


ROKY 1959-2009
Pri zakladaní Telovýchovnej jednoty (TJ) najmä administratívnu časť a kontakt s OV 
ČSTV robil Štefan Vičík s pomocou brata Jána Bachára. Pri zakladaní TJ bol prítomný 
tajomník Okresného výboru Československého zväzu telesnej výchovy (OV ČSTV) 
Július Matyáš z Čachtíc.

Pre začiatok dostala TJ finančnú podporu na zakúpenie dresov pre futbalový od-
diel, lôpt a sietí na brány. Prvé dresy boli čiernobielej kombinácie, aké mali majstri 
sveta v roku 1958 (Nemeckej spolkovej republiky (NSR).

Na prvom ihrisku sa hralo iba do leta roku 1960, kedy sa na ploche ihriska začalo 
budovať stredisko Roľníckeho družstva (JRD).

Je treba vysoko hodnotiť skutočnosť, že JRD určite s prispením predsedu Štefa-
na Marku ešte cez leto riešilo náhradu a TJ získala lepšiu plochu s optimálnymi 
rozmermi ako bolo prvé ihrisko. JRD so svojimi členmi Rudolfom Valihorom, 
Martinom Mosnáčkom, Štefanom Horniačekom i s brigádnickou pomocou členov TJ 
urobilo odvodnenie ihriska i celkovú prípravu hracej plochy. 

Futbalový oddiel TJ odohral iba dva súťažné ročníky 1959 a 1960 v okresnej súťaži 
Myjavského okresu. V r. 1961 sa futbalový oddiel nezúčastnil v okresnej súťaži.

Činnosť sa obnovila v roku 1962/63 už v IV. triede okresu Senica.

V rokoch 1962 až 1964 sa hral dobrý futbal. V ročníku 1964/65 odchodom nie-
ktorých hráčov bola veľká kríza futbalového oddielu a teda i TJ. Pre nedostatok 
hráčov v TJ Priepasné i v TJ Polianka pre riešenie problému došlo k zlúčeniu futba-
lových oddielov oboch TJ v ročníku 1965/66. Toto trvalo iba jeden súťažný ročník 
a v d’alších ročníkoch pokračoval futbalový oddiel Priepasné už samostatne.

Ďalšie krízové obdobie nastalo na jeseň 1972, keď JRD začalo budovať cestu 
a sociálnu budovu, čím bola na stavbu zabraná asi polovica vtedajšieho ihriska. To 
spôsobilo, že v ročníku 1972/73 hral futbalový oddiel domáce zápasy na ihriskách 
súperov, alebo na Košariskách a na Polianke. Teda druhý krát bolo potrebné meniť 
plochu ihriska, ale v porovnaní s rokom 1960 nemalo JRD pod vedením predsedu 
súdruha Danku z Bukovca ani najmenší záujem riešiť vzniknutý problém. Hrozilo, 
že futbalový oddiel zanikne a tým i TJ. Na jeseň 1973 sa núdzovo ihrisko posunulo 
s minimálnymi rozmermi, čo v podstate ostalo i riešením trvalým.

V roku 1975 Odborným učilišťom KTB Brezová pod Bradlom a zásluhou riaditel’a 
Jána Fajnora bol postavený na Vŕšku pri Batikovej 100 metrový lyžiarsky kotvový 
vlek, čím vznikol neskoršie lyžiarsky oddiel. Vlek bol v ďalších rokoch daný do 



užívania TJ Priepasné. Týmto vznikla situácia pre rozvoj lyžovania. V ďalších rokoch 
bol postavený 200 metrový vlek a urobilo sa osvetlenie i chaty pri vleku.

Koncom 70. rokov sa začala družba s TJ Pribylina, čo viedlo k realizácii turistických 
aktivít i aktívnejšej činnosti TJ.

V roku 1978 sa futbalový oddiel, dospelí i žiaci, na jeden rok prebojoval prvý 
i posledný raz do vyššej súťaže, z ktorej po ročnom účinkovaní vypadol.

V decembri 1980 zakúpila TJ z iniciatívy Štefana Siváka nákladné auto Praga S5T 
pre vedl’ajšie hospodárstvo, čo výrazne prispelo k zlepšeniu finančnej situácie. 
Toto umožnilo i zakúpenie autobusu na jar v roku 1983 od TJ Krajné.
 
Dňa 9. 5. 1984 zorganizovala TJ v rámci ľahkoatletického oddielu Prvý ročník Behu 
víťazstva v cezpoľnom behu.

V roku 1986 bolo po velkej búrke zatopené ihrisko nánosom blata, v  spodnej časti 
až v hrúbke 20 cm. Po tejto udalosti sa urobila nová drenáž ihriska a zasiala sa nová 
tráva.

FUTBAL
Futbal je jediným športom, ktorý vykazoval svoju činnosť po celé pol storočie. Po 
celé obdobie pripravoval pre občanov počas letných mesiacov ako jediná organizá-
cia sústavne i  keď len v poslednej súťažnej triede (horskej lige) až na jeden ročník 
určité spoločenské vyžitie. Samozrejme, že prvoradé bolo zapojenie mladých ľudí 
do jej pravidelnej športovej činnosti. Základným prístupom k realizácii futbalu 
najmä v prvých 30-tich rokoch bolo zapojiť v maximálne možnej miere domácich 
hráčov, i  keď ich výkonnosť bola menšia ako prípadne hráčov z vonku. Z vonku 
bývali najviac 3-4 hráči.

FO sa venoval i príprave mládeže najmä žiakov, a to v druhej polovici 70-tich 
a v 80-tich rokoch, kedy sa žiaci zúčastňovali pravidelnej okresnej súťaže. Okrem 
pravidelnej súťaže sa FO zúčastňoval futbalových turnajov v okolitých obciach 
i v družobných TJ. Turnaje sa organizovali i doma. Táto činnosť pretrváva doposiaľ.
Pokiaľ sa jednalo o hráčov z vonku, prevládali v prvých desaťročiach hráči z Brezovej 
pod Bradlom. V 80. rokoch sa objavili i hráči z Myjavy, v 90. rokoch z Turej Lúky 
a v súčasnom období pôsobia vo futbalovom oddiely prevažne hráči z vonku a sú 
z  Brezovej pod Bradlom, Myjavy i Turej Lúky.

