
  V decembri 2008 sme sa stret-
li pri pošte v Krakovanoch. Náš 
rozhovor  sa týkal problematiky 
nášho družstva, o ktorú sa veľmi 
zaujímal. Pýtal sa ma: „Čo na to 
hovoríš?“ Vyslovil nespokojnosť, 
že si družstvo neplní svoje záväz-
ky voči členom – vlastníkom pôdy, 
tak ako iné družstvá na okolí...
   Stretávali sme sa aj pri návšte-
vách nedeľňajších sv. omší pri 
kostole. Uvažoval som, že jeho 
otec Imrich sa dožil v zdraví vyše 
90 rokov, a ten Emil ho tuším 
tromfne. Bohužiaľ, nestalo sa. 31. 
januára 2009 nás nečakane náh-
le opustil. Bol dobrým hospodá-
rom a reprezentantom roľníckeho 
remesla. Prežili sme spolu všetky 
útrapy i úspechy roľníckeho živo-
ta od založenia  až do odchodu na 
dôchodok. 3. februára 2009 sme 
ho na cintoríne odprevadili na jeho 
poslednej ceste. Vdp. farár vo svo-
jom príhovore povedal, že to, čo v 
živote robíme s láskou, tak aby to 
bolo pre osoh a dobro všetkých, je 
u Pána Boha všetko zapísané.
    Veľa sme toho urobili  aj bez 
nároku na odmenu, tak ako na 
svojom, ako nás to naučili naši 
otcovia, ktorí museli v roku 1957 
dať všetku hodnotu svojich majet-
kov, svoju silu a schopnosti pre 
spoločné hospodárenie. Vďaka ich 
statočnej práci bolo družstvo jedno 
z najlepších na Slovensku. A nebo-
la to zásluha Komunistickej stra-
ny, ale vďaka kresťanskej výchove 
všetkých zakladajúcich členov, na 
čele ktorých stál aj Emil Tonkovič. 
Smutno nám je však dnes, keď jeho 
práca a snaha akosi stráca v Kra-
kovanoch pokračovateľov. Škoda. 
Práca Emila Tonkoviča a celého 
kolektívu roľnkov vychádza akosi 
nazmar. 
   Na jeho otázku „Čo na to hovoríš?“ 
neviem odpovedať. Iba ak vetou, 
bez práce  nie sú koláče... Alebo 
aj pripomienkou, že futbalisti bez 
trénera a snahy celého kolektívu, 
ťažko niečo uhrajú. Zostáva nám 
len nádej na lepšie časy.

Ervín SEDLÁK
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  Určite každá mamička, ktorá je 
na materskej dovolenke má potrebu 
stretávať sa aj s inými mamičkami a 
ľuďmi, vymieňať si svoje skúsenosti 
nadobudnuté počas tehotenstva i po 
ňom a aj vzdelávať sa. Preto vznikli 
neziskové organizácie združujúce 
takéto mamičky a ich deti. Nazývajú 
sa Materské centrá a jedno také sa 
nachádza aj v neďalekých Piešťanoch. 
Volá sa Materské centrum Úsmev o. z. 
Svoje pôsobenie začalo v roku 2002 a 
odvtedy stále naplno funguje. Aktivity 
materského centra sú zamerané pre-
dovšetkým pre matky na materskej 
dovolenke a ich deti. Je tam ale vítaný 
aj každý občan mesta Piešťany a jeho 
širokého okolia, ktorý navštívi toto 
centrum a využije jeho služby. 
     Hlavným cieľom centra je posil-
ňovať materskú úlohu žien, udržiavať 
ich profesijnú orientáciu, zvyšovať 
ich sebavedomie, a tým im uľahčiť 
aj návrat do pracovného procesu 
po ukončení materskej dovolenky. 
Návštevami materského centra sa 
matka s malým dieťaťom neizoluje 
od okolitého sveta a je spoločensky 
aktívna. Svojou činnosťou tak centrum 
podporuje vytváranie zdravého rodin-
ného zázemia pre deti a ich rodičov.
     Materské centrum Úsmev je mies-
to, kde sa deti cítia vítané, nájdu tu 
zábavu, nových priateľov, naučia sa 
žiť v kolektíve, tolerancii, prispôsobo-
vaniu sa, ale aj presadzovaniu svojej 
osobnosti. A to im uľahčí vstup do 
predškolského zariadenia. Aktivity tu 
bývajú rôzneho typu. Medzi náučné 
patria prednášky a besedy s  odbor-
níkmi, ako sú detský lekár, psychológ, 
logopéd. . . Taktiež tu sú vzdelávacie 
aktivity, ako jazykové kurzy – Anglič-
tina, Nemčina. Zo zábavných aktivít 
sú to hlavne hry pre deti, karneval, 
divadelné predstavenia pre deti, tvo-
rivé dielne pre deti a matky. Medzi 
relaxačné aktivity patrí cvičenie pre 
mamičky, aranžovanie a mnohé iné.
Všetky aktivity zabezpečuje členská 
základňa, ktorá pozostáva najmä 
z mamičiek na materskej. Práca v 
materskom centre je dobrovoľná a 
bezplatná, pretože je to nezisková 
organizácia. Náklady na realizáciu 
aktivít a na zabezpečenie chodu 
materského centra sa pokrývajú z 
členských a dobrovoľných príspevkov, 
sponzorských darov a príspevkov od 
mesta Piešťany. Mediálne podporuje 
centrum  A.B. Piešťany, kde vychádza 
program aktuálnych akcií a aktivít.
     Mamičky, ktoré by mali záujem navští-
viť toto centrum, adresa je: MC ÚSMEV, 
A. Hlinku 41, Piešťany ( pri autobusovej 
stanici, oproti práčovni Miva, pri nábytku 
Beták )           Zuzana FLOREKOVÁ

