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ÚVOD

 Monografia Vidiek tradičný, moderný, inšpiratívny. Dediny roka – Hrušov, 
Dobrá Niva, Spišský Hrhov, Oravská Lesná vznikla ako parciálny výsledok rie-
šenia projektu APVV Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udrža-
teľného rozvoja slovenského vidieka (2017 – 2021). Výskum bol zameraný na 
obce, ktoré vyšli na Slovensku ako víťazné v súťaži Dedina roka do roku 2017: 
Dobrá Niva, Hrušov, Spišský Hrhov, Oravská Lesná, Soblahov, Dvorníky, Lip-
tovská Teplička a Vlachovo.  V tejto knižnej publikácii prinášame informácie zo 
štyroch z nich – Dobrá Niva, Hrušov, Spišský Hrhov a Oravská Lesná, pričom 
okrem samostatných úvodných charakteristík jednotlivých obcí ich sleduje-
me v tematických okruhoch dedina ako hospodár, dedina ako hostiteľ, dedina 
ako maľovaná, dedina ako záhrada a dedina ako spoločenstvo, resp. komunita.1  
Súčasťou úvodných častí je aj charakteristika samotnej súťaže Dedina roka.  
 Z hľadiska vyšších územných celkov ide o obce z Banskobystrického, Žilin-
ského a Prešovského kraja odlišujúce sa veľkosťou, štruktúrou obyvateľstva, 
vzdialenosťou od mestských centier  i situovaním v ekonomicky prosperujú-
com alebo marginalizovanom regióne.    
 Terénna časť projektu bola realizovaná najmä etnologickými metódami 
a technikami bádania, preto aj reflektovanie skúmaných sociokultúrnych ja-
vov vychádza predovšetkým z kvalitatívnych  výskumov. Východiskom boli 
riadené rozhovory s predstaviteľmi obecných samospráv2, inštitúcií a mi-
movládnych občianskych záujmových združení, podnikateľských subjektov 
a najmä s obyvateľmi rôznych vekových kategórií. Využívali sme tiež metódu 
orálnej histórie, založenú na rozprávaní mužov a žien o ich živote. Nie zane- 
dbateľnou metódou výskumu boli aj  zúčastnené i nezúčastnené pozorovania, 
ktoré sme absolvovali pri cielených návštevách obcí. Rozhovory sme nahrávali 
na diktafóny, prepisovali a na účely publikovania i štylisticky upravovali tak, 
aby sa úplne zachovala ich obsahová výpovedná hodnota. V niektorých prípa-
doch sme pre zachovanie autenticity použili zjednodušenú formu čitateľskej  
transkripcie. V záujme zachovania etiky výskumu bol každý účastník výskumu  
poučený a vyjadril informovaný súhlas s nahrávaním a archivovaním výpovedí. 
Dodržanie etiky výskumu a zodpovednosť k societám nás viedli k anonymizácii 
respondentov. Preto ich uvádzame len rozlíšením rodu: m. – muž, ž. – žena. 
Za dôležité údaje pre celý kontext výpovedí považujeme vek respondentov. Ten 
uvádzame prostredníctvom vekových kategórií po dekádach (napr. do 20 rokov, 
21 – 30 rokov, 31 – 40 rokov ...). 
  

1  Uvedené obce výskumne spracoval kolektív riešiteliek Katedry sociálnych štúdií a etnológie  FF UMB  
v Banskej Bystrici a ostatné zasa kolektív riešiteliek Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre.

2  Počas nášho výskumu došlo na základe výsledkov komunálnych volieb v obci Dobrá Niva (v roku 
2018) a doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy v Spišskom Hrhove (v  roku 2020) k výmene 
starostov.
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 Na sledovanie vývojového hľadiska sme použili dostupné dokumenty a ma-
teriály, ktoré v rôznych časových úsekoch sledovali ekonomické, sociálne a kul-
túrne charakteristiky obcí, ako sú kroniky, Programy hospodárskeho a sociál- 
neho rozvoja (PHSR), územné plány i SWOT analýzy.       
 Autorky monografie sa rovnako opierali o výskumy, ktoré už v minulom ob-
dobí v skúmaných obciach realizovali, príp. o výskumy s totožnou či príbuznou 
témou. Voľne tak mohli nadviazať na niektoré už riešené projekty. 
 Výraznou inšpiráciou bola odborná etnologická a sociologická literatúra naj- 
mä slovenskej proveniencie ozrejmujúca slovenské reálie vhodné na komparo-
vanie.

