politiky Sekcie ľudských zdrojov Minis-
terstva obrany SR a Ing. Richard Zimányi generálny štátny radca Sekcie ľudských zdrojov 
z Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR; 

Mgr. Soňa Šváčová, PhD. – vedúca LHM ŠVKBB, starostka obce Mgr. Janette Cimerma-
nová a Mgr. Anita Murgašová – šéfredaktorka TN (autorka fotografie);

Samo Chalupka 
Všeslav 1 

(úryvok)
To kliatba naša! — Večné naše sváry
zložili Slávu-mať našu — na máry,

a slavianska do jarma upadla sloboda,
lež dá Boh, udrie tá hodina svätá,

kde dávna kliatba bude z nás odkliata
a ruku na večný mier brat bratovi podá. 

—
Vtedy náš vojín v nemom stál si bôli,
tam na tom smutnom bratovraždy poli,

kde Slavianín vo krvi
slavianskej sa brodil;

videl, brat brata jak nesie na skazu,
a on ti meč svoj popadol odrazu,

zlomil ho — a do poľa ďaleko zahodil.

1(ohlas na rusko-poľské povstanie z roku 
1830, v ktorom bol Chalupka ranený s trva-

lými následkami na tele aj na duši)

Tajovské noviny vychádzajú s finančnou podporou FUGGER GROUP – Boris Fugger

16. marec 1495 - 16. marec 2022

Vyznamenanie Eduardovi Gegorovi
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Obecné zastupiteľstvo 
(OZ) v roku 2021 – 
rekapitulácia:
A. OZ konané 18. marca 2021: 
1. Ukončenie nájmu budovy bývalej mlie-
karne, stavba súp. č. 183 Stredoslovenskou 
vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou
2.  Projekt Betlehem v Tajove
3. OZ zobralo na vedomie Správu hlavného 
kontrolóra obce Tajov za rok 2020;

B. OZ konané 20. mája 2021:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k  záve-
rečnému účtu za rok 2020 – správa hlavného 
kontrolóra, správa audítora za rok 2020,
2. Schválenie záverečného účtu obce Tajov za 
rok 2020 - účtovný výsledok hospodárenia za 
rok 2020, ktorý tvoril zisk + 39.146,50 EUR.
3. Zaradenie pozemku KN-C 152 do ÚPN 
obce Tajov na výstavbu občianskej vybave-
nosti - bod programu bol zrušený. Žiada-
teľ musel dopracovať projektovú dokumen-
táciu a vizualizáciu celého projektu.
4. Bolo schválené zaradenie pozemku 
č.  143/5 do ÚPN obce Tajov na výstavbu 
rodinného domu; zaradenie pozemkov 
č. 678/3, 1086/29, 677/2, 678/2, 1086/30, 
10/86/28, 677/1 a  679 do ÚPN obce na 
výstavbu rodinného domu s príslušenstvom; 
zaradenie pozemkov č. 700, 140/8 a 142 do 
ÚPN obce na stavbu hospodárskej budovy;
5. OZ zobralo na vedomie Program rozvoja 
obce Tajov 2021 – 2028 – prieskum verejnej 
mienky, tvorba stratégie a návrh smerovania 
obce do roku 2028.
6. OZ schválilo dodatok č. 1 k Zmluve o zria-
dení spoločného stavebného úradu zo dňa 
15. 12. 2020 v rozsahu jej úplného plnenia.
7. OZ schválilo prenájom majetku - neby-
tového priestoru číslo nachádzajúci sa 
v  budove miestneho kultúrneho strediska 
súpisné číslo 82 postavenej na pozemku 
registra „C“ parcelné číslo 340/1 (ďalej 
len „predmet nájmu“), nachádzajúceho 
sa v  okrese Banská Bystrica, v  obci Tajov, 
katastrálne územie Tajov, vo vlastníctve 
Obec Tajov, Tajov 79, Tajov, IČO: 00 313 882, 
zapísaný na LV č. 468, za nájomné vo výške 
30 Eur mesačne, a to počas prvých 3 mesia-
cov nájmu a  za nájomné vo výške 50 Eur 
mesačne a  po uplynutí prvých 3 mesiacov 
nájmu nájomcovi AD-REAL, s. r. o., sídlo 
Nevoľné 1044/84, 976 34 Riečka, IČO: 
50 516 639. Predmet nájmu je presne ozna-
čený a vymedzený v grafickej prílohe číslo 1 
k nájomnej zmluve. Nájomca ako podnika-
teľ bude poskytovať služby hlavne obyvate-
ľom obce Tajov, čo zvýši komfort obyvateľov 
Tajova v  závislosti na dostupnosti poskyto-
vaných služieb.
8. OZ schvaľuje prenajať majetok - nebytový 
priestor nachádzajúci sa v budove miestneho 
kultúrneho strediska súpisné číslo 82 posta-

venej na pozemku registra „C“ parcelné číslo 
340/1 nachádzajúceho sa v okrese Banská Bys-
trica, v obci Tajov, katastrálne územie Tajov, 
vo vlastníctve Obec Tajov, Tajov 79, Tajov, 
IČO: 00 313 882, zapísaný na LV č. 468, za 
nájomné vo výške 30 Eur mesačne, a to počas 
prvých 3  mesiacov nájmu a  za nájomné vo 
výške 50 Eur mesačne a po uplynutí prvých 
3 mesiacov nájmu nájomcovi Emílii Bujdá-
kovej - EMILY pedikúra, miesto podnikania 
Tajov 44, 976 34 Tajov, IČO: 51 872 048.

C. OZ konané 8. decembra 2021:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu na rok 2022 – OZ zobralo na vedo-
mie rozpočet na rok 2022
2. OZ schválilo rozpočet na rok 2022 
a výhľadový rozpočet na roky 2023 a 2024
3. OZ schválilo rozpočtové opatrenia k  čer-
paniu rozpočtu na rok 2021
4. OZ schválilo kontrolnú činnosť hlavného 
kontrolóra na 1. polrok 2022
5. Schválenie inventarizačnej komisie – 
Tatiana Papcúnová – predsedníčka, členo-
via: Jana Vaculčiaková a Michal Hew.
6. OZ schválilo dohodu o ukončení zmluvy 
o  zriadení Spoločného obecného úradu 
v Banskej Bystrici
7. OZ schválilo žiadosť o  zmenu funkč-
ného využitia Územného plánu obce Tajov 

– pozemok KN-C 1052/13 vedeného na LV 
1487 a jeho prístupu na územie pre .....
8. OZ schválilo realizáciu investičného 
zámeru – výstavbu rodinného domu s gará-
žami na pozemku parc. č. KN-C 152.

Koľko nás je v Tajove?