Pôsobili tu hráči, ktorí prešli mládežníckou prípravou a hrali niektorí i v lepších 
oddieloch, čo je vidieť na pomery najnižšej súťaže na dobrej kvalite futbalovej hry.



Pri činnosti futbalového oddielu sa vystriedalo niekoľko generácii. A to menovite 
po desaťročiach:

1959 - 1970 Ján Bachár, Štefan Marko, Ján Mosnáček, Štefan Cigánek, Pavol Hodúl, 
Ján Mosnáček, Štefan Osuský, Štefan Marko, Róbert Kopták, Martin Tomášik, Štefan 
Michalička, Samuel Michálek, Ján Bucala, Štefan Sládek, Ján Sochor, Štefan Kuric, 
Štefan Bunčiak, Štefan Vičík, Štefan Vičík, Ján Vičík, Štefan Kadlečík, Pavol Marko, 
Štefan Šulovský, Michal Kuric, Ivan Hruška, Štefan Sivák, Miloslav Kraic, Ján Dodrv, 
Vladimír Sivák, Ján Sivák, Ivan Minárčiny, Matúš Sedlačík, Ján Potúček, Vladimír 
Lenóbel, Anton Gábriž, Štefan Potúček, Vladislav Valihora, Pavol Mosnáček, Ján 
Dodrv, Ján Mihočko, Pavel Krásny, Štefan Krásny, Ján Antol.

1970 - 1980 Michal Kuric, Štefan Vičík, Miloslav Čúvala, Dušan Čúvala, Dušan 
Čúvala, Štefan Kopas, Dušan Kopas, Ján Bachár, Ľubomír Potúček, Milan Kolárik, Ján 
Kolárik, Juraj Kolárik, Ján Hodúl, Ján Krásny, Pavel Krásny, Ivan Minárčiny, Dušan 
Sládek, Pavol Stáhel, Ján Sivák, Ján Potúček, Ján Potúček, Jozef Tesár, Dušan Lenó-
bel, Milan Minárčiny, Vlado Štefula, Štefan Mosnáček, Ján Danko, Štefan Allina, 
Ján Klbečka, Karol Dunka, Vladimír Sivák, Ján Drobný, Vladimír Petráš, Pavol Juráš, 
Štefan Potúček, Martin Potúček, Štefan Kovačech, Milan Fujerík, Štefan Hradišský, 
Vladimír Blatniak, Ján Bachár, Michal Krajčír, Jaroslav Sivák.

1980 - 1990 Miroslav Dobročan, Michal Dinič, Dušan Čúvala, Ján Bachár, Ján Potúček, 
Ján Potúček, Ján Mosnáček, Štefan Mosnáček, Michal Kuric, Ján Holič, Štefan Vičík, 
Branislav Černák, Štefan Kopas, Vladislav Štefula, Pavol Stáhel, Dušan Sládek, Milan 
Minárčiny, Ján Danko, Ján Kravárik, Dušan Lenóbel, Miloslav Čúvala, Milan Fujerík, 
Štefan Alina, Štefan Kvasnica, Ján Miča, Jaroslav Bachár, Peter Osuský, Michal Krajčír.

1990 - 2009 Dušan Čúvala, Miloslav Čúvala, Milan Minárčiny, Dušan Sládek, Pavol Sta-
hel, Jaroslav Bachár, Milan Kolárik, Stanislav Krupčík, Vladislav Štefula, Michal Krajčír, 
Milan Fujerík, Jaroslav Lajda, Ľubomír Fančovič, Lubonnír Hrubý, Ľubomír Potúček, Mi-
chal Dinič, Pavel Halabrín, Pavol Horeš, Branislav Marek, Milan Jankových, Ján Osuský, 
Milan Potúček, Ján Mitták, Ľubomír Eltz, Peter Foltín, Ján Klbečka, Ján Potúček, Štefan 
Janec st., Ján Bachár, Milan Bachár, Miroslav Marko, Štefan Mosnáček, Ján Holič st., Šte-
fan Kopas, Ján Miča, Jozef Havrlent, Martin Potúček, Milan Mihočko, Ján Mosnáček, 
Miroslav Kopták, Andrej Valko, Daniel Gramblička, Marián Michalička, Ján Chalko, Stan-
islav Duga, Vladimír Nemček, Milan Kulíšek, Róbert Fulier, Stanislav Fúsek, Ján Fúsek, 
Vladimír Petráš, Peter Klement, Jaroslav Klement, Ján Kuchta, Peter Pažický, Miroslav 
Dobročan, Peter Bzdúch, Dušan Závodný, Branislav Katreniak, Dušan Šlahor, Radoslav 
Šlahor, Jozef Kováč, Jozef Vlčej, Marián Marko, Martin Ábel, Milan Lukačovič, Martin 
Janík, Michal Janík, Branislav Oravec, Miroslav Majdlen, Martin Cigánek, Ján Pekník, Mi-
lan Zelenák, Branislav Krupčík, Pavol Pekník, Roman Kopas, Milan Štetina, Ján Kovár, Mi-
chal Zríni, Ján Holič ml., Martin Mosnáček, Martin Stančík, Marián Marko, Ján Roman, Ju-
raj Minárčiny, Tibor Svoboda, Lukáš Svoboda, Peter Kopták, Vladimír Krajčovič, Miroslav 
Krásny, Štefan Janec, Martin Dodrv, Michal Obuch, Slavomír Kopas, Ľuboš Málek, Štefan 
Potúček, Peter Osuský, Štefan Osuský, Pavol Juráš, Marek Holič, Milan Kázik, Ján Marek.



60. roky 70. roky

90. roky Žiaci v 70 rokoch

90. roky Rok 2005

Rok 2009 Rok 2009



Lyžovanie
Prvý kotvový vlek postavený pri Batíkovej bol preložený v roku 1978 k lesu. K vleku 
bola prevezená drevená búda používaná pri stavbe vodovodu a bola urobená i prípoj-
ka elektrického prúdu k vleku.