 Na úvod ešte jedna subjektívna výpoveď autoriek: „Skúmané obce a naj- 
mä ich obyvatelia nám počas výskumov „prirástli“ k srdcu a iba ťažko v „našich 
dedinách“, ako sme ich nazvali, ukončíme výskumné pobyty natrvalo. Každá 
z nich je iná. Každá z nich je inšpiratívna. Naša vďaka patrí všetkým – predsta-
viteľom miestnych samospráv, inštitúciám a ochotným ľuďom, s ktorými sme 
sa počas rokov 2017 až doposiaľ stretávali a ktorí výraznou mierou dopomohli 
k napísaniu tejto monografie.“

 autorky: Jolana Darulová                                               
                                                                                                             Katarína Koštialová 

Zdena Krišková 
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ETNOLOGICKÝ VÝSKUM ÚSPEŠNÝCH VIDIECKYCH LOKALÍT

ETNOLOGICKÝ VÝSKUM ÚSPEŠNÝCH VIDIECKYCH 
LOKALÍT

 
Charakteristika skúmaných lokalít a regiónov

 Na Slovensku sa ani v posledných desaťročiach nepodarilo zastaviť prehl-
bovanie regionálnych disparít. Celkový obraz regionálnej diferenciácie je tu 
charakterizovaný polarizáciou severozápad – juhovýchod, pričom najhoršia 
situácia je v južnej časti stredného Slovenska a v severovýchodnej oblasti Slo-
venska (Džupinová 2008: 175). Dlhodobo sa na posledných miestach nachádza-
jú Banskobystrický a Prešovský kraj. To následne smeruje k zvyšovaniu sen-
zitivity v ich vnímaní obyvateľmi zaostávajúcich regiónov. Kumulatívny efekt 
odlivu finančného a ľudského kapitálu môže viesť k prehlbovaniu zaostávania  
problémových regiónov a tým k zníženiu ich endogénneho potenciálu (Matlo-
vič 2011: 80).
 Poloha skúmaných obcí, ako aj ich administratívnoprávne začlenenie do  
príslušných krajov identifikuje hlavné faktory vonkajšieho prostredia, ktoré 
priamo alebo nepriamo ovplyvňujú vývoj samotných obcí. Vnútorné faktory 
rozvoja sú zasa prevažne v rukách predstaviteľov obcí, lídrov pôsobiacich v rôz-
nych oblastiach, ako aj  kooperujúcej vidieckej spoločnosti. 
 Skúmané obce Dobrá Niva a  Hrušov sú súčasťou vyššieho územného celku 
Banská Bystrica, ktorý je charakterizovaný ako pomaly rastúci, viac stagnujúci, 
s dlhodobo nadpriemernou mierou nezamestnanosti, nízkym stupňom pripra-
venosti na inovácie. Ide o región SR mimo centra rozvojových aktivít EÚ, ale 
s možnosťou cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou. Silný inovačný 
potenciál je len v dvoch mestách – Banská Bystrica a Zvolen. Podľa stupňa ur-
banizácie sa radí do skupiny ostatný vidiecky región s 53,5 % mestského obyva-
teľstva. V kraji sa výrazne prejavuje proces starnutia obyvateľstva a podiel det- 
skej zložky mierne klesá; pomaly narastá podiel obyvateľstva v poproduktív-
nom veku. 
 Najviac zamestnaných v kraji je v priemysle (okolo 31 %) a vo verejnej správe 
a v školstve (spolu takmer 27 %). Nezamestnanosť v tomto kraji je vysoko nad 
priemerom SR i EÚ, vysoký je počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktoré 
dochádza za prácou do iných regiónov. Problémom je aj dlhodobá nezamestna-
nosť rómskej populácie. 
 Priemysel je v regióne rozložený nerovnomerne. Dosahuje vysokú kon-
centráciu na severe kraja, kde sídlia najproduktívnejšie odvetvia ekonomiky –  
hutnícky, strojársky, automobilový, drevársky, farmaceutický a polygrafický 
priemysel. Sem možno s istými obmedzeniami lokalizovať skúmanú obec Dob-
rá Niva. V južnej časti majú základňu potravinársky priemysel a ostatné odvet-
via komplementárne k poľnohospodárstvu. Tu je lokalizovaná skúmaná obec 
Hrušov. Konkurenčná výhoda Banskobystrického kraja je tvorená najmä jeho 
prírodným a kultúrnohistorickým bohatstvom, atraktívnou vidieckou krajinou 
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vrátane potenciálu pre rozvoj poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ob-
noviteľných zdrojov energie a agroturistiky. Významnejšie postavenie by mohol 
získať turizmus.3 Hustota obyvateľstva na 1 km2 je 69,29 obyvateľov. 
 Oravská Lesná leží v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorý v hodnotení 
ekonomického postavenia z hľadiska tvorby HDP patrí k stredne výkonným 
regiónom Slovenska. Kraj radíme medzi významné hospodárske regióny s roz-
vinutým priemyslom. Má 49,8 % ekonomicky aktívnych obyvateľov a mie-
ra ekonomickej aktivity dosahuje 59,1 %. Celkový stav priemyslu prispieva  
významnou mierou k hospodárskemu rastu, zamestnanosti a výkonnosti regió- 
nu. V Žilinskom kraji má silnú pozíciu  najmä stavebníctvo. Na rozvoj regiónu  
má pozitívny vplyv i veľmi dobrá dopravná poloha v rámci Slovenska na dôleži-
tých medzinárodných a vnútroštátnych komunikáciách. Prechádza ním hlavný 
cestný ťah z Českej republiky na Ukrajinu i cestné ťahy z Bratislavy a Šiah sme-
rom do Poľska. Hustota obyvateľstva na 1 km2 je 102 obyvateľov.4   
 Obec Spišský Hrhov je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja, ktorý 
v ekonomickej výkonnosti a v príjmoch obyvateľstva zaostáva v hospodárskom 
rozvoji za úrovňou Slovenskej republiky. K najvýznamnejším hospodárskym 
odvetviam patrí spracovateľský priemysel, predovšetkým potravinársky založe-
ný na poľnohospodárskej produkcii, odevný, textilný, drevospracujúci, strojár-
sky, ale aj elektrotechnický, chemický a farmaceutický priemysel. V priemysle 
je zamestnaných približne 34 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 
 Ide o región prevažne vidieckeho charakteru so 47 % podielom mestského 
obyvateľstva. Hustota zaľudnenia, takmer 92 obyvateľov na km², je druhou 
najnižšou na Slovensku. Z hľadiska etnicity prevažuje slovenská národnosť, 
obyvateľstvo sa hlási i k nemeckej a rusínskej národnosti a zastúpenie Rómov 
5,5 %  je najvyššie zo všetkých krajov.
 V Prešovskom kraji prevažujú malé a stredné podniky. Podniky do 49 za-
mestnancov tvoria viac ako 95 % zo všetkých podnikov a veľké podniky s 250 
a viac zamestnancami predstavujú ani nie 1 %. Ekonomicky najvyspelejšími 
oblasťami Prešovského kraja sú okresy Poprad, Prešov a Humenné. Najslabší-
mi, periférnymi sú pohraničné okresy Medzilaborce, Svidník, Stropkov a okres 
Levoča, kde patrí i skúmaný Spišský Hrhov. 
 Rozvojovým impulzom môže byť viacero pozitív: dlhoročná tradícia v prie- 
myselnej produkcii, pripravené priemyselné parky pre investorov a v nepo-
slednom rade potenciál kraja v oblasti rozvoja cestovného ruchu. V súčas- 
nosti sa tu však prejavujú značné rezervy v poskytovaní ubytovacích a stravo-
vacích služieb.5  
 Všeobecné charakteristiky skúmaných obcí, týkajúce sa geografických a de-
mografických údajov sú doplnené v nasledujúcich riadkoch  o reflexie autoriek  
monografie, ktoré nadobudli  pri prvom stretnutí s obcami, i tie, ktoré autorky 
3  Spracované podľa PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja 2007 – 2013 a PHSR Banskobys-