Ako sa do rodín (domov) 
volalo v starom Tajove
Z  rukopisu Monografie Tajov a  Jabríková 
sme si vybrali článok, ktorým chceme oži-
viť spomienky nebohého Júliusa Murgaša 
(od Pršancov) na pomenovania tajovských 
lokalít a sídel. Je pravdou, že pomenovania 
už v Tajovských novinách boli publikované 
v  minulosti, ale ako starí Rimania vraveli: 
Repetitio est mater studiorum (opakovanie 
je matkou múdrosti), pripomeňme si ich 
ešte raz, aby ich aj novoosídlenci poznali. 
Možno práve v  niektorom takomto dome 
teraz bývajú oni, preto dopĺňame informá-
cie o vtedajších a terajších obyvateľoch zau-
žívaných pomenovaní domov a sídel .
V  období rozvoja hutníctva prichádzali za 
prácou do Tajova remeselníci, robotníci 
ale aj úradníci z  Nemecka, Moravy, Česka 
a blízkeho maďarského a slovenského okolia. 
Tomu zodpovedá aj pôvod slov, ktoré sa stali 
vlastnými menami na základe pomenovaní 
predmetov alebo činností s nimi súvisiacich 
cedidlo, cediť, murga (plemeno ovce), púchy 
(sypký, kyprý). 

Objavovali sa mená ako Smidovci, Greš-
kovci, Sedílekovci, Murgašovci, Púchyovci, 
Kalinovci, Gregorovci a ďalšie. Títo si stavali 
svoje obydlia, a tak sa starý Tajov a Jabríková 
rozrastali. Pretože sa viaceré rodiny nazývali 
rovnakým priezviskom, postupne sa na roz-
líšenie udomácňovali rôzne prívlastky, pre-
zývky, najčastejšie podľa toho, čím sa ich 
nositelia zamestnávali, ale aj podľa toho, ako 
sa medzi pospolitosťou zaužívali slová, ktoré 
im boli doslova pripisované ako prezývka. 
Na ukážku niekoľko príkladov. Chodievalo 
sa do (súčasní obyvatelia): 
Bačkorov (Lintnerovci), Badinských, Ben-
kov (Zarišovci), Bobákov-Balcov (Ing. Mar-
tin Šváč), Brkov (Murgašovci-Brčkovci pri 
cintoríne), Budajov (Pizzeria Alba), Bulov 
(Povrazníkovci na Jabríkovej), do Cajko-
mory (hasičovňa), Cemanov (Šajban), Štet-
kov (u Henychov-na dolnom konci), Cielo-

Predmet Počet %
Počet obyvateľov 668 100
0-14-roční 90 13,47
15-64-roční 463 69,31
65 a viac rokov 115 17,22
Počet domov 287 100

Štátna príslušnosť
SR 653 97,75
cudzinci 15 2,25
Krajina narodenia
V SR 634  94,91
Mimo SR  30  4,49
nezistené  4  0,60

Rodinný stav
Slobodný/slobodná 288  43,11
Ženatý/vydatá 283  42,37
Rozvedený/rozvedená  59  8,83
Vdovec/vdova  31  4,64
Nezistené  7  1,05

Vzdelanie
Bez ukončenia (0-14 rokov)  66  9,88 
Základné  70  10,48
Stredné odborné učňovské 
bez maturity 129  19,31

Úplné stredné s maturitou 189  28,29
Vyššie odborné vzdelanie  40  5,99
Vysokoškolské 156  23,35

Predmet Počet %
Bez školského vzdelania
(vo veku 15 a viac)

 1  0,15

Nezistené  17  2,54
Národnosť

Slovenská 643  96,26
Maďarská  1  0,15
Česká  3  0,45
Ukrajinská  3  0,45
Nemecká  3  0,45
Ruská  1  0,15
Bulharská  2  0,30
Srbská  1  0,15
Židovská  1  0,15
Iná  5  0,75
Nezistená  5  0,75
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kov (dolný koniec, vedľa Sitkovcov - Kohár 
; Mária Luptáková), Čvrkov, Debnárov 
(Mišurovci na Jabríkovej), Drobov, Ďurí-
kov, Gajdošov (Jabríková, za Annou Púchy-
ovou-od Voretíkov), Hajdúchov, Horárov 
(bývalá horáreň), Horných, Hósov ( Matej 
Gál, Anna Onderková- Jabríková), Hrn-
čiarov, Huty, Chladných (dolný koniec; 
nebohý murár Štefan Chladný a sestra Kata-
rína Chladná), Chvojkov (Ján Murgaš-Far-
kaš; bývalý šofér ČSAD), Jergánov (JUDr. 
Horvát), Jergov (rodina Šušova), Kalinov 
(teraz parčík ObÚ), Kantorov (rodina Hole-
cová), Katrušky (Taliga), Kohútov (Belgiča-
nia), Kolárov, Končokov (učiteľka Končo-
ková na križovatke), Kováčov (Murgašovci 
oproti rodnému domu JGT; starorodičov-
ský dom Ing. Petra Július Murgaša), Kraj-
čích (rodina Smidova-Jabríková, Božena 
Smidová z  Bratislavy), Krkoškov – Bírešov, 
Kubov (Jabríková), Kucejov (dolný koniec - 
Dušan Chaban), Kukučkov, Kvartov (Cha-
banovci na Jabríkovej), Ličkov (Jabrí-
ková-Marienka), Lintnerov (Lintnerovci), 
Luptovcov – Pršancov (ulička - oproti Rakú-
šanom, pri potoku), Maďarov (Jabríková 

– brat Melanie Sitkovej a  Márie Sáderovej – 
Ludvo; dnes architekt Zariš), Marušincov 
(za kostolom a  farou), Mlyna (Murgašovci, 
Evka Mlynkovka), Notárov, Pastierov (Jabri-
kova), Pekárov (Pršancov – Július Murgaš, 
hudobník z  Bratislavy), Petráňov (Sedile-
kovci oproti fare; Ing. Július a Anita Murgaš-
ovci), Petríkov (dolný koniec; Ing. Martina 
Mišurová), Píly (Rafanidesovci), Poštovne 
(dolný koniec pod cestou, bývalá pošta; od 
Kačenákov), Prostredných (Murgašovci-

-Cyrovci, Marta poštárka), Račanských, 
Sklepa (obchod), Slamov (Hudcovič), Sli-
venských (ulička – Bartoš), Spišiakov (Jabrí-
ková – Jana Vaculčiaková), Spevákov (dolný 
koniec – Szody), Strechov (Martin Homola), 
Sujov (poniže krčmy), Surovčíkov (oproti 
krčme), Svoradov (dom už neexistuje, je 
iba záhrada, vedľa Libora Púchyho), Šálych, 
Šédov, Šemšeľov – Požlebov (na začiatku 
uličky; pedikérka Bujdáková), Šestákov 
(Rakúšania Raučinovci), Šmálikov (Rudo), 
do Šmikne (oproti PD JGT), do Štampiarov 
(Hajdúška), Štrichovských (dolný koniec pri 
Viktorovi Greškovi), Šustrov (vedľa PD JGT, 
Pavol Kováčik), Tonkov (Targoš), Trnov-
cov (na križovatke-Jozefa Goleckého), Turá-
kov (Biela Hlina – cesta na Králiky), Uhlia-
rov, Vágnerov (dolný koniec starorodičovký 
dom starostky), Vajsov (oproti Bujdákovej), 
Války (Murínová - Kralicka dolina, konia-
reň), Verešov (Jozef Peniak), Voretíkov 
(Jabríková –Anna a Jozef Púchyovci), Vore-
tov (Zdeno Mišutka), Zlatohlávek, Žiliakov 
(MUDr. Juraj Šváč). 