    Vážení spoluobčania,
spomíname na nášho rodáka Prof. PhDr. Vincenta Sedláka, Csc. Narodil sa 
2.12.1930 v Krakovanoch, v rodine Valentína Sedláka a manželky Anny, rod. 
Blaškovej. Zomrel v Bratislave 20.1.2009.

Zomrel významný rodák z Krakovian

   Po vychodení základnej školy a Gym-
názia v Piešťanoch, vyštudoval  Filozofickú 
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave 
ako 23-ročný. Bol veľkým športovcom, počas 
štúdií hral za našu obec futbal, bol výborným 
obrancom.
   Po skončení vysokoškolského študia nastúpil 
do Historického ústavu SAV, kde pracoval 
celých 45 rokov. Po „odkrútení“  dvojročnej 
povinnej základnej vojenskej služby sa od roku 
1955 zapojil do výskumu slovenských dejín. 
Ako brilantný latinčinár celkom od začiatku 
inklinoval k starším dejinám. Ťahalo ho to k 
historickej topografii, onomastike a k proble-
matike osídľovania Slovenska. Jeho vedecký 
záujem sa sústredil na výskum Bratislavskej 
stolice a v rámci vedeckej prípravy obhájil 
na túto tému v roku 1964 hodnosť kandidáta 
historických vied. Súčasne pracoval na ďalšom 
veľkom projekte. So svojím spolupracovníkom 
a priateľom Prof. PhDR. Richardom Marsinom, 
DrSc. začali veľmi náročnú heuristiku prame-
ňov k dejinám Slovenska, najmä v Maďarskom 
krajinskom archíve v Budapešti. Z jej výsledkov 
dodnes naša medievistika žije. Ďalšiu fázu 
tohto procesu tvorilo vydávanie stredovekých 
listín z obdobia 14. storočia, čo predviedol v 
úžasnom „finiši“ v 80-tych rokoch 20. storočia, 
keď relatívne krátko po sebe vydal dva zväzky 
vzorovej pramennej edície Regesta diplomatica 
nec non epistolaria Slovaciae. V 90-tych rokoch 
viedol grantovú úlohu zameranú na výskum 
stredovekého osídlenia Slovenska.
   Prof. Vincent Sedlák pôsobil na Filozofickej 
fakulte Trnavskej univerzity od jej založenia v 
roku 1992. Hneď od začiatku svojej pedago-
gickej práce odkrýval nádejným historikom 
taje latinského jazyka nielen v ich základoch, 
ale aj v stredovekej latinčine, prostredníc-
tvom porozumenia textov stredovekých listín. 
Významnou mierou sa pričinil o výchovu mno-
hých výborných absolventov, viedol desiatky 
diplomových prác, niekoľkých vynikajúcich 
doktorandov a na pôde Trnavskej univerzity 
habilitoval a inauguroval. Ako absolvent 
aprobácie história – latinčina pôsobil niekoľko 
rokov ako garant na odborné klasické jazyky 
a krátky čas vykonával aj funkciu predsedu 
Akademického senátu Trnavskej univerzity. Je 
priam symbolické, že začal svoje vedecké dielo 
slovenským regestárom a ukončil vydaním 1. 
zväzku vatikánskych prameňov. 
  Je autorom dvoch zväzkov slovenského 
regestra, Dejín osídlenia Bratislavskej stolice, 
spoluautor troch zväzkov Vlastivedného slov-
níka obcí, jeden z autorov pramennej edície k 
dejinám Slovenska a Slovákov, autor desiatok 

   Miesto pre mamičky a detiSpomienka na Emila 
Tonkoviča

Dajú sa nájsť ovsené vločky vo Vašej kuchyni?
     Ak áno, výborne. 
Ak nie, je to obrovská škoda. Prečo? Čítajte ďalej a dozviete sa.