V roku 1980 bol svojpomocou zhotovený nový kotvový vlek dĺžky 200 metrov. Vede-
nie lana bolo riešené po kladkách, čo vyžadovalo i špeciálnu konštrukciu kotiev. Celú 
konštrukciu navrhol predseda TJ Štefan Vičík, ktorý organizoval zháňanie komponentov 
i výrobu a montáž vleku. Následne sa vybudovalo i osvetlenie celého lyžiarskeho svahu, 
ktoré bolo vôbec prvé v širokom okolí. Obec poskytla oceľové stĺpy pre lampy, káble, 
žiarivky. Niekoľko lámp zabezpečil Štefan Potúček, ktorý robil vtedy v meste Brezová pod 
Bradlom elektroúdržbára. Pri budovaní osvetlenia sa prejavilo veľké oduševnenie priaz-
nivcov lyžovania pre túto myšlienku, nakoľko zabetónovanie stĺpov pre lampy na svahu 
bolo skutočne náročné. Zaujímavé je i postavenie chaty pri vleku. Pôvodne sa uvažova-
lo postaviť chatu na drevených podvaloch. Boli už vykopané jamy pre betónové pätky, 
ale podarilo sa zabezpečiť u Ing. Dobrovodského (vtedajšieho predsedu zlúčeného JRD) 
buldozér na upravenie terénu pod chatu. Na upravený terén sa zabudovala platňa, na 
ktorú sa namontovala celá konštrukcia chaty. Montáž sa uskutočnila v sobotný deň pred 
Vianocami v roku 1981, pričom ráno bolo drevo potrebné na hrady, krovy i laty ešte v 
Lipovci na koreni. Kým sa drevo doviezlo a obrezalo u Pavla Krásneho v Batíkovej, ďalší 
brigádnici namontovali steny chaty a tak večer o 21,00 bola chata i zakrytá.
Brigády sa zúčastnilo 20 nadšencov. Plné unimobunkové dielce poskytla zdarma fab-
rika KTB Brezová pod Bradlom. Pilier s oknami a dverami kúpila TJ z vlastných peňazí. 
Sklolaminát na strechu zohnal zo SAM Myjava zdarma predseda Miestneho národného 
výboru (MNV) Vladislav Valihora. Elektromotor 5 kW a laná ø 10 mm a 8 mm zaplatila 
TJ. Posledné pozinkované lano ø 8 mm kúpila Kanapa s vtedajším riaditeľom Rudolfom 
Ulehlom. Predseda TJ zvládol i zapletanie lana. Vážnym problémom bolo, že vlek nemal 
atest, a tak prevádzkovanie vleku bolo pre TJ rizikové. Začiatkom 90. rokov skončila čin-
nosť lyžiarskeho oddielu tým, že „priaznivec” vysekol asi 60 metrov lana, čo do značnej 
miery ovplyvnilo iniciatívu ostatných starať sa o vlek a ďalšou príčinou boli miernejšie 
zimy. Po postavení chaty vrátane osvetlenia svahu a prijateľnými prevádzkovými vlast-
nosťami kotvového vleku boli na Vŕšku vytvorené na vtedajšiu dobu solídne podmienky.

Lyžiarska chata



Štefan Vičík ,U Sládkov Polianka, 2017 „ úryvok z  knihy Silvie Konečnej “PRIEPASNÉ 
jeho ľudia spomínajú”

,,Výstavba  vleku v Priepasnom v období, keď pri lyžovaní sa využívala iba polovica 
dĺžky svahu bolo snahou túto dráhu predĺžiť. Teda od vrcholu Vŕška po cestu do 
Batíkovej. Riešením bol postaviť kotvový vlek. V našich podmienkach sa muselo 
viesť ťažné lano po vodiacich kladkách a bolo potrebné navrhnúť a vyrobiť špeciál-
nu kotvu. 

Konštrukcia kotvy musela zabezpečiť spoľahlivé zavesenie na ťažné lano i vedenie 
na vodiacich kladkách a vypínanie vo vrchnej kladke. Podarilo sa mi konštrukčne 
navrhnúť a zorganizovať ako aj zabezpečiť vrátane nákupu jednotlivých častí vleku.
Hnaciu jednotku tvoril elektromotor 5 KW s prevodom klinovými remeňmi 
a koncovým prevodom, ktorý tvoril zadný portál z traktora Zetor 3011. Na prírube 
ktorého bola namontovaná hnacia kladka.    

TJ zakúpila ťažné lano priemeru 10 mm z Hlohovca, odkiaľ prišiel i majster, ktorý 
ho zaplietol ako nekonečné lano. Od neho som sa naučil postup a vedel som pri 
poruche alebo pri zapletaní ďalších urobiť túto činnosť a nemuseli sme nikoho 
volať. Toto ťažké lano bolo nahradené tenším, pozinkovaným a financovala ho 
Kanapa Brezová pod Bradlom. Ostatné  časti vleku sme si zabezpečili svojpomoc-
ne, ako aj celú výrobu aj montáž všetkých častí vleku. Bola zrealizovaná v roku 
1980. 

Problémy, ktoré nastali pri kĺzaní lana na hnacej kladke, boli odstránené vyrobením 
delenej kladky a vložením klinového remeňa do vodiacej dráhy kladky. Po tejto 
úprave vlek bol schopný vyviesť aj 7 lyžiarov, ak sa stihli pripnúť. 
Ťažné lano s lyžiarmi sa pohybovalo rýchlosťou 7 km za hodinu a tým bolo možné 
prepraviť aj 200 lyžiarov za hodinu.

Práce na stavbe chaty, ktorú sme stavali pri vleku, sme zvládli za jeden deň. Na 
vybetónovanú platňu sme  vymurovali komín a postupne sme montovali chatu. 
Drevo potrebné na hrady, krovy a laty ešte pár dní predtým na koreni na Lipovci. 
Kým doviezli drevo a obrezali na hrady, krovy a laty ďalší brigádnici namontovali 
steny chaty. Ako aj rám, krovy i laty pod sklolaminátové dielce strechy. 
Večer o 22. 00 bola chata zakrytá. 

Bolo to pred Vianocami v roku 1981 a na prácach sa zúčastnilo okolo dvadsať ľudí. 
Zapojili sa do tejto činnosti aj takí, ktorí nikdy nelyžovali.

Toto stredisko lyžovania slúžilo takmer do roku 1995. V tomto roku istý „priaz-
nivec“ lyžovania vysekol na jar asi 60 metrov pozinkovaného lana. Pre túto sku-
točnosť ako aj mierne zimy, ktoré nastali v nasledujúcich rokoch, lyžovanie na 
Vŕšku zaniklo.“



Ľahká atletika
V rámci tohto oddielu organizovala TJ 9. mája 1984 súťaž v cezpoľnom behu „Beh ví-
ťazstva”.
Dôvod pre založenie oddielu bola možnosť získať z prostriedkov OV ČSTV finančné 
prostriedky z kapitoly masový šport, čo sa do určitej miery i podarilo.