Z  lokalít: zo Žiaru (prameň, ruiny domu 
Eduarda Gregora, vedľa a nad cintorínom), 
z Podlipy (Pavol Kováčik), z Mostu (Rôtovo 

– Králicka dolina), Spoza vody, z  Doliny, 
z Trosák (bývalý dom Jána Sádera), u Ninky 
(Libor Púchy), u Biskupov (Jirko Vlček), na 
Izbičke (bývalá krčma, pódium pri škole), 
na Gangu, z Úvozu (Michal Hew), na Hos-
tinci (Bonta), na Hline (Králická dolina-

-Biela Hlina).

Podľa Monografie a informácií Anny Púchyovej 
(od Voretíkov) a starostky obce Mgr. Janette 

Cimermanovej spracovala AM

Monografia Tajov 
a Jabríková je na svete... 
Dobrá vec sa podarila – spolu s  pani sta-
rostkou obce Tajov Janette Cimermanovou. 
Ďakujem všetkým, čo sa na tvorbe knihy 
podieľali. Má 328 strán, váži viac ako 2,2 kg, 
je plnofarebná. K dispozícii je na Obecnom 
úrade v Tajove, resp. sa môže objednať tele-
fonicky na čísle 0918 823 676. Cena je 40,- €. 

PhDr. Vladimír Sklenka

Aj ja ďakujem všetkým, čo dňom i nocou potili 
krv, aby sa tento skvost dostal do každej rodiny, 
ktorej je Tajov a jeho historické zázemie blízke.

Mgr. Janette Cimermanová
starostka obce Tajov

Vážená pani starostka,
chcem sa poďakovať za monografiu Tajov - 
Jabríková, ktorú si mi dala v sobotu.
Chcem vyjadriť obdiv Tebe, autorom, kto-
rými sú Anita Murgašová, Anna Chlebov-
cová a hlavnému spracovateľovi Vladimírovi 
Sklenkovi za výdrž od roku 2013 dokončiť 
tak rozsiahle a významné dielo pre zazname-
nanie histórie obce Tajov- Jabríková.
Budem sa snažiť túto významnú publikáciu 
o Tajove spropagovať v Klube JGT a JM ako aj 
na sociálnych sieťach a web stránkach.

Ján Šebo, predseda
Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského

• Gratulujem vám všetkým. 
Helena Potančoková

• Super, pani starostka! Pyšná som na teba! 
Katarína ML

• Super Žanka, blahoželám! Je dôležité 
poznať svoju históriu a korene. Každý 
takýto počin je nesmierne prínosný 
a chválihodný. 
Dana Sobotovičová

• Velikánske gratulácie autorskému tímu! 
Žanka, bravo! 
Viera Böttchen

• Keď sa spoja šikovní ľudia, tak to vedie 
vždy k výbornému výsledku. Žanka 
a Vlado ste frajeri! Klobúk dole! Nech 
sa dobre predáva! 
Len Ivka

K vydaniu novej 
publikácie
Paletu monografií mestských častí Ban-
skej Bystrice a  obcí v  banskobystrickom 
regióne aktuálne obohatila monografia 
Tajova a  Jabríkovej od zostavovateľov Vla-
dimíra Sklenku, Anity Murgašovej, Anny 
Chlebovcovej a  kolektívu autorov vrátane 
zastúpenia emeritných profesorov (profe-
sori na dôchodku-pozn.AM) z  banskobys-
trickej katedry histórie. Publikácia po gra-
ficko-výtvarnej stránke pokračuje v línii už 
dostatočne verejnosti známych formátov 
kníh regionálno-historického charakteru. 
Vydavateľský kolektív predstavil pozoru-
hodnú a čitateľsky príťažlivú knihu o minu-
losti Tajova. Jednotlivé obsahové segmenty 
ponúkajú bohatý repertoár prírodovedných, 
historických, etnografických poznatkov 
o obci. Nechýba tematika dávnej minulosti 
spätej s baníctvom, historických mapových 
zobrazení, cirkevných dejín, dejín škol-
stva, spolkov, ochotníckeho divadelníc-
tva, športu a  turistiky, ľudovej kultúry, spo-
mienky pamätníkov či kapitola reflektujúca 
rôzne zaujímavosti z  minulosti (ako napr. 
stať Július Murgaš z Tajova priviezol na Slo-
vensko prvého zubra či Tajovskovci v Nad-
laku). Dôležitý zástoj majú tiež informácie 
o  významných osobnostiach – rodákoch 
z  Tajova, ktorí sa stali súčasťou panteónu 
našich národných dejateľov.
Publikáciu rozhodne odporúčam, kultúrna 
verejnosť – zvlášť tajovská i  banskobys-
trická – ňou získala fundament pre uspoko-
jenie úprimného záujmu o svoj región, resp. 
v rámci širšieho záujmu o lokality a regióny 
našej vlasti.

 prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.
Katedra histórie FiF UMB