   Ovos sa dostáva na popredné miesto medzi 
obilninami. Je jedinečný z hľadiska obsahu 
zdraviu prospešných látok. Je dokázané, že 
znižuje hladinu cholesterolu v krvi, a tým chráni 
pred mnohými civilizačnými chorobami. Tiež je 
vhodný pre diabetikov, keďže dobre pôsobí na 
hladinu glukózy a inzulínu v krvi. Ovsené vločky 
sú zásobárňou vlákniny, vitamínov, minerálov, 
prírodných antioxidantov a bioaktívnych látok. 
Po potravinových výrobkoch z ovsa je vhodné 
siahnuť pri chorobách obličiek, pri chorobách a 
poruchách tráviaceho systému, pri cukrovke a vo 
výžive detí, športovcov a seniorov. 
Bielkoviny sú v zrne ovsa zastúpené najviac zo 
všetkých obilnín. Sú životne nevyhnutné a ich 
nedostatok môže oslabiť obranyschopnosť or-
ganizmu a podporovať vznik rakoviny. Tukov je 
v ovse 2- až 4-krát viac ako v iných obilninách. 
Majú vysokú kvalitu a preventívne účinky pri srd-
covo-cievnych chorobách. Škrob vo vnútri zrna 
sa štiepi na glukózu, ktorá poskytuje nevyhnutnú 
energiu pre nervový systém. Cukor v krvi stúpa 
pomaly a plošne, jeho hladina je vyrovnaná, čo 
je zvlášť vhodné pre diabetikov, ktorí by mali 
obilniny jedávať denne, napr. v jogurte. Vlákniny 
(balastných látkok) je v zrne ovsa takmer rovnako 
ako v ryži a o 2/3 viacej ako v pšenici. Nie je trá-
vená enzýmami tráviaceho traktu, ale nie je zby-
točná. Znižuje cholesterol a glukózu v krvi, pôsobí 
preventívne pri srdcovo-cievnych ochoreniach a 
pri širokom spektre chorôb tráviaceho traktu, 
najmä rakoviny. Denne sa odporúča zjesť 40-50 g 
ovsených otrúb alebo 80-100 g ovsených vločiek, 
čo napomôže poklesu cholesterolu o 5%. 
Vitamíny skupiny B obsahuje ovos zo všetkých 
obilnín najviac, má najviac „duševného vitamínu“ 
B1, ktorý má priaznivý vplyv na nervový systém a 
duševný výkon. Vitamín E lieči zápaly, zmierňuje 
únavu, urýchľuje hojenie rán, zmierňuje kŕče 
dolných končatín, má močopudné účinky, teda 
môže znižovať krvný tlak. Ovsená kaša pripravená 
zo 100 g ovsenej krupice alebo vločiek pokryje 
dennú doporučenú dávku vitamínov skupiny B 
a vitamínu E. 
Horčíka je v ovse 3x viac ako v iných obilninách, 
draslíka 2x viac ako v pšenici, kremíka 10x viac 
ako v pšenici. Vápnik je spolu s fosforom zodpo-
vedný za pevné kosti a zuby a spolu s horčíkom 
kontroluje pravidelnú činnosť srdca, zmierňuje 
nespavosť a pomáha nervovému systému. Železo 
je nevyhnutné pre život - je potrebné k tvorbe 
hemoglobínu, zvyšuje imunitu, odstraňuje únavu 
a pokožke navracia tonus, bráni vzniku a vylieči 
anémiu z nedostatku železa. Fosfor je dôležitý pre 
reguláciu srdcovej činnosti a obličiek, je zdrojom 
energie, zmierňuje bolesť pri zápale kĺbov, udr-
žuje zdravé ďasná a zuby, horčík je protistresová 
látka, udržuje zdravé srdce a zuby, zmierňuje 
žalúdočné ťažkosti a draslík pomáha jasne mys-
lieť, znižuje krvný tlak a napomáha liečiť alergie. 
Fytoestrogény v ovse pomáhajú zmierňovať ná-
valy horúčavy u žien v prechode. Odporúča sa im 
každý deň konzumovať 50-80 g ovsených vločiek, 
napríklad vo forme müsli, či kaše.