trického samosprávneho kraja 2015 – 2023.
4  Štatistický úrad Slovenskej republiky. https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/regional/
5  Prešovský samosprávny kraj. https://www.po-kraj.sk/sk/fakty/zakladne-informacie/ekonomika/
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ako etnografky-výskumníčky sformulovali po nespočetných rozhovoroch s do-
mácimi obyvateľmi, ochotnými informátormi. Ide aj o úryvky z výskumných 
denníkov, ktoré iste pomôžu dokresliť obraz každej z dedín, ktoré spája víťaz-
stvo v súťaži Dedina roka, a to na základe rovnakých kritérií. I napriek tomu sú 
veľmi rozdielne, svojím spôsobom špecifické a inšpiratívne. Reflexie sú zvýraz-
nené kurzívou.

Hrušov

 Titul Dedina roka získal Hrušov v rámci národnej súťaže Programu obnovy 
dediny na Slovensku v roku 2003.6 Obec s rozlohou 2331 ha, s členitým relié- 
fom chotára od 200 m až po 525 m nad morom. Leží v juhozápadnej časti 
stredného Slovenska –  v historicko-kultúrnom regióne Hont, v okrese Veľký 
Krtíš, od ktorého je vzdialená južne 31 km. Ďalším mestom je Krupina, vzdia-
lená severne 33 km a najbližším mestom sú Šahy, ležiace asi 25 km východne. 
V obci žije 835 obyvateľov zväčša rímskokatolíckeho vierovyznania, z toho poč- 
tu 144 Rómov v separovanej osade Kopanička.7 Z etnického pohľadu je Hru-
šov koncovou slovenskou obcou, susedná Vinica je už lokalitou s dominujúcim 
obyvateľstvom maďarskej národnosti. 
 Vzhľadom na geografickú polohu v členitom, kopcovitom teréne sa v obci 
nachádza laznícke roztrúsené osídlenie vo viacerých, od seba pomerne vzdia-
lených osadách chotára vhodné na roľnícke hospodárenie. Charakter neeko-
nomickej poľnohospodárskej výroby a vzdialenosť od centier však neposkytuje  
dostatok pracovných príležitostí. Dlhodobo pretrváva vysoká miera nezamest-
nanosti v obci i v celom veľkokrtíšskom okrese8, čoho dôsledkom je následne 
rastúci odliv obyvateľstva (Krišková 2019: 309). 
 Náročné materiálne podmienky na druhej strane zintenzívnili relatívnu kul-
túrnu uzavretosť society (nie však izolovanosť) umocnenú pevnými sociálny-
mi väzbami, ako aj väzbami k tradičným hodnotám, v ktorých nachádzali jej  
príslušníci vnútornú silu a istotu. Snahy o kontinuitu kultúrnych tradícií pre-
trvávajú aj v aktívnom prepojení s mladou generáciou. Obyvatelia uchovávajú 
a uplatňujú tradičné hodnoty svojho kultúrneho dedičstva, predovšetkým pro-
stredníctvom komunitnej činnosti. Svoju tradičnú lokálnu kultúru prezentujú 
s cieľom zatraktívnenia lokality a jej potenciálu (festival Hontianska paráda, 
Múzeum Ekohont). Obec využíva lokálne a regionálne združenia a partnerstvá,  
agilne sa orientuje na získavanie finančných prostriedkov pomocou projektov 
a grantov s podporou štátu a EÚ.