... alebo Priekopníctvo 
nám už nikto nezoberie
Čítajúc odozvy na historickú prvotinu 
o  Tajove sa mi nevdojak premietajú roky 
predošlé, kedy sa zrodila myšlienka na 
tvorbu niečoho podobného. Odvíja sa film 
dávnej slávy tajovských hutníkov, baníkov 
a  jabríkovských remeselníkov. Mnohé oko-
lité obce, nech mi je odpustené, menej his-
toricky významné, ich už mali. Svoje pamät-
nice hrdo prezentovali pred svetom. A Tajov 
s  toľkými superlatívami – historickými, 
technickými, prírodnými a kultúrnymi – sa 
nechválil žiadnou publikáciou. 
Až prišiel rok 2014. Bol to v  kalendári 
UNESCO pripravovaný ako - Rok Jozefa 
Murgaša a  Rok Jozefa Gregora-Tajov-
ského. Roky životných jubileí oboch sláv-
nych tajovských rodákov – 150. výročie 
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narodenia Jozefa Murgaša a 140 rokov naro-
denia Jozefa Gregora-Tajovského. Pri tejto 
príležitosti vtedy obec v  roku 2013 so sta-
rostom Ladislavom Surovčíkom prvýkrát 
podala projekt na MK SR o  finančnú dotá-
ciu na monografiu. Oslovil skúseného histo-
rika PhDr. Vladimíra Sklenku, spoluautora 
už mnohých pamätníc okolitých mestských 
častí Banskej Bystrice. Dotáciu ale obec 
nedostala. Až na piatykrát to vyšlo, vďaka 
vtedajšej ministerke kultúry SR – Ľubici 
Lašákovej, ktorá dala vo svojom programe 
priestor rozvoju regionálnej kultúry. Pros-
triedky už zdedil, prevzal nový predstaviteľ 
obce - starostka Mgr. Janette Cimermanová. 
PhDr. Vladimír Sklenka postupne oslovoval 
jednotlivých členov tvorivého tímu. Prvou 
spoluautorkou sa stala najprv Mgr. Soňa 
Šváčová, PhD. neskôr Mgr. Anita Murgaš-
ová a po nej aj Dr. Anna Chlebovcová. Pri-
spievatelia – autori statí boli z rôznych tema-
tických okruhov. 
Tvorivú prácu minimálne na dva roky pre-
rušil COVID natoľko, že boli ohrozené pri-
delené finančné prostriedky projektu. Dielo 
nebolo ešte stále kompletné, nebolo pripra-
vené do tlače. Po poslednej výzve MK SR sa 
nový autorský kolektív spolu s vydavateľom 
Dali Printu - Daliborom Greškom vzchopili. 
Za cenu piatkov i sviatkov sa dielo podarilo. 
Vytvoril sa úžasný tvorivý a  konštruktívny 
kolektív. Hlavne ľudský zanietený. Opäť 
som sa presvedčila, že človek nikdy nie je 
dosť múdry na to, aby sa niečo nové nena-
učil. Táto spolupráca ma presvedčila, že je 
to naozaj fakt. Odovzdávali sme si vedo-
mosti, informácie navzájom bez akýchkoľ-
vek invektív.
To, čo sme dosiahli je aj vaša zásluha, milí 
Tajovčania. Nebyť zbierky vašich fotografic-
kých materiálov a  faktografických spomie-
nok, nikdy by sa nepodarila takáto výni-
močná vec, akou je naša prvá historická 
pamätnica. Ďakujeme! Už nie je dôvod hore-
kovať nad našou, s  prepáčením, malosťou. 
Kto má takúto 527 rokov bohatú históriu, 
nemá dôvod byť pesimistom a robiť zo seba 
chudákov! Už nie kvôli svojim predkom!
Už sa tešíme na ďalšie vydanie. Materiálov, 
ktoré sa nevmestili do prvotiny, zostalo ešte 
aspoň na jednu knihu. Nech bude autorom 
ktokoľvek. Priekopníctvo nám už nikto nao-
zaj nevezme.

AM

Publikáciu si môžete objednať telefonicky 
na čísle 0918 823 676 alebo kúpiť priamo na 
ObÚ v Tajove za 40,- €. 

Spomienka na najstaršiu 
vnučku Eduarda Gregora
Veľmi ma teší, že bol stanovený termín odo-
vzdania vyznamenania in memoriam Edu-
ardovi Gregorovi z  Tajova - veteránovi 
1. svetovej vojny a ľavorukému rezbárovi na 
deň patróna tejto krásnej obce .
Pri fotografii Eduarda Gregora som vyras-
tala, keďže som ho už nemala možnosť 
osobne poznať.
Vrúcny vzťah k  nemu som získala najmä 
vďaka najstaršej vnučke Eduarda Gregora. Tá 
tak, ako jeho najstaršia dcéra Johanna, dostala 
meno po patrónovi Tajova – Jánovi, teda Jana.
Možno práve pod vplyvom starého otca 
Eduarda Gregora z  Tajova, ktorého všetky 
jeho vnúčatá nesmierne milovali, vyštudo-
vala aj drevarinu vo Zvolene. Túžila aj po 
synovi menom Edko.
Najstaršia vnučka Jana Eduarda Gregora 
bola hlboko veriaca, dokonca podobne 
ako starý otec - katolík, si zobrala za man-
žela evanjelika (Eduard Gregor evanjeličku). 
Jeho najstaršia dcéra Johanna - evanjelička, 
si zobrala katolíka Jozefa, ktorý v čase, keď 
Eduard Gregor pracoval na svojej Tajovskej 
piete, reštauroval v Levoči s bratmi Kotrbov-
cami z Prahy najvyšší gotický oltár na svete 

- dielo Majstra Pavla z Levoče. O tejto reštau-
rátorskej práci sa súčasní reštaurátori (keď 
opätovne reštaurovali oltár v Levoči od roku 
2012) vyjadrili, že keby nie ich vtedajšieho 
reštaurovania, dnes by nebolo, čo reštau-
rovať.... Doma sme mali odliatok z  oltára 

- sochu sv. Mikuláša! V  ruke drží zástavu 
a knihu - bibliu.
Manžel najstaršej dcéry Eduarda Gre-
gora – Jozef - bol aj pozlačovačom historic-
kej budovy SND v Bratislave. Z jeho rodiny, 
pochádzajúcej z banskobystrického regiónu, 
je dnes známy český herec, rodák z Banskej 
Bystrice - Adrian Jastraban - stvárnil hlavnú 
úlohu vo filme Dubček.
Jana - najstaršia vnučka Eduarda Gregora 
pôsobila v  manažmente Pamiatkového 
úradu v Bratislave, kde sa každodenne stre-
távala s  umením. Ale umenie obľubovala 

aj ako veľká cestovateľka. Ako mladá inži-
nierka bola napríklad v Egypte na mládež-
níckom zájazde s nie menej zaujímavou 
dámou - Hedou, dcérou hereckej divy Hany 
Meličkovej a prof. PhDr. Daniela Rapanta, 
DrSc., slovenského historika a archivára - 
MUDr. Helenou Rapantovou a kunsthisto-
ričkou Mgr. Danicou Zmetákovou, man-
želkou významného výtvarníka Ernesta 
Zmetáka. Janinou kolegyňou bola manželka 
spisovateľa Jána Johanidesa Magda. K veľmi 
blízkym Janiným priateľkám patrí aj MUDr. 
Valéria Ondrisková – mama divadelného 
režiséra Martina Ondrisku, moja krstná 
mama. Jana bola krstnou mamou jej dcéry 
Katky – odborníčky na marketing SNG 
v Bratislave.
Toleranciu, nielen náboženskú, sme vždy 
mali v rodine. Možno aj vďaka tomu som aj 
ja na štúdiách na zahraničných univerzitách 