Prvý ročník sa konal 9. mája 1984 za účasti 94 pretekárov vo všetkých kategóriách. 
Najviac bolo domácich bežcov a bežkýň. Ďalej sa zúčastnili pretekári zo Senice, Brezo-
vej, Polianky, Myjavy, Kútov, Štefanova, Trnavy, Košarísk, Malaciek a Skalice. Trate boli 
vytýčené z ihriska do Kotla i  od Ševcov (Fraštáku ) v dĺžkach 500 m, 850 m, 1350 m, 
1825 m, 3450 m a 5075 m. Najmladší pretekár mal 7 rokov a najstarší 71 rokov.

Najväčším problémom bola kvalita tratí 
a preto sa uskutočnili iba 4 ročníky.

Pokračovanie ďalších ročníkov najmä za 
účasti kvalitných pretekárov bolo možné 
iba úpravou povrchu v šírke aspoň 2 m - 
rovný teda povalcovaný povrch. Plusom 
bolo krásne prostredie.

Turistika
Podnet pre turistické aktivity (a tým i pre vznik turistického oddielu) vznikol pri realizá-
cii družobných stykov s TJ Pribylina začiatkom 80. rokov a ideálne podmienky vznikli 
najmä vlastníctvom autobusu. Pri zájazdoch futbalového oddielu boli vždy realizované 
turistické pochody najmä v Tatrách. Boli však organizované i zájazdy iba za účelom 
turistiky. Počas celého desaťročia absolvovali priaznivci turistiky nasledujúce pochody 
a výstupy:
• Vysoké Tatry
• Kriváň, Slavkovský štít, Furkotský štít, Solisko, Rysy, Skalnaté pleso, Veľká svišťovka
• Západné Tatry
• Ostrý Roháč, Plačlivá, Bystrá, Otrhance (Jakubiná), Hrubý vrch, Roháčske plesá,  
 Prosiecka dolina, Račkova dolina, Jamnická dolina, pochod Zuberec - Račkova dolina.
• Nízke Tatry
• Chopok, Ďumbier, Siná, Chopok- Magura, Liptovská Lužná - Korytnica, Salatín, Smrekovica
• Veľká Fatra
• TIstá a Ostrá hrebeňovka.
• Malá Fatra
• Chleb, Velký Rosutec, Jánošíkove diery, Šutovo, Veľký Kriváň - Vrátna,  
 Strečno - Vrátna, Malý Rosutec,

Ľahká atletika - beh - víťazi v kategórii „MUŽI”



• Súľov
• Súľovské skaly - Maninská tiesňava
• Slovenský Raj
• Nálepkové vodopády, Geravy, Piecky, Malý Sokol 
- Veľký Sokol

Bola realizovaná i turistika v blízkom okolí pochod-
mi na Dobrú Vodu, Javorinu, Záruby i v okolí Priepas-
ného. Štefan Marko a Štefan Potúček majú v nohách 
i Trnavskú stovku.

Niektorí jednotlivci sa venovali i cykloturistike. Cyk-
listi Milan Bachár, Štefan Marko, Štefan Potúček, 
Peter Osuský, Ján Kovár, František Sekelský, Milan 
Kázik absolvovali i niekoľkokrát cyklotrasu do Tatier 
aj do Gabčíkova, na Senecké jazerá a Devín.

Medzi najaktívnejších turistov patrili: Štefan Marko, Jaroslava Štefulová, Anna Siváková, 
Ján Čuvala, rodiny Vičíková, Mosnáčková, Stahelová, Sládková.

Prevádzka nákladného auta
Koncom 70. rokov mali najmä veľké telovýchovné jednoty nákladnú dopravu, ktorá 
zarábala na činnosť TJ. S rovnakou myšlienkou prišiel v našej TJ Štefan Sivák a tak 
v decembri 1980 TJ zakúpila za 11 000 Sk prakticky na vyradenie určené nákladné 
auto s ŠPZ Praga S5T sklápač.

TJ sa podarilo auto opraviť. Najväčšou mierou prispel Štefan Sivák za pomoci predsedu 
Štefana Vičíka, Jána Čuvalu z Batíkovej, Štefana Marku, Milana Kázika, Štefana Mosnáč-
ka. Vybavili i potrebnú agendu na prevádzku auta.

Prevádzkovanie autodopravy zlepšilo financovanie najmä futbalu, ale umožnilo i bu-
dovanie lyžiarskeho areálu i v roku 1983 nákup autobusu.

Prevádzka autobusu
V roku 1930 zakúpila TJ prakticky pred vyradením, ale s ŠPZ od TJ Krajné autobus Ško-
da RO za 15 000 Sk s úmyslom vymeniť zlú karosériu. Motor bol po generálnej oprave. 
Získaním dobrej karosérie z vyradeného autobusu od ČSAD Myjava sa zámer podaril 
v roku 1984 a tak mohla ísť TJ na zájazd do Pribyliny už s autobusom Škoda RTO s dob-
rou karosériou i kvalitným motorom.
Pri realizácii tohto zámeru výrazne pomohol Ján Tulák (vedúci ČSAD Myjava) a Ján Šte-

Turisti - výstup na Rysy



fula (mechanik ČSAD). Po výmene mo-
tora a ďalších úpravách a po vybavení 
potrebnej agendy na prevádzku prešiel 
autobus stanicou technickej kontroly 
a bolo ho možné využívať pre dopravu 
členov na športové podujatia, turistiku.

TJ v spolupráci s MNV urobila i garáž pre 
autobus za požiarnou zbrojnicou.

MNV poskytlo drevo na rám a vlnitý 
eternit na strechu i boky garáže. Na úprave autobusu ešte pracovali Štefan Vičík, Ján 
Čuvala, Lubo Potúček, Ján Klbečka. Pri prevádzke autobusu sa striedali ako šoféri naj-
mä: Ján Klbečka, Vladimír Juska a Ján Mihočko.