 

6  Pod vedením starostu Pavla Bendíka.
7  Počet obyvateľov k 1. 6. 2019. Údaj poskytnutý pracovníčkou obecného úradu.
8  Nezamestnanosť v okrese Veľký Krtíš dosiahla 7,64 %, čo je piata najvyššia z trinástich okresov Ban-

skobystrického kraja na Slovensku. Prehľad nezamestnanosti v okresoch. https://www.indexnoslus.
sk/prehlad-nezamestnanosti-v-okresoch-sr-oktober-2018/
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	 Kde	sa	táto	obec	začína,	kde	sa	končí?	Keď	odbočíte	z	cesty	vedúcej	do	Veľ- 
kého	Krtíša	od	Dudiniec,	 ocitnete	 sa	 v	 rozprávkovej	 krajine	 s	pocitom,	 že	 ste	už	
iste	 na	 konci	 sveta.	 Vnímate	 nerovný	 terén	 s	 domami	 roztratenými	 po	 okolitých	
kopcoch,	 ale	 aj	 popri	 hlavnej	 cestnej	 tepne,	 ktorá	 vás	 zavedie	 po	 niekoľkých	 ki-
lometroch	 stúpania	 do	 novovystavaného	 centra	 obce.	 Tu	 je	 to	 už	 ako	 v	 iných	
slovenských	 dedinách	 –	 poschodová	 rozľahlá	 budova	 základnej	 školy,	 obec-
ný	 úrad	 s	 prístavbou	 kultúrneho	 domu	 s	 ihriskom	 a	 cintorínom,	malé	 obchodíky	 
s	potravinami.	Centrum	obce	však	zaujme	aj	tým,	že	tu	absentujú	väčšie	pozemky	
a	záhrady.	Táto	skutočnosť	je	historicky	podmienená	dvojrezidenčnosťou,	teda	dvo-
ma	domácnosťami	–	jednou	na	lazoch	s	hospodárstvom	a	druhou	v	obci	–	využíva-
nou	sviatočne	na	návštevu	kostola,	stretnutie	rodiny	pri	nedeľnom	obede.	
	 Ale	keď	sa	rozhliadnete	po	okolitých	kopcoch,	vidíte	staršiu	 i	novšiu	zástavbu.	
Zhluk	malých	 obydlí	 reprezentuje	 rómsku	 osadu	 (umiestnenú	 vraj	 na	 najkrajšom	
a	najslnečnejšom	mieste	 obce),	 a	 na	najvyššom	vrchu	 kalváriu.	 Zapáčia	 sa	 vám	
určite,	ako	viacerým	ľuďom	z	miest	i	zo	zahraničia,	najmä	tunajšie	lazy,	ktoré	spája	
35	km	ciest.	Chcete	sa	sem	vracať	pre	atmosféru,	neporušenú	prírodu	so	zákutiami	
obrobených	políčok	s	pasúcimi	sa	koňmi,	čistým	vzduchom	a	nádherným	tichom.	
Len	brechot	psov	vás	sprevádza	pri	asi	päťkilometrovej	prechádzke	z	dediny	na	Kat-
kin	vŕšok	do	penziónu	U	bylinkárky,	kde	si	vychutnáte		rôzne	chute	a	vône	sušených	
byliniek.
						Ak	sa	chcete	stretnúť	s	tunajšími	ľuďmi	a	preniknúť	do	ich	mentality,	stravovacích	
návykov,	silného	vzťahu	k	tradíciám,	ale	aj	úžasnej	ústretovosti	voči	návštevníkom,	
zúčastnite	sa	Hontianskej	parády	–	dvojdňového	festivalu.	Určite	si	kúpte		pufance,	
lepník	z	domácej	chlebovej	pece	a	domáci	chlebík,	ktorý	tu	pečú	tunajšie	ženy.	Naj-
staršia	z	nich,	90-ročná,	ešte	pred	rokom	pri	takejto	peci	konštatovala:	„Hádam	ňe-
buďem	seďeť	doma	a	ľen	tak	sa	prizerať“.	Vzťah	k	obci	prejavujú	aj	mladí	ľudia,	ktorí	
si	organizujú	„Tour	the	lazy“	a	spoznávajú	tak	svoje	okolie,	svoj	Hrušov,	alebo	prídu	
i	zo	širokého	okolia,	aby	sa	počas	svadobného	dňa	zúčastnili	„Spievania	na	zore“.	