– slávna Martin Luther Universität Halle - 
Wittenberg, kde som vyštudovala génové 
inžinierstvo, mala veľa kamarátov. Kamará-
tov myslím mnoho študentov, ale najmä už 
asistentov z univerzít z celého sveta, ktorí si 
do Nemecka prišli urobiť doktorát. Napo-
kon v  Halle študovali aj mnohí naši náro-
dovci a osobnosti európskeho významu, ako 
napríklad aj Matej Bel
Na univerzite v  bavorskom Eichstätte, kde 
som študovala žurnalistiku, som mala mož-
nosť stretnúť sa s  Mikulášom Lobkowic-
zom, s  ktorým som urobila rozhovor pre 
DEUTSCHLANDFUNK/DEUTSCHE WELLE 
v Kolíne nad Rýnom, kde som pôsobila.
Som presvedčená o tom, že práve vďaka naj-
staršej vnučke Eduarda Gregora, Ing. Jane 
Sokolovej, ktorá zahynula pri dopravnej 
nehode, sa stretneme na slávnostnom odo-
vzdávaní vyznamenania in memoriam sta-
rému otcovi na sviatok patróna Tajova - sv. 
Jana Krstiteľa, 24. júna 2022 o  10 hodine. 
V  tento deň by sa jeho najstaršia dcéra 
Johanna dožila 100 rokov.

Dr. Wanda Gregorová -
najmladšia vnučka Eduarda Gregora

sestry Jana (vľavo) a Wanda (vpravo)

Informácie o tom, čo sa deje 
v obci, čítajte na webovej stránke

www.obectajov.sk
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Pápež František namiesto pôstu od mäsa navrhuje 15 jednoduchých 
skutkov lásky:
1.  Zdraviť. (vždy a všade)
2.  Poďakovanie (aj keď sa to od vás "neočakáva").
3.  Pripomínajte druhým, ako veľmi ich máte radi.
4.  Pozdravte s radosťou ľudí, ktorých vidíte každý deň.
5.  Vypočuť si príbeh toho druhého bez predsudkov, s láskou.
6.  Zastav sa aby si pomohol. Buďte pozorní voči tým,
 ktorí vás potrebujú.
7.  Pozdvihnúť niekomu náladu.
8.  Oslavujte dobré stránky alebo úspechy druhých.
9.  Vyberte to, čo nepoužívate, a darujte to niekomu, kto to potrebuje.
10 .  Keď je potreba pomôcť inému, namiesto toho, aby si si odpočinul.
11 .  Napomínajte s láskou, nemlčte zo strachu.
12 .  Ísť do hĺbky s tými, ktorí sú vám blízki.
13 .  Umyť to, čo používam doma.
14 .  Pomáhať ostatným prekonávať prekážky.
15 .  Zavolajte rodičom, ak máte to šťastie, že ich máte.

- Postite sa od urážok a odovzdávajte láskavé slová
- Postite sa od nespokojnosti a naplňte sa vďačnosťou
- Postite sa od hnevu a naplňte sa miernosťou a trpezlivosťou
- Postite sa od pesimizmu a naplňte sa nádejou a optimizmom
- Postite sa od starostí a naplňte sa dôverou v Boha
- Postite sa od sťažovania a naplňte svoj život jednoduchými vecami
- Postite sa od nátlaku a naplňte sa modlitbou
- Postite sa od smútku a zatrpknutosti a naplňte svoje srdce radosťou
- Postite sa od sebectva a naplňte sa súcitom s druhými
- Postite sa od neodpustenia a naplňte sa postojmi zmierenia
- Postite sa od slov a naplňte sa tichom a počúvaním druhých.

Ak všetci zažijeme tento pôst, náš každodenný život bude naplnený:
pokojom, dôverou, radosťou a životom!

JC
Zdroj:
https://www.facebook.com/1788747151209592/post-
s/5076975112386763/?sfnsn=mo

Pamätajte, treba venovať viac času tým, ktorých máte radi, pretože 
nebudú s vami naveky.
Pamätajte si, že vrúcne objatie blízkeho, je jediný poklad, ktorý môžete 
dať zo svojho srdca a nestojí vás to ani cent.
Nezabúdajte svojim blízkym hovoriť „Milujem ťa“, ale len vtedy, ak to 
tak naozaj cítite. Bozk a objatie môžu napraviť akékoľvek problémy, ak 
sú úprimné a vychádzajú zo srdca.

Držte sa za ruky a vážte si chvíle, keď ste spolu, pretože jedného dňa 
táto osoba nebude blízko vás.
Nájdite si čas na lásku, čas na komunikáciu a taktiež čas na príležitosť 
podeliť sa o všetko, čo chcete povedať.

Pretože život sa nemeria počtom nádychov a výdychov, ale podľa 
okamihov, kedy zatajíte dych!

Obyvateľov na Slovensku je 5.449 270 osôb, z toho je rímskych a gréckych katolíkov 59,8%, bez vyznania 23,8%, evanjelikov augsburského 
vyznania 5,3%, kalvínov 1,6%, pravoslávnych 0,9%, nezistených 6,5%.

Kľúč k úspechu

Pamätajte a nezabudnite

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania v tajovskej farnosti

Rok 2001 2011 2021
Obyv. spolu 444 562 668
Rímski/
grécki katolíci

340/2
59%

76,5%
365/5

332/1
54,7%

Evanj. a. v. 23 6% 23 4% 26 3,9%
Bez vyznania 48 10,8% 117 20,8% 243 36,4%
Nezistené 21 4,7% 83 14,7% 20 3%
Baptisti 8 1,8% 1 0,1% 3 0,5%
Starokatolíci 6 1,1% 1 0,2%
Budhisti 2 0,3%
Žid. n.o. 1 0,3%

Rok 2001 2011 2021
Obyv. spolu 250 357 447
Rímski/ 
grécki katolíci

214/1
85,6%

215
60,2%

272/3
57,2%

Ev. a. v. 5 0,4% 8 2,2% 21 4,4%
Bez vyz. 29 11,6% 84 8,4% 174 36,5%
Nezistené 2 0,8% 38 3,8% 1 0,2%
Krest. zbory 2 0,3%
Metodist. 7 1,9% 2 0.3%
Budhis. 1 0,2%
Žid. n.o. 1 0,3%

Rok 2001 2011 2021
Obyv. spolu 567 710 832
Rímski /  
grécki katolíci 823/2 74,4% 456/4 64,2% 470/9 56,5%

Ev. a. v. 90 15,8% 68 9,6% 91 10,9%
Bez vyz. 32 5,6% 112 15,8% 236 28,4%
Nezistené 21 3,9% 69 9,7% 6 0,7%