Výstavba šatní – sociálneho zariadenia na  
miestom ihrisku
Vzhľadom na aktivity TJ v 70-tych rokoch, ale najmä v 80-tych rokoch sa vynárala po-
treba vybudovať pri ihrisku šatne pre futbalový oddiel a priestory pre ďalšie aktivity. 
V druhej polovici 80-tych rokoch získal pre túto myšlienku predseda TJ Štefan Vičík 
aj predsedu MNV Vladislava Valihoru a začala sa tým realizácia výstavby šatní. V roku 
1988 vykúpil predseda MNV pre obec pozemky pre ihrisko i šatne. Tu prejavili vlastníci 
maximálnu ústretovosť. Následne vypracoval prof. Ing. arch. Ľudovít Jendreják  projekt. 
Získalo sa stavebné povolenie a 21. 4. 1989 bola stavba vytýčená pracovníkmi staveb-
ného úradu Brezovej pod Bradlom pánom Gavurníkom a Ivanom Minárčiným. Stavebné 
práce sa začali výkopom základov 11. 5. 1989. V roku 1989 sa urobila hrubá stavba i so 
stropom. V tomto roku bolo odpracovaných 658 brigádnických hodín. 
V r. 1990 bolo odpracovaných 437 brigádnických hodín. V r. 1991 sa postavilo pod-
krovie a stavba sa zakryla. Hrady a krov boli obrezané na pojazdnom cirkulári u pána 
Milana Blahu. V r. 1992 sa robili vnútorné práce. Vodoinštaláciu vykonali svojpomocne 
Milan Bachár, Štefan Marko, Milan Kázik. Elektroinštaláciu urobili v rámci odborného vý-
cviku žiaci SOU Brezová pod Bradlom odboru elektromechanik pod vedením Ing. Jána 
Sedláka. Obec zaplatila iba materiál. Toto zariadil riaditeľ SOU Štefan Vičík. V tomto 
období boli zamestnávaní už i nezamestnaní z úradu práce. V r. 1992 bolo odpracova-
ných 198 brigádnických hodín. V rokoch 1993 - 1994 sa robili ďalšie práce a omietky. 
V r. 1993 bolo odpracovaných 130 brigádnických hodín. V r. 1994 už len 50 brigádnic-
kých hodín. Stavba začala slúžiť svojmu účelu v r. 1995.

Na jeseň v roku 2002 bola postavená konštrukcia prístrešku pre hostí. V roku 2003 
sme sa zamerali na jeho dobudovanie. Previedli sa pokrývačské práce, nátery dreva, 
osadenie rozoberateľnej podlahy, stolov a lavíc. Dňa 12. júla 2003 na dedinskom fut-
balovom turnaji starostka obce symbolicky odovzdala do užívania prístrešok pre hos-
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tí na miestnom futbalovom ihrisku. Z obecného rozpočtu bolo na túto stavbu v roku 
2003 preinvestovaných 230.000,- Sk. (Tu treba podotknúť, že v tejto sume je zarátaná
i práca tesárov z roku 2002 - 60.000,- Sk, ktorá bola hradená až v roku 2003).

Počas roka 2004 sa prevádzali na sociálnom zariadení pre športovcov len drobné prá-
ce. Až v roku 2005 sa zakúpilo obkladové drevo a začali sa práce na ukončení - oblo-
žení podkrovných miestností. Tiež sa dostavili a omurovali WC na poschodí. Obec tu 
v roku 2005 investovala 33.000,-Sk.

V roku 2006 sa v sociálnej budove na futbalovom ihrisku obložili WC, sprchy a položili 
dlažbu na chodbe v podkroví a WC hore i dolu. Investičné výdavky na tieto práce činili 
25.292,-Sk.

Na začiatku roku 2007 sa na sociálnej budove a prístrešku pre hostí dali namontovať 
bleskozvody, urobili sa revízie elektriny a 30. januára 2007 sa podarilo budovu skolau-
dovať. Kolaudácia prístrešku pre hostí prebehla 27. marca 2007, takže od tohto roku 
oficiálne slúži svojmu účelu.

Treba poďakovať vtedajšej starostke obce pani Zuzane Hrajnohovej,  ktorá počas svojej 
funkcie bola naklonená k budovaniu a zveľaďovaniu športového areálu a tiež i športo-
vej činnosti a  tiež tým, ktorí sa svojou prácou zapísali na diele:

Brigádnici: Ing. Štefan Vičík, Pavel Krásny, Miloslav Čúvala, Štefan Kolárik, Roman Jašo, 
Pavol Stáhel, Milan Jašo, Štefan Mosnáček č. 218, Ing. Ján Čúvala, Vladislav Valihora, 
Vladimír Valihora, Ľubo Valihora, Štefan Marko č. 188, Ján Dodrv, Milan Potúček 84, 
Milan Kázik, Milan Kolárik, Milan Bajcar, Ivan Horniaček, Dušan Kopas, Ján Chalko, Ľubo 
Potúček, Dušan Sládek, Peter Marko, Jaroslav Bachár, Milan Minárčiný, Štefan Borovský, 
Milan Bachár, Štefan Dodrv 140, Ján Drobný, Miro Kyščiak, Ľubo Marko, Miro Marko, 
Dušan Čúvala, Štefan Čúvala 243, Štefan Potúček 101, Pavel Halabrín, Ján Holíč, Ján 
Sobín, Ján Osuský 206, Marián Marko 170, Ján Halabrín, Štefan Čúvala ml. 243, Miloš 
Marko, Ján Roman, Ján Klbečka, Pavel Krásny ml., František Sekelský ml., Štefan Hornia-
ček, Štefan Petrucha, Ján Mosnáček, Michal Krajčír, Dušan Petrucha, Dušan Čúvala 25, 
Peter Osuský, Štefan Súmera, Ján Marko 161, Miro Dobročan, Milan Mihočko, Štefan 
Marko 245, Martin Tomášik, Ján Marko 178, František Henček, Ján Kovár.

Murári: Štefan Krásny, Štefan Janec, Pavol Stahel, Pavel Marek, Štefan Škarítka, Ján 
Potúček 87, František Sekelský st., Miroslav Čerešník, Martin Poláček, Vlado Frídl.

Klampiarske práce: Ľubo Janeka, Stančík

Práce z drevom: Štefan Mateják, Štefan Repta

Pracovníci cez úrad práce: Pavol Dunka, Pavol Durica, Ján Špringšic, Stano Mráz, Jaro-
slav Mráz, Roman Mikulčík, Braňo Mosný.



Financovanie činností TJ
Financovanie činností TJ bolo za socializmu realizované zo štátneho rozpočtu a z vlast-
ných zdrojov. Zo štátneho rozpočtu sa pre našu TJ najmä začiatkom 20-tych rokov 
uchádzali iba omrvinky. Boli preferované väčšie TJ. A tak v podstate až do začiatku 
prispievania na šport obcou i sponzormi boli peniaze získavané vlastnými aktivitami 
i osobnými platbami na výstroj i dopravu.