Dobrá Niva

 Titul Dedina roka získala v roku 2009.9 Jej katastrálne územie s rozlohou 
52,51 km2 s nadmorskou výškou 357 m n. m leží 40 km južne od krajského 
mesta Banská Bystrica a zároveň v blízkosti svojho okresného mesta Zvolen  
(12 km). 
 Rovnako ako Hrušov, aj Dobrá Niva patrí do Banskobystrického kraja; jej so-
ciokultúrny charakter je však pomerne odlišný. Zatiaľ čo Hrušovu jeho poloha 
koncovej obce z etnického, konfesionálneho, geografického a v nemalej miere 
i ekonomického aspektu predurčovala istú kultúrnu uzavretosť, až izolovanosť, 
Dobrá Niva vzhľadom na svoju centrálnu polohu na hlavnom cestnom ťahu 
Zvolen – Krupina a blízkosť k mestu zaznamenávala výraznejšie a aktívnejšie 
kontakty. Vzájomné vzťahy s mestom sa odrážali v kultúrnej i ekonomickej ob-
lasti. V súčasnosti je tento aspekt dôležitý ako jeden z determinantov riešenia 
flexibilnej zamestnanosti, keďže väčšina obyvateľov obce denne dochádza za 
prácou práve do okolitých miest.
9 V tom čase pod vedením starostky Marty Sýkorovej.
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 Dobrá Niva je dnes obcou s dostatočným občianskym vybavením. Ne-
malou mierou k tomu prispela i skutočnosť, že v roku 1976 sa spolu s lazmi 
Kráľová, Podholienec a U Parobkov stala strediskovou obcou, čo znamenalo, 
že jej vtedajší miestny národný výbor získal rozšírenú pôsobnosť aj na blíz-
ke obce Podzámčok a Michalková (Darulová 2017: 16). V súčasnosti má obec 
1858 obyvateľov, pričom tento údaj je stabilný.10 Zistenia z prelomu 19. a 20. sto- 
ročia ukazujú, že v obci sa obyvateľstvo hlásilo prevažne k evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania. V roku 1880 bolo v obci 86,7 % príslušníkov evanje-
lickej cirkvi zo všetkých veriacich a podobný podiel zostával aj v nasledujú-
cich troch dekádach (Hofreiter 2014: 112). Možno konštatovať, že náboženská 
štruktúra prešla významnou zmenou, ktorú charakterizuje vzostup poč- 
tu obyvateľov hlásiacich sa k rímskokatolíckej cirkvi. Zvýšený počet katolíkov 
je výsledkom presťahovania katolíckych rodín z blízkych osád a obcí, naprí-
klad z Podholienca, Kráľovej, Michalkovej, Podzámčoku, Babinej, migráciou 
alochtónneho obyvateľstva do obce, ako aj vyšším počtom detí v katolíckych 
rodinách. Na rozdiel od meniacej sa náboženskej štruktúry obyvateľov Dob-
rej Nivy národnostná štruktúra výraznejšou zmenou neprešla, obyvatelia sú 
zväčša slovenskej národnosti (Koštialová 2017: 19).
 Z hľadiska sociokultúrneho kontextu možno v súčasnosti obec charakteri-
zovať osobitou väzbou k tradičným hodnotám aj v aktívnom transformačom 
procese vo vzťahu k nastupujúcej generácii či návštevníkom obce. Špecifickým 
príkladom je súbor zachovaných ľudových obydlí  i využitie tradičných archi-
tektonických prvkov zakomponovaných do súčasného obrazu obce. Devízou 
obce je tiež ekologické využívanie obhospodarovania krajiny, predovšetkým 
však ľudský potenciál, schopný spolupracovať pri formovaní ekonomického 
a kultúrneho života. Tento sociálny aspekt podmieňuje aj aktivity dobrovoľné-
ho združovania a spolkovej činnosti obce.