Rok 2001 2011 2021
Obyv. spolu 528 620 693
Rímski/ 
grécki katolíci

309/2
58,1%

341/8
55%

329/9
47,5%

Ev. a. v. 115 21,8% 98 15,8% 98 14,1%
Bez vyz. 72 13,6% 111 17,9% 239 34,5%
Nezistené 28 5,5% 60 9,7% 8 1,2%
Sv. Jehov. 3 0,6% 1 0,1% 2 0,3%
Starokat. 1 0,1% 1 0,2%
Metodist. 2 0,2%
Žid. n.o. 2 0,2%
Pravosl. 7 1,1%
Budhis. 2 0,3%
Islam 2 0,3%
 Bapt. 2 0,3%

Tajov

Kordíky

Riečka

Králiky
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JANUÁR
Grešková Alena 

FEBRUÁR
Chovančák Daniel

MAREC
Grešková Magdaléna,
Kaša Milan
Šváč Juraj, MUDr.
Hrča Matúš
Babic Michal
Vajs Martin

Sobáše
Jana Murgašová a Bohuš 
Balšianok, 25. 2. 2022

Novomanželom želáme šťastné a pokojné ply-
nutie spoločných manželských rokov. 

Rozlúčili sme sa...
S Vierou Stankovianskou, ktorá zomrela 
22.12.2021
S Tiborom Sedilekom, tajovským rodákom, 
v Kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorý zomrel 
27. 12. 2021

Uchovajme si ich v našich spomienkach. 
Nech odpočívajú v pokoji!

Spomíname
13. februára 2022 si pripo-
menieme 4. výročie, čo nás 
opustil náš brat, švagor, ujo 
a priateľ – Ján Murgaš.

Ubehli štyri roky, kedy sme sa s  tebou 
navždy rozlúčili, svoj žiaľ hlboko do srdca 
vložili. Spomienky tie však ďalej žijú v nás, 
pokiaľ žijeme, budeme braček na teba vždy 
spomínať. 

5. mája 2022 by si sa bol dožil 70-tich rokov. 
Osud nám ale nedoprial, aby sme ti ruku 
podali a spolu si zaspievali. Utekajú roky, ply-
nie čas, ale naďalej ťa má v srdci každý z nás.

Z  láskou spomínajú bratia, sestry s  rodi-
nami a priateľka Elenka.

Naši jubilanti

Milí jubilanti!
Nech Vás každým ďalším dňom sprevá-
dza len spokojnosť, láska, zdravie, nech sa 
všetky Vaše starosti v radosť zmenia.

Liturgický prehľad Veľkého týždňa
Nedeľa Utrpenia Pána (Kvetná) – Začína Veľký ( svätý, tichý) týždeň, 
v ktorom Cirkev slávi tajomstvá spásy uskutočnené Ježišom Kristom.
Veľký (Zelený) Štvrtok – Cirkev si pripomína ustanovenie Najsvätejšej 
sviatosti Eucharistie, sviatosti kňazstva a Pánov príkaz bratskej lásky.

Veľký Piatok utrpenia a  smrti Pána – Cirkev rozjíma o  umučení 
a smrti Pána a uctieva si kríž, pred ktorým sa až do Veľkonočnej vigí-
lie kľaká. Všetci kresťania katolíci zachovávajú zdržovanie sa mäsi-
tého pokrmu a  prísny pôst, čím majú účasť na vykupiteľskej obeti 
Ježiša Krista.

Svätá (Biela) sobota – Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe, rozjíma 
o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým a v modlitbách 
a pôste očakáva Jeho vzkriesenie.

Veľkonočná Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – Slávnosť s vigíliou 
(nočným slávením v sobotu večer) a oktávou (osemdňovým slávením 
vzkriesenia Ježiša Krista). Je to Nedeľa nedieľ.

Oznam

Slávnosť 1. svätého prijímania detí bude v  našej farnosti v  nedeľu 
22. mája 2022.

Poďakovanie
V spolupráci s Obecným úradom Tajov a s Vami všetkými sme zatiaľ 
cca 3 týždne zbierali v kostole hlavne potraviny, hygienické potreby, 
ale aj deky a hračky pre Utečencov z Ukrajiny. Tiež v zbierke na cha-
ritu sme v kostole vyzbierali 462,-€. Bolo toho spolu 3 dodávky a bolo 
to odvezené na Kollárovu ulicu v Banskej Bystrici, kde v kláštore rehoľ-
ných sestier je ubytovaných 35 ukrajinských matiek s deťmi.

Tak ako nám pieseň ,,Pokoj v  duši" vyhrávala v  miestnom rozhlase, 
keď sa vyhlasovala zbierka, tak nech pokoj zavládne v srdciach šted-
rých darcov, ale hlavne na Ukrajine a v Rusku. Ešte raz ďakujeme za 
Vašu štedrosť a pomoc.
        jp

Zelený štvrtok Pánovej večere 18.00 – sv. omša poklona do 20.00

Veľký piatok 15.00 – slávenie utrpenia
a smrti Pána Krížová cesta 10.00, Boží hrob do 21.00

Svätá-Biela sobota 20.00 – sv. omša 15.00 - 19.45 B. hrob

Veľkonočná Nedeľa
9.45 – Kordíky
9.30 - Tajov
11.00 - Králiky

Veľkonočný pondelok
8.00 – Tajov
9.45 - Kordíky
11.00 - Králiky

Spoločná predveľkonočná svätá spoveď bude v sobotu pred Kvetnou nedeľou (9. apríla)

Všetkým Vám želám život v pokoji a mieri, pochádzajúci z Kristovho víťazstva. 
Aj v Tajove, aj v celom svete.
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Cesto: 150 g tmavej čokolády, 150 g masla, 150 g hnedého cukru, 50 g mascarpone, 3 vajcia, 75 g polohrubej múky, ½ lyžičky sódy bikar-
bóny, 1 vanilínový cukor, 1 škoricový cukor príp. lyžica škorice, štipka soli

Krém: 200 g mascarpone, 1-2 lyžice cukru

Postup
Vo vodnom kúpeli roztopíme čokoládu s maslom, postupne primiešame všetky ostatné prísady. Polotekuté cesto upečieme v tortovej forme 
vymastenej maslom asi 35 min na 180 0 C. Cesto po upečení musí byť vláčne, nie presušené. Po vychladnutí naň natrieme krém mascar-
pone vymiešané s cukrom. Môžeme ozdobiť čokoládovými hoblinami.