Podstatu vlastných aktivít okrem vyberania vstupného na zápasoch bolo poriadanie 
tanečných zábav, futbalových turnajov i brigádnických činností na platených prácach 
(čistenie kanála). Tým, že TJ poriadala počas roka niekoľko zábav a v 60-tich rokoch 
aj estrádne programy, vypĺňala i kultúrnu činnosť. Špecifické boli už od 80-tich rokov 
miestenkové plesy TJ.

MNV prispievalo iba nepriamo bezplatným poskytovaním priestorov kultúrneho domu 
a požiarnej zbrojnice, alebo poskytnutím určitých materiálov. Výrazné oživenie financií 
predstavovala prevádzka nákladnej dopravy.

Financovanie športových činností bolo riešené z finančných prostriedkov obce, 2 % 
z daní fyzických a právnických osôb a bola tu i možnosť sponzorských príspevkov, čo 
bola v porovnaní s predchádzajúcim obdobím značná výhoda. V rokoch 1989 až 2009 
pomohli sponzorsky: Obec Priepasné, Drevorez Priepasné, spol. s r. o., Kanapa s.r.o., Ka-
menec s.r.o., Slovmlýn, spol. s r.o., Dexia banka, a.s., Ergo poisťovňa, Peter Czere - Bramac 
strešné systémy spol. s r.o., Ing. Jaroslav Zaťko - Žihárec, Štefan Mosnáček, Tibor Rigo, 
Ing. Miroslav Dobročan, Martin Olgyay a niekoľko ďalších, za čo im všetkým patrí po-
ďakovanie.

Funkcionári TJ
Funkcionári TJ tvorili a stále tvoria rozhodujúcu časť členskej základne. Pri zabezpečo-
vaní akejkoľvek činnosti bol úspech závislý od kvality prípravy a to bolo úlohou funkci-
onárov. Prvoradú úlohu mali predsedovia TJ. V tejto funkcií sa do roku 2009 vystriedali: 
Ján Bachár, Štefan Marko, Štefan Vičík, Ján Foltýn, Štefan Potúček, Ľubomír Potúček, 
Štefan Kolárik, Milan Bachár.

Medzi ďalších funkcionárov, ktorí boli a sú veľkou oporou predsedom TJ treba zaradiť: 
Jána Mosnáčka, Jána Dodrva, Štefana Bunčiaka, Miloslava Čúvalu, Štefana Mosnáčka, 
Pavla Krásneho, Štefana Marku, Jána Čúvalu, Ivana Minárčiného, Milana Minárčiného, 
Jána Klbečku, Editu Čúvalovú, Dušana Sládka, Petra Osuského, Jána Holiča st., Martina 
Dodrva, Štefana Osuského, Jána Holiča ml., Martina Mosnáčka, Jána Potúčka, Štefana 
Janca, Annu Holičovú, Luboša Valihoru, Miroslava Vičíka, Martina Holiča, Zdenku Holi-
čovú, Mareka Holiča.



ROKY 2009 – 2019 

Funkcionári TJ
Funkciu predsedu po roku 2009 vykonával naďalej Milan Bachár až od roku 2014, od-
kedy vykonáva funkciu predsedu TJ Ján Potúček.
Funkcionári TJ v rokoch 2009 až 2019 : Andrej Valko, Štefan Janec, Martin Mosnáček, 
Ján Potúček, Ján Chalko, Štefan Osuský, Ján Holič, Peter Osuský. 
Opora TJ v rokoch 2009 až 2019 (pokladníčky, webstránky, elektronické súpisky, občer-
stvenie, ozvučenie, moderátor, zdravotník, dresy a starostlivosť o dresy) : Radka Osus-
ká, Anna Holičová, Zdenka Holíčová, Marek Holič, Timea Valková, Ján Mosnáček, Ján 
Chalko, Štefan Mosnáček, Miroslav Vičík, Anna Kovárová, Dominika Kovárová, Milan 
Potúček, Stanislav Malečka

Súťaž
V  roku 1863 bola v  Anglicku založená prvá futbalová asociácia pre futbal ako poznáme 
dnes.  V  roku 2019,  155 rokov od tejto udalosti, športová organizácia TJ Slovan Priepas-
né slávi 60. výročie. Rok 2018/2019 je však niečím výnimočný. Spoločným rozhodnu-
tím postúpilo futbalové mužstvo do vyššej súťaže VII. liga Double Star Bet - JUH - ObFZ 
TN a  po 59 rokoch sa na našich trávnikoch začali objavovať mladí hráči, žiaci hrajúci v 
súťaži IV. liga - MŽ - U13 - ObFZ TN, ktorí sa umiestnili v  roku 2019 v súťaži vo svojej 
skupine na prvom mieste a  vo finále o  majstra oblasti v kategórii mladších žiakov U13 
na druhom mieste. Rozhodnutím vedenia a  väčšiny hráčov TJ Slovan Priepasné sa tak 
otvorila príležitosť pre deti dospelých hráčov, aby pokračovali v   posolstve všetkých, 
čo za dlhú dobu existencie venovali svoj čas a  srdce takej krásnej hre, akou je aj prie-
pasnanský futbal. 

Hráči 2009 – 2019 muži
Ján Baranovič, Patrik Baranovič, Tomáš Baranovič, Marián Bachorík, Nikolas Bovan, Edu-
ard Dobrucký, Rastislav Gálik, David Gašparík, Martin Gažo, Filip Hodúl, Pavol Holič, 
Martin Holič, Igor Horniaček, Ivan Horniaček, Matúš Chalko, Štefan Janec, Martin Janík, 
Michal Janík, Martin Javor, Pavol Juráš, Tomáš Jurík,  Marian Jurík, Milan Kázik, Filip Kázik, 
Dominik Klement, Matúš Konečný, Marek Kobliška, Ján Kovár, Slavomír Kopas, Roman 
Kopas, Miroslav Krásny, Matúš Krásny, Branislav Krupčík, Michal Majerník, Ľubomír Má-
lek, Marián Marko, Martin Mikula, Juraj Minárčiny, Marek Mosnáček, Martin Mosnáček, 
Marián Novák, Michal Oravec, Peter Osuský st., Peter Osuský ml., Štefan Osuský, Lu-
káš Otruba, Jakub Palkovič, Peter Podmajerský, Marcel Potúček, Milan Potúček, Štefan 
Potúček, František Sekelský, Martin Stančík, Lukáš Svoboda, Tibor Svoboda, Milan Šteti-
na, Vladimír Šefčík, Ľubomír Vachula, Andrej Valko, Jozef Vlčej, Igor Vŕbik