	 Dedina	sa	rozprestiera	po	oboch	stranách	rýchlostnej	cesty	R3	v	smere	od	Zvo-
lena	na	Krupinu.	Na	prvý	pohľad	zaujme	zachovalou	ľudovou	architektúrou	tzv.	dvoj- 
domami	spojenými	veľkými	drevenými	vyrezávanými	bránami.	Chce	sa	vám	nakuk-
núť	do	dvorov	a	odhaliť	 spôsob	bývania	 za	nimi.	Umožní	 vám	 to	napríklad	dom,	
v	ktorom	sa	desaťročia	prevádzkuje	cukrárenská	výroba	NAURU	a	kde	si	vynikajúce	
zákusky	môžete	 i	 zakúpiť,	alebo	ďalší	dvor,	v	ktorom	sa	môžete	ubytovať.	Ak	sa	 
v	obci	chcete	zdržať	dlhšie,	odbočíte	do	jej	centra,	ktoré	tvorí	námestie	s	budovami	
obecného	úradu,	obecných	lesov,	rozľahlým	kultúrnym	domom.	A	čo	upúta	návštev-
níka,	sú	vydláždené	chodníky	v	tejto	časti	obce.	Sem	sústredili	obyvatelia	to,	na	čo	
sú	najviac	hrdí	a	s	čím	sa	doposiaľ	identifikujú.	A	to	je	dobronivská	výšivka,	už	spo-
mínaný	symbol	architektúry	dobronivská	brána,	ako	aj	ľudový	dom	U	Lukáčov,	ktorý	
je	kultúrnou	pamiatkou	a	kde	sa	schádzajú	obyvatelia	obce	i	návštevníci	pri	rôznych	
príležitostiach	–	zabíjačke	či	ochutnávke	poľovníckych	špecialít.	
	 Posedieť	a	najesť	sa	môžete	v	pizzerii,	kde	sa	pizza	pripravuje	v	murovanej	peci,	
a	potom	môžete	navštíviť	neďaleký	DOBROVAR	–	pivovar,	kde	si	i	fajnšmekri	po-
chutnajú	na	dobrom	kvasinkovom	pive.	Prehliadka	týchto	moderných	reštauračných	

10 Počet obyvateľov k 31. 12. 2019. Údaj poskytnutý pracovníčkou obecného úradu.
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služieb	sa	končí	za	ulicou	pivovaru,	kde	sa	ocitnete	v	malom	mestečku	s	katalógo-
vými	domami	–	rovnakými	ako	aj	vo	väčšine	takýchto	sídiel,	ktoré	vyrástli	na	okraji	
slovenských	miest.	Určte	zrelaxujete	pri	návšteve	chráneného	prírodného	areálu,	
čarovného	miesta	Gavurky.
	 Nasiaknutí	 modernou	 i	 tradičnými	 prvkami	 súčasnej	 dediny	 ste	 právom	 zve-
daví,	 ako	 žijú	 tunajší	 obyvatelia.	 Ich	 vzťah	 k	 tradíciám	 je	 obdivuhodný,	 lebo	 už	
aj	 dnešní	 osemdesiatnici	 často	 navštevovali	 stredné	 školy	 vo	 Zvolene	 a	 mnohí	
súčasníci	denne	dochádzajú	za	prácou	do	okolitých	miest.	Urbanizácia	sem	pre-
nikla	 už	 dávnejšie	 a	 ovplyvnila	 spôsob	 života	 tunajších	 obyvateľov.	 Až	 pri	 hlb- 
šom	etnografickom	výskume	zistíte,	aké	je	spoločenstvo	tejto	obce	súdržné,	čo	iste	
ovplyvnilo	prevažujúce	evanjelické	náboženstvo,	uznávané	rodinné	hodnoty	a	stále	
fungujúci	sociálny	dohľad.	V	Dobrej	Nive	cítite	ochotu	a	činorodosť,	v	ktorej	dominu-
je	vzájomná	spolupatričnosť.

Oravská Lesná

 Ako Dedina roka bola titulovaná v roku 2011.11 Patrí k najmladším a svojou 
polohou s nadmorskou výškou 780 m aj k najchladnejším obciam nášho úze-
mia, pričom severná časť hranice katastra obce je totožná so štátnou hranicou 
s Poľskom. Administratívne je Oravská Lesná začlenená do okresu Námestovo 
a Žilinského kraja. Pomerne veľká je jej vzdialenosť od väčších mestských, ako 
aj regionálnych centier (Čadca 35 km, Námestovo 28 km, Žilina 51 km) (ÚPO 
2010: 7).
 K limitujúcim faktorom obce v ekonomicko-hospodárskych i spoločen- 
sko-kultúrnych súvislostiach patrí, obdobne ako v prípade Hrušova, jej kopa-
ničiarsky charakter osídlenia. Oravskú Lesnú, ktorú celkovou rozlohou 65,60 
km2 zaraďujeme k najväčším obciam bývalého Dolnokubínskeho okresu, tvorí 
okrem jej Ústredia – stredu obce ďalších desať osád, rozložených okolo hlavnej 
cestnej spojnice, ako aj po okolitých kopcoch vzdialených až na niekoľko hodín 
chôdze (PHSR 2017 – 2026: 13). Patrí k nim Tanečník, osady Brišovka, Demäno-
vá a Flajšová, ktoré dostali svoje pomenovanie podľa priezvisk prvých osadní-
kov a pastierov; Kubínska, Pribišská a Lehotská zasa podľa pastierov z Kubína, 
Pribiša a Lehoty, ktorí tu používali hôľne pasienky. Jasenovská a Bučina nesú 
názov podľa porastov jaseňov a bukov a Mrzáčku pomenovali podľa tunajších 
najchudobnejších ľudí, ktorých nazývali „biedari, psotári“ (Maťugová 1990).  
 Do roku 1946 niesla obec meno podľa svojho zakladateľa Juraja Erdödyho 
mladšieho Erdútka.
 Napriek nepriaznivým klimatickým a hospodárskym podmienkam žije 
v Oravskej Lesnej 3434 obyvateľov12, pričom obec má jednu z najvyšších 
pôrodností v SR. Aj v súčasnosti nie je nezvyčajný počet detí v rodine tri až 
šesť. Pre obyvateľov obce je príznačné dochádzanie za prácou, pracovná mig- 
rácia aj v dlhodobejších, ako denných intervaloch. 
  