Čokoládové brownies
Receptár

Ospravedlňujeme sa za chybu v ostatnom vydaní TN4/2021, v rubrike oslávenci za mesiace október-december 2021, ku ktorému 
došlo technickým nedopatrením. Ďakujeme

Spoločenská rubrika

Športová rubrika - Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie

... slovo nuda nepoznám.
Predstavte sa, prosím: 
Som Róbert Greško ml., mám 28 rokov. 
Bývam v Tajove. Tu mám aj pracovné povin-
nosti a okrem toho - športujem. 
Aký je Váš pracovný a športový život a kto-
rým športom sa venujete?
Aktuálne je môj pracovný život spojený 
s  Tajovom, kde mám na starosti obchod, 
krčmu a  divadlo. V  športovom živote 
momentálne hrávam futsal za Mimel Luče-
nec a futbal za MFK Zvolen. 
Začneme s  futbalom. Kto Vás priviedol 
k futbalu? Aká bola Vaša futbalová cesta až 
do MFK Zvolen, kde aktuálne hráte 4. ligu?
Myslím, že prvú futbalovú loptu som mal už 
v  postieľke, takže moja cesta sa začala tam 
a určite to bolo zásluhou otca, takže jemu ďaku-
jem, že ma priviedol k tomuto športu. Máme 
to asi v génoch, keďže aj moja staršia sestra 
je veľká fanúšička a ovláda veľa vecí z  futba-
lového sveta. S futbalom som začal v Banskej 
Bystrici (ďalej BB), kde som prešiel cez Savon 
do Dukly. Potom som pre zdravotné kompli-
kácie ako mladý chlapec nemohol 2 roky hrať 
futbal a  tak som sa nejaký čas venoval pre 
mňa netradičnému športu ktorým bol tanec. 
Mojou tanečnou partnerkou bola Tajovčianka 
Sonka Šváčová. Po návrate na futbalové tráv-
niky som začal hrať za Králiky, ktoré mali spo-
jený dorast s Riečkou a Tajovom, po rozohratí 
som prešiel do Radvane, ktorá potom menila 
názov na MFK BB a  Rakytovce. Tam som 
vstúpil ako 17-ročný do mužského futbalu 
a pár rokov som tam pôsobil. Po tých rokoch, 
čo som pôsobil teda len v BB, sa mi zachcelo 
zmeny a  roztrhlo sa vrece s  mojimi klubmi 
a  prestupmi. Postupne som pôsobil v  Detve, 
Nemecku, Rakúsku, Poltári, Kováčovej, Raky-
tovciach, až som minulý rok zakotvil v MFK 
Zvolen. 

Futbal je zrejme srdcová záležitosť vašej 
rodiny. Váš otec Róbert Greško st. je 
dodnes aktívnym hráčom FK SLOVAN 
Tajov, uznávaným a  dobrým brankárom. 
Na akom poste hráte vy a ako sa vám darí? 
Od malička som chcel byť brankár ako môj 
otec. Ten ma, samozrejme, od toho odhovo-
ril a  tak som si už vo futbale, ako to býva, 
vyskúšal všetko. Začínal som od obrancu 
a momentálne hrávam ako útočník. Nemám 
problém alternovať niekde, čo sa týka útoče-
nia. Bránenie mi totiž veľmi nevonia.
Od futbalu nie je ďaleko k  futsalu. Prečo 
ste sa rozhodli hrať aj futsal? 
Celý život som popri futbale hrával aj futbal 
v hale a malý futbal. O niečom takom ako 
futsal som ani nevedel, až sa BB pred nie-
koľkými rokmi prihlásila do 2.ligy futsalu, 
po roku ma oslovili, keďže sme sa chalani 
medzi sebou poznali, a  začal som ho teda 
hrávať aj ja.
Údajne si futbal a  futsal vzájomne pomá-
hajú. Pri každom z nich sa dajú využiť skú-
senosti z toho druhého. Pociťujete to aj vy? 
Podľa mňa je veľká chyba Slovenska, že sa 
futsal nepodporuje omnoho viac ako v iných 
krajinách. Ja osobne si myslím a  momen-

tálne to už dokazujú aj nejaké štúdie, že 
práve futsal je veľmi prospešný a dobrý zák-
lad pre veľký futbal. Hrali ho hráči ako Ney-
mar, Ronaldinho a ďalší, keď boli ešte deti. 
Je rýchlejší, dynamickejší, je tam viac súbo-
jov, viac šancí, viac gólov a hráči sa tam učia 
lepšej práci s loptou, rýchlejšiemu rozhodo-
vaniu a väčšej kreativite.
Všetky tieto vlastnosti pripravia hráča lep-
šie aj na veľký futbal, kde sa to všetko môže 
zúročiť.
V  zahraničí to ide ruka v  ruke s  futbalom 
a v neskoršom veku sa rozhodujú čomu sa 
budú venovať naplno. U nás je to skôr o tom, 
že vám to v kluboch zakazujú hrať, keďže sa 
boja, aby sa im hráči nezranili. 
Dlhšie obdobie ste hrali futsal v MIBE Ban-
ská Bystrica. Iste ste sa tam vyprofilovali 
na kvalitného hráča, keď o  vás zabojoval 
Mimel Lučenec, ktorý patrí už dlhšie obdo-
bie medzi lídrov v 1. slovenskej lige futsalu. 
Čo tento prestup pre vás znamenal?
Áno, v  Mibe som začínal a  dlho som tam 
aj pôsobil. Myslel som si, že hrám fut-
sal,, dávam góly, som v  známom kolektíve 
a je všetko tak ako má byť. Z Lučenca som 
2 roky odolával vábeniu a prijal som ho až 
keď som pochopil, že sa v BB nemám kam 
posunúť. A  potom som vlastne zistil, čo 
je futsal a začal som sa ho učiť hrať. Takže 
jediné, čo ľutujem je to, že som sa na futsal 
nedal trošku skôr. 
Hráte v družstve, ktoré vďaka svojim kva-
litám hrá futsalovú Ligu majstrov. V  roč-
níku 2021/2022 sa Lučenec prebojoval 
medzi 32 najlepších v  Európe. Vo Vašej 
skupine v Lige majstrov hrali Benfica Lisa-
bon z Portugalska, Jekaterinburg z Ruska 
a Halle-Gooik z Belgicka. Aj keď ste nepo-
stúpili zo skupiny, zo súťaže v  Lige maj-
strov iste máte nové skúsenosti a  zážitky. 
Čo Vám dáva pôsobenie v Lige majstrov?
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V  Lučenci som hneď po mojom príchode 
videl ako by to malo fungovať - čo sa týka 
tréningov, vybavenia a hlavne nejakých vízií. 
Hneď počas mojej skúšky sme absolvovali 
prípravné zápasy na Ukrajine alebo proti 
maďarským mužstvám. Už po prvom roč-
níku sme hrali prvýkrát jednu zo skupín Ligy 
Majstrov, ďalšie roky som si to zopakoval ešte 
2-krát a dvakrát sme sa stali aj víťazom našej 
ligy. Práve to víťazstvo nám vždy prinesie 
nové zápasy Ligy Majstrov, kde sme hlavne 
túto sezónu natrafili na absolútnu špičku 
európskeho futsalu. Tie zápasy vám ukážu 
ako ďaleko sme ešte my a ako ďaleko sú už 
oni. Vidieť, že robia v úplne iných podmien-
kach a úplne s inými rozpočtami. Je to obrov-
ský zážitok pre nás ako aj pre našich divákov. 
Nie je to tak dávno, čo sa tohto roku 
v  Holandsku hrali Majstrovstvá Európy 
vo futsale. Slovensko hralo na ME premié-
rovo a skončilo vo štvrťfinále. Ako hodno-
títe vystúpenie našej reprezentácie na svo-
jom prvom vrcholovom podujatí?
Ako excelentné. Prvýkrát sa Slovensku poda-
rilo kvalifikovať na také podujatie a  hneď 
sa nám podarilo postúpiť zo skupiny. Videl 
som všetky zápasy a  okrem zápasu s  Rus-
kom a potom Španielskom, ktoré sú absolútna 
špička, sme hrali účelne a boli sme aj produk-
tívni, čo nám zabezpečilo tento úspech. Len 
ma mrzí, že mi konečná 13-členná hráčska 
nominácia ušla tesne. Ale v konkurencii star-
ších a skúsenejších alebo hráčov, ktorí to robia 
profesionálne, ma to mrzieť nemusí. Verím, 
že ešte budem mať možnosť a zúčastním sa aj 
ja niečoho takého... Musí to byť krásny zážitok. 
Budeme držať palce. Ktoré športové 
výsledky si najviac ceníte?
Najviac si cením, že ešte stále športujem 
a nie len vo futbale ale aj vo futsale. Zdravie 
mi slúži a tak som mohol osláviť aj majstrov-
ské tituly a zahrať si aj Ligu majstrov a tak-
tiež zápasy za reprezentáciu. To je asi naj-
viac, keď môže človek reprezentovať svoju 
krajinu so znakom na hrudi, nech je to už 
akýkoľvek šport. 