VIII. liga – juh ObFZ TN - rok 2011/2012

VII. liga Double Star Bet - JUH - ObFZ TN Rok 2018/2019

Mladší žiaci U13 súťažný ročník 2018/2019 
IV. liga  OBFZ Trenčín

Horný rad zľava: Peter Osuský vedúci mužstva, 
Lukáš Janec, Martin Václavek, Nikolas Ševčík, 
Tomáš Vičík, Martin Stančík, Richard Jozefák, 
Samuel Dolínek, Tomáš Šturdík, Filip Klofáč, 
Štefan Potúček - tréner
Dolný rad: Samuel Valachy, Šimon Sako, Alex 
Grék, Samuel Vičík, Tomáš Plánka, Franko Hlávek, 
Juraj Valko – kapitán mužstva

Po finále o majstra oblasti v kategórii 
mladších žiakov U13

Horný rad zľava: Peter Osuský vedúci mužstva, 
Lukáš Janec, Martin Václavek, Nikolas Ševčík, 
Tomáš Vičík, Martin Stančík, Richard Jozefák, 
Samuel Dolínek, Tomáš Šturdík, Filip Klofáč, 
Štefan Potúček - tréner
Dolný rad: Samuel Valachy, Šimon Sako, Alex 
Grék, Samuel Vičík, Tomáš Plánka, Franko Hlávek, 
Juraj Valko – kapitán mužstva



Futbalové ihrisko

Futbalové ihrisko zažilo niekoľko krízových období v rokoch šesťdesiatich a socialistic-
kých sedemdesiatich, keď bola zabraná JRD asi polovica vtedajšieho ihriska. Na jeseň 
1973 sa núdzovo ihrisko posunulo s minimálnymi rozmermi, čo v podstate ostalo i 
riešením trvalým. Ani v  období demokracie však ihrisko nenašlo pokoj. Našiel sa opäť 
taký, ktorý sa súdil a  súdi a  nepomohli ani rôzne spoločné stretnutia za účelom dohody. 
Chcel vypratať verejnosťou neprávom užívanú nehnuteľnosť a  zatarasil vybudovanú 
cestu, ktorá je veľmi dôležitou verejnoprospešnou komunikáciou. I  keď súdy do roku 
2017 rozhodli o  neopodstatnenosti podaných žalôb, v  roku 2018 sú podané nové ža-
loby na súd a  tak sa zdá, že ani po roku 2019 nebude mať ihrisko a  prístup k  nemu svoj 
pokoj. Tak ako pokračuje od deväťdesiatich rokov rozvoj športu, tak sú na hracie plochy 
futbalových ihrísk a bezpečnosť podujatia pri športe kladené vyššie požiadavky. Preto 
v  roku 2012 obec zabezpečila z  dôvodu bezproblémového kosenia traktorovú kosačku 
Starjet AJ 102 24 HP za 3380,- EUR, neskôr odnímateľné stĺpiky s   reťazovou zábra-
nou a  podala projekt na získanie dotácie, ktorý čiastočne rieši aj bezpečnosť podujatia 
kamerovým systémom a ktorý by  mal by byť v  roku 2019 vyhodnotený. Pre hráča a  
vizitkou obce je však veľmi dôležitá aj hracia plocha a prostredie. V  roku 2012 pribudlo 
viacúčelové športové ihrisko s  umelou trávou, ktoré môže TJ prednostne využívať. Tráv-
natá plocha v  Priepasnom v  súťaži však patrí medzi tie najlepšie i  keď je pri Priepas-
nianskom potoku, ktorý sa z  času na čas pri povodniach vybreží.

 Povodeň 16.9.2014

Viacúčelové športové ihrisko, 2012



O neustálu údržbu, predovšetkým kosením, sa 
stará v najväčšej miere Martin Mosnáček, pri gú-
ľaní ihriska, kosení krovinorezom, odvoze pokose-
nej trávy alebo prihnojovaní  pomáhali tiež Štefan 
Janec, Ján Potúček, Martin Holič, Peter Cigánek, 
Milan Potúček, Milan Bachár a  za obec Ján Kučera, 
Ján Dodrv.

Modernizácia šatní 
– sociálneho zariadenia na 
miestom ihrisku
Stav sociálneho zariadenia – šatní na miestnom ihrisku poznačil od roku 2007 čas 
a  preto ich bolo nutné modernizovať. Obci Priepasné v  zastúpení starostom Petrom 
Czere bola v roku 2017 poskytnutá dotácia na základe žiadosti „Modernizácia sociál-
neho zariadenia na miestnom ihrisku v Obci Priepasné“ z dotácie z rozpočtovej rezervy 
predsedu vlády Slovenskej republiky dotácia vo výške 10.000,- EUR, pričom celková 
výška nákladov za modernizáciu dosiahla výšku 23 557,92,- EUR. Práce naviazané na 
poskytnuté financie a  verejné obstarávanie mohli začať až v decembri 2017. Moderni-
záciu sprevádzalo chladné počasie a  vysoká vlhkosť vzduchu, preto museli byť použité 
profesionálne naftové ohrievače s  odvlhčovačmi. Za financie sa zmodernizovali sociál-
ne zariadenia, vymenili okná a  dvere, omietli stropy, vymenilo sa svietenie za úsporné 
LED a  mnoho ďalšieho, čo slúži  ako pre športovcov , tak aj pre rôzne podujatia organi-
zovaných obcou alebo organizáciami v  obci. Ako 
aj v  minulosti, sú dobrovoľníci, ktorý venujú svoj 
osobný čas pre rozvoj športu, aktivít a kultúry 
v   obci a prispievajú k údržbe sociálneho zaria-
denia – šatní, za čo im patrí poďakovanie: Andrej 
Valko, Štefan Janec, Martin Mosnáček, Ľubomír 
Vičík, Ľuboš  Valihora, Štefan Marko, Ján Kučera, 
Ján Dodrv, Milan Bachár, Štefan Mosnáček, Ján 
Holič st., Ján Kučera, Ján Dodrv.