Ovos nachádza uplatnenie aj v kozmetike. 
Kúpeľ s ovseným odvarom lieči zápalové kožné 
ochorenia a upokojuje, ovsenými otrubami 
zmiešanými s jogurtom vytvoríme prírodný 
píling na pleť. 
V ľudovom liečiteľstve sa otruby dajú využiť 
pri prechladnutí. Ak nimi naplníme ľanové 
vrecúško a po zohriatí v rúre priložíme na 
krk, zmierňujú zápal. Pri hnačke, bolestiach 
brucha či pálení záhy pomôže ovsená polievka. 
Uvaríme liter vody alebo vývaru so 60 g ovse-
ných vločiek a štipkou soli. Polievku jeme po 
malých porciách počas celého dňa. Z piatich 
polievkových lyžíc sušeného ovsa pripravíme 
asi 10 min. varom a nasledujúcim 15 min. 
lúhovaním jeden liter odvaru. To je potrebné 
denné množstvo, ktoré podávame fajčiarom 
v štyroch dávkach, najlepšie z termosky. Vraj 
sa im rýchlo odnechce fajčiť kvôli nepríjemnej 
pachuti v ústach. Zvyčajne stačí tri až osem 
týždňov tejto liečby. Odvar 3 g vňate ovsa v 
250 ml vody 3x denne napomáha pri úzkosti, 
nervozite, nespavosti, strese, či pri obličkových 
a kožných ochoreniach.  
Tak čo? Presvedčila som Vás, že ovseným 
vločkám patrí čestné miesto v kuchyni? Verím, 
že áno. Skúste ešte dva osvedčené recepty. Na 
zdravie!

DOMÁCE CHRUMKAVÉ MÜSLI

   0,5 kg ovsených vločiek zmiešame s 
0,5 dcl oleja a salkom (salko nahradíme 
0,35 dcl vody a kryštálovým cukrom, či 
medom). Pridáme oriešky podľa chuti, 
kokos, hrozienka, iné sušené ovocie. Masu 
rozložíme na plech a pomaličky pri max. 
180 stupňoch pečieme cca 30 min., ku 
koncu môžete rúru aj stiahnuť, aby zmes 
dobre vyschla. 
   Uskladňujeme v dobre tesniacich dó-
zach, aby bola stále chrumkavá. 

***
OVSENÉ CHLEBÍKY 

    Balík ovsených vločiek zalejeme horú-
cou vodou. Osolíme a podľa chuti pridá-
me drvený kmín. 
    Po cca 1 hod pridáme hladkú múku, 
aby vzniklo husté cesto. Rozdelíme na 
bochníčky a vyváľame placky, ktoré 
potom opekáme na platni. Môžeme po-
trieť masťou samotnou, príp. ochutenou 
cesnakom, oškvarkami...

Michaela HAVRLENTOVÁ

vedeckých štúdií a odborných článkov. Najmä 
ako editor prvého zväzku Monumenta Vati-
cana Slovaciae, ktorý predstavuje prelomové 
dielo vydaných prameňov k dejinám Sloven-
ska z Vatikánskeho tajného archívu, zanechal 
svojim nasledovníkom bohatý a inšpiratívny 
odkaz. Slávnostného uvedenia tohto diela sa 
však už nedožil, rovnako i oficiálneho ude-
lenia čestného titulu profesor emeritus , či 
schválenia podaného projektu KEGA.
   Vincent Sedlák si aj v časoch „reálneho soci-
alizmu“ dokázal uchovať integritu svojej osob-
nosti a bol pre mnohých morálnou autoritou. 
Iste aj z toho dôvodu sa po nežnej revolúcii 
stal predsedom rehabilitačnej komisie, ktorej 
hlavnou náplňou bolo rehabilitovať a prijať do 
Historického ústavu všetkých, ktorí ho museli 
z politických dôvodov v čase normalizácie 
opustiť. A túto úlohu splnil bezozvyšku.
   Každý človek na tomto svete niečo po sebe 
zanechá. Niekto dlhy a spáchané krivdy, 
iní pár drobností, ďalší zase celé hŕby vecí 
potrebných i nepotrebných. Sú však aj takí 
ľudia, a tých je menšina, čo zanechávajú po 
sebe veci nehmatateľné, ale o to trvácnejšie. 
Prof. Vincent Sedlák patril celým svojím 
životom k tej druhej skupine. Zostalo tu jeho 
dielo a všetko to, čo nezištne odovzdal svojim 
blízkym, kolegom a študentom.

Milý Vincent, česť Tvojej pamiatke!
   Týmito slovami sa nad jeho novým príbyt-
kom lúčili jeho kolegovia doc. PhDr. Marta 
Dobrotková, CSc. dekanka Filozofickej fakul-
ty Trnavskej univerzity, za fakultu a katedru 
histórie, doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc. za 
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 
v Bratislave a prof. PhDr. Richard Marsina, 
DrSc., jeho dlhoročný spolupracovník za 
Maticu Slovenskú.
   Na rozlúčke s našim rodákom boli jeho pri-
ami kolegovia, spolupracovníci zo SAV, Filo-
zofickej fakulty Trnavskej univerzity, Matice 
Slovenskej, rodina, priatelia z Krakovian. 
Výňatok z prednesených príhovorov vám 
prinášajú Elena Sýkorová, Marta Vaculová 
a Ervin Sedlák.