Na záver povedzte, prosím, našim čitateľom, 
ako dokážete k spokojnosti zvládnuť futsal, 
futbal a pracovné povinnosti v Tajove... 
Či je to k  spokojnosti, musia posúdiť iní . 
V Tajove môj šéf a pri futbale a futsale moji 
tréneri. Ale popravde je to niekedy ťažké - 
raz bežím z roboty na jeden tréning a odtiaľ 
hneď na druhý. Doma veľa času netrávim. 
Keď k  tomu zaradím nejaké fitko, mini-
ligu, turistiku, tak mám vyplnený každý deň, 
čomu sa teším, lebo slovo nuda nepoznám.

za rozhovor sa poďakovala Anna Chlebovcová

Ján Sanitrár si plní sny aj 
po piatich rokoch
V  Tajovských novinách vydaných v  decem-
bri 2017 sme ťa predstavili ako 16-ročného 
študenta, ktorý rád a dobre lyžuje v disciplí-
nach alpského lyžovania. V lyžovaní si už ako 
žiak dosahoval na pretekoch dobré výsledky 

– víťazstvo alebo niektoré z ďalších pódiových 
umiestnení v lyžiarskych strediskách na Slo-
vensku aj na medzinárodných pretekoch a za 
úspech si pokladal aj zaradenie do reprezen-
tačného družstva. Čo sa za päť rokov zme-
nilo v  tvojom športovom živote, kde si sa 
posunul, ako sa Ti darí na pretekoch?
Zmenilo sa veľa. Zúčastnil som sa na rôznych 
top podujatiach ako EYOF (Európsky olym-
pijský festival mládeže), viacero majstrov-
stiev sveta juniorov a pribudlo mi aj niekoľko 
štartov v Európskom pohári. Naposledy som 
absolvoval majstrovstvá sveta juniorov v alp-

skom lyžovaní v Kanadskom stredisku Pano-
rama. Súťažil som vo všetkých disciplínach 
a najlepšie som sa umiestnil v alpskej kombi-
nácii na 33. mieste a v zjazde
na 35. mieste. Ešte minulú sezónu som sa tiež 
zúčastnil na MSJ v skicrosse v Rusku. Obsa-
dil som tam 16. miesto, čo bolo milé prekva-
penie. 
Na pódiu som stál na medzinárodných FIS 
pretekoch v  Poľsku – Szczawnici, kde som 
v  obrovskom slalome obsadil prvé miesto. 
V  januári tohto roku som vyhral Majstrov-
stvá Slovenska v  super obrovskom slalome 
v Špindlerovom mlyne v Česku a to v kategó-
rii mužov aj juniorov. 
V rozhovore pred piatimi rokmi si okrem 
iného uviedol, že chceš pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole. Podarilo sa ?
Po dokončení štúdia na Športovom gymná-
ziu som sa rozhodol pokračovať v štúdiu na 
Technickej univerzite vo Zvolene. Vybral som 
si celkom zaujímavý odbor - forenzná a kri-
minalistická environmentalistika. Štúdium 
zatiaľ stíham, aj keď to popri lyžovaní nie je 
veľmi jednoduché. 
Sociálne siete nám prezradili, že by si sa 
chcel dostať na preteky Svetového pohára 
v lyžovaní v alpských disciplínach a bojovať 
o prvé body. Uvidíme Ťa na svahoch ?
Je to mojím veľkým snom, ale stále je predo 
mnou ešte veľmi dlhá cesta. Štartovať vo sve-
tovom pohári môže len hŕstka najlepších 
a prebojovať sa tam nie je ľahké. Viem však, 
že to nie je nemožné, a preto budem na sebe 
svedomito pracovať. 

Ach

VYŽREBOVANIE MAJSTROVSKÝCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ, II. TRIEDA
Schválené výnimky hracích dní a časov : 

Selce B-Baláže - NE 10,30 hod., Šalková B – SO ÚHČ, Tatran Čierny Balog B - SO ÚHČ 
Kolo Deň Hodina Futbalový oddiel Futbalový oddiel
16 27.3.2022 15,00 Hiadeľ Tajov
17 03.4.2022 15,30 Harmanec Tajov
18 10.4.2022 15,30 Tajov Riečka
30 15.4.2022 15,30 Tajov Šálková B
19 17.4.2022 16,00 Pohronská Polhora Tajov
20 24.4.2022 16,00 Tajov Dúbravica
21 01.5.2022 16,30 Mičiná Tajov
22 08.5.2022 16,30 Tajov Polomka
23 15.5.2022 10,30 Selce B - Baláže Tajov
24 22.5.2022 17,00 Tajov Čierny Balog B
25 29.5.2022 17,00 Staré Hory Tajov
26 05.6.2022 17,00 Tajov Dolná Lehota
27 11.6.2022 17,00 Michalová Tajov
28 18.6.2022 17,00 Tajov Horné Pršany
29 25.6.2022 17,30 Malachov Tajov

Katarína Hrčková