11 V tom čase pod vedením starostky Viery Mazurovej.
12 Počet obyvateľov k 31. 12. 2018. Údaj poskytnutý pracovníčkou obecného úradu.
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 Silný akcent lokálnej identity a súdržnosti rodiny je charakteristickou črtou 
členov society dodnes. Výrazným determinantom v tejto väzbe je nesporne sil- 
ný náboženský dôraz rímsko-katolíckej viery, ku ktorej sa dnes aktívne hlási 
viac ako 94% obyvateľov. Rovnako nezanedbateľnou je i takmer stopercentná 
etnická homogenita slovenskej národnosti. Snahy o uchovanie tradičnej kul-
túry dnes vidieť v miernom oživení domáceho chovu hospodárskych zvierat 
a spracovania ich produktov, folklórnych prejavoch či v architektonických prv-
koch, kde však dominuje výrazná miera inovácie. 
 Aktívny prístup obyvateľov k perspektíve udržateľného rastu obce podpo-
ruje jej iniciatívu pri získavaní finančných prostriedkov prostredníctvom štát-
nych i európskych projektov a grantov.

 Jedna	z	najväčších	obcí	na	Slovensku	a	zároveň	najchladnejšia.	Uvedomíte	si,	
čo	by	ju	malo	charakterizovať	–	to,	že	má	goralskú	minulosť,	to,	že	je	to	obec	spo-
jená	z	viacerých	osád,	ktoré	spájajú	viackilometrové	cesty	a	že	prejsť	ňou	pešo	je	
niekoľkodňová	túra	a	že	je	lesná	–	teda,	že	les	by	tu	mal	byť	dominantný.	A	skutočne	
to	platí	na	sto	percent.	Do	Oravskej	Lesnej	prichádzame	autom	v	zime,	potme,	už	
je	dávno	za	nami	informačná	tabuľa	Oravská	Lesná,	a	stále	sme	v	lese.	Sneh	a	les	
a	zima	a	fujavica.	Predvianočné	námestíčko	je	však	viac	ako	romantické	s	kulisou	
rozľahlej	stavby	kostola,	veľkého	rozsvieteného	adventného	venca	a	Oravskej	izby	–	 
reštaurácie	s	dreveným	interiérom	salaša.	Ani	ponuka	menu	nie	je	iná	–	tradičné	ze-
miakové	jedlá	sú	chutné	a	výdatné.	Zimu	Lesňania	berú	ako	svoj	identifikačný	znak,	
ktorý	ľudí	spája	k	spolupatričnosti.			
	 O	tunajších	rodinách	nám	veľa	napovie	i	ranný	nákup	v	blízkom	obchode	Coop	
Jednoty.	Vidíme	ženy	s	plnými	nákupnými	 košíkmi	 s	 tromi	 chlebami,	 veľkými	ba-
líkmi	rožkov	a	pod.	To	 je	 iste	preto,	že	každá	mladá	rodina	 je	s	mnohopočetnými	
deťmi.	Nákupy	v	tomto	obchode	si	radi	zopakujeme,	lebo	je	výborne	zásobený;	na-
príklad	 výberu	 rôznych	 druhov	 pečiva	 nemôže	 konkurovať	 ani	 obchodný	 reťazec	
v	okresnom	meste	a	okrem	toho	tu	majú	najlepšie	–	ešte	poctivé	veterníky.	Tu	nie	je	 
zvláštne,	že	sa	chlapci	ženia	 takmer	 ihneď	po	skončení	strednej	či	vysokej	školy	
a	hneď,	ako	si	založia	rodinu,	chystajú	sa	stavať	nový	dom.	Katolícka	viera	je	živá,	
na	sviatky	a	v	nedeľu	je	okolo	kostola	úplne	obsadené	veľké	parkovisko,		v	kostole	je	
plno	ľudí,	detí,	kočíkov...	Na	pár	stretnutí	s	tunajšími	ľuďmi	iste	nezabudneme,	hoci	
sme	všetky	 „ostrieľané	výskumníčky“.	K	najúžasnejším	patrila	cesta,	pobyt	a	 roz-
hovory	s	pánom	farárom,	ktorý	býva		vysoko	nad	Ústredím	obce	v	drevenici	plnej	
nielen	sakrálnych,	ale	aj	tradičných	ľudových	predmetov	a	najmä	pozitívnej	energie.	
Z	malého	okienka	vidieť	iba	mrznúcu	krajinu	akoby	bez	života		–		bez	ľudí	a	podľa	
slov	pána	farára	sem	neraz	zablúdia	vlky	i	medvede.
    