Martin Mosnáček pri kosení

Priestory a okná pred modernizáciou a po nej



Financovanie 2009 - 2019
TJ športovú činnosť financuje predovšetkým prostredníctvom vlastných aktivít, z 2 % 
z daní fyzických a právnických osôb,  podpory obce, dotácií, projektov a   sponzorov, 
pričom tradíciou sú futbalové turnaje i miestenkové plesy TJ. 

Z  úradu vlády získala dotáciu v rámci programu : Podpora športu a  mládeže na svoju 
činnosť a  na rozvoj futbalu v roku 2009 6000,- EUR a  v roku 2010  5926,- EUR, čím sa 
mohla inovovať kompletná výstroj mužstva a  vybavenie ihriska. 

Obec zabezpečila techniku a finančné prostriedky na rozvoj športu a  podujatia z  roz-
počtu obce, z   dotácií úradu vlády, Trenčianskeho samosprávneho kraja, DREVOREZU 
Priepasné, spol. s r.o., min. vo výške 29 000,-EUR, a  je podporou, ak je potrebná pomoc .
Významnou položkou sú 2 % z daní fyzických a právnických osôb nevynímajúc spon-
zorské príspevky, ktoré nám nesmierne pomáhajú a  všetkým podporovateľom i za naj-
menšie ďakujeme.

„Na futbalovom ihrisku to žije – všetko má 
svoj význam“
Baška tour 2013
TJ a  obec privítala pri príležitosti Baška Tour 2013 poslancov NRSR pána Ing. Ja-
roslava Bašku (zároveň predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja) a pána Ing. 
Vladislava Petráša, ktorý odhalili tabuľu „Fandíme TJ Slovan Priepasné“. Ako darček 
priniesli zápasovú a  tréningové lopty.

Niektorí dobrovoľníci



Preteky v Duatlone od roku 2013
V roku 2019 sa konal 7. ročník DUATLONU v Priepasnom ( beh a cyklistika), ihrisko po-
skytovalo zázemie pre depo s bicyklami. Pretek spoluzabezpečoval Štefan Potúček.

Svätomartinský lampiónový pochod

Rozlúčka s prázdninami 1.9.2017 
Únia žien v  Priepasnom pripravila na ihrisku športovú akciu pre deti i  dospelých

Sprievod v roku 2015



Muziganská škola
Sociálne zariadenie s prístreškom na ihrisku poskytuje zázemie aj folklórnym mu-
zikantom zo Slovenska i  Čiech, ktorých vedú odborní lektori pracujúci aj pre Cen-
trum tradičnej kultúry na Myjave, alebo evanjelickým cirkevným zborom pre opa-
kované letné denné stretnutia s  deťmi.

Naj dedinka Slovenska
V  roku 2014 v  obci Priepasné filmovala RTVS „Naj dedinku Slovenska“, ktorú mode-
rovali Katka Brychtová a Martin Nikodým. Finálna úloha spočívala vyskladať nápis 
obce Priepasné z  pagáčikov. Ihrisko bolo miestom, kde sa zišlo obrovské množstvo 
priateľov a  známych. Obec sa v  súťaži roku 2014 umiestnila na 2. mieste. 

.......a mnohé ďalšie aktivity na ihrisku



TJ SLOVAN reprezentuje a nás baví 
Turnaje na dňoch družobnej obce Dunajská Lužná

Momentky z dedinského turnaja a ocenenie z Polianky



Futbalisti TJ Slovan v hre 
U13 (biele dresy)



Muži









Ocenení z TJ v roku 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné udelilo v  roku 2019 podľa Štatútu obce Prie-
pasné Cenu obce Priepasné pánovi Milanovi Bachárovi, Petrovi Osuskému a  Ing. Štefa-
novi Vičíkovi  za verejnoprospešnú činnosť a propagáciu obce Priepasné.

 Milan Bachár Peter Osuský Ing. Štefan Vičík



Peter Czere, starosta obce
„ Blahoželám významne oceneným obcou Priepasné, Telovýchovnej jednote SLOVAN 
Priepasné k  60. výročiu, všetkým futbalovým hráčom a  ďakujem všetkým tým, ktorí sa 
akokoľvek podieľali a  podieľajú na verejnoprospešnej činnosti, pozitívnej propagácii 
obce a  chode organizácií v  obci.

Nie každý futbalový oddiel má takú bohatú históriu, ako ten náš, priepasnanský. Krajšie 
časy sa striedali s  ťažšími,  a víťazstvá s  prehrami.  V  60.tke však treba byť hrdý práve na 
to dobré, na všetko to, čo tento klub dosiahol. Ako z  ničoho, doslova z „lúky“ vyrástlo 
naše futbalové ihrisko, jedno z  najkrajších v  okolí. 

Majme v  srdciach odkaz našich otcov, či starých a  prastarých otcov, ktorí hrali za TJ Slo-
van Priepasné aj v  minulosti. V  priepasnanskom drese sa ich vystriedalo mnoho, a  vždy 
boli na to pyšní. Nezabúdajme na to, že hrať za Priepasné, bolo a  aj je pre mnohých 
z  nás srdcovou záležitosťou. 

Tímovou hrou a  vzájomnou podporou v  športe naši futbalisti reprezentujú nielen seba, 
ale aj celú obec.

Čo teda popriať TJ Slovanu Priepasné k  jeho 60. jubileu?

Srdcom zapálených, férových, pravých športovcov, ktorí sa za loptou v  bránke súpera 
vedia vždy správne zasadiť a  dať za seba a  svoj tím len to najlepšie.

Tak veľa šťastných kopov a  gólov, a  keby aj nepadali, my všetci  fanúšikovia sme s Vami!

Ak ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju a budovaniu športu v našej obci a Vaše 
meno ste na týchto stránkach nenašli, prosíme o prepáčenie a srdečne ďakujeme a  vá-
žime si Vašu pomoc. Zároveň ďakujeme všetkým, čo poskytli fotografie: Lucia Czere 
Eckertová, Marcela Vičíková,  Ján Cigánek, Marek Holič, Obec Dunajská Lužná, Obec 
Priepasné. Ďalšie zdroje a  foto: Silvia Konečná – autorka  knihy Priepasné  jeho ľudia 
spomínajú, www.slovanpriepasne.estranky.sk,  publikácia TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 
SLOVAN PRIEPASNÉ 2009 .
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