Spišský Hrhov

 Dedinou roka sa stal v roku 2017.13 V prípade Spišského Hrhova ide o obec, 
ležiacu v severovýchodnej časti Slovenska v regióne dolného Spiša, v Prešov-
skom kraji. Nezanedbateľným faktorom vzhľadom na výhodnú geografickú po-
lohu je aj jej dostupnosť. Obec leží na hlavnom cestnom ťahu krajiny (Žilina –  

13 Pod vedením starostu Vladimíra Ledeckého.
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Prešov), čo je jej silnou stránkou vo vzťahu k rastu hospodárstva a v súvislos-
ti s bohatým kultúrnym (gotická cesta) a geograficko-prírodným potenciálom 
(Vysoké Tatry) i k rastu cestovného ruchu a turizmu. Vzdialenosť obce od vý-
znamnejších sídiel je rovnako priaznivá (okresné mesto Levoča 7 km, Spišská 
Nová Ves 17 km, vzdialenejší je severozápadne Poprad 33 km a východne Prešov 
50 km) (Krišková 2019: 317 – 18). V obci s rozlohou 1200 ha žije 1632 obyvateľov14  
prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania, iba 2,5 % sa hlási ku gréckokato-
líckemu vierovyznaniu. Z etnického hľadiska je obec zaujímavá vyšším počtom 
rómskeho obyvateľstva, ktoré predstavuje približne pätinu obyvateľov (Mušin-
ka 2018), i tým, že v pôvodne nemeckom spišskom regióne nemecká národnosť 
v obci absentuje. Hospodárska situácia vo východnej časti Slovenska v súčas-
nosti všeobecne nie je priaznivá. Spiš patrí k regiónom s vysokou nezamestna-
nosťou, a tiež vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva. Napriek tomu 
obec zaznamenáva permanentný príliv obyvateľstva a na rozdiel od ostatných 
častí regiónu má krivka jeho rastu stále stúpajúcu tendenciu.
 Spišský Hrhov je totiž ojedinelou lokalitou, ktorá rúca celoplošné hospo-
dárske štatistiky regiónu i krajiny. Jej špecifikum je v ekonomickom rozvoji, 
ktorý úspešne zabezpečuje vlastnými zdrojmi. Prostredníctvom svojich obec-
ných a sociálnych firiem, predovšetkým v oblasti stavebnej kultúry, zamestnáva 
domáce obyvateľstvo so zreteľom na riešenie zamestnanosti rómskej populá-
cie, v čom dosahuje výrazne pozitívne výsledky. Obec sa stáva vyhľadávaným 
satelitným mestečkom neďalekých mestských centier, najmä Levoče.
 Od roku 2003 tu každoročne organizujú festival Harhovske čuda a zabavis-
ka, spojený s výrobou artefaktu rekordných rozmerov (kosa, valaška, košeľa 
a pod.). 
 Spišský Hrhov je moderná obec s výraznou úlohou lídra, aktivitou viazanou 
na spoluprácu v rámci partnerských združení, a tiež aktívnym využívaním pro-
jektov. Agilný prístup obyvateľov je zameraný na súčasný kultúrny a hospodár-
sky rast obce, ktorý dominuje pred väzbou na korene tradičnej lokálnej kultúry.

	 Po	prechádzke	areálom	kaštieľa,	v	ktorom	po	grófskej	ére	roky	pôsobilo	reedu- 
kačné	 centrum,	 rozľahlým	 starobylým	 parkom	 so	 vzácnymi	 stromami,	 popri	 ma-
lých	 činžiakoch	 s	 nájomnými	 bytmi,	 ihriskom	 s	 budovou	 pre	 posilňovanie	 a	 fit-
ness,	 popri	 malej	 budove,	 v	 ktorej	 miestny	 chovateľ	 oviec	 vyrába	 ovčie	 údené	 
i	neúdené	syry,	centrálnou	časťou,	ktorej	dominuje	veľká	farebná	plastika		LÁSKA,	
okolo	kovových	muzikantov	v	 ľudskej	 veľkosti,	 drevených	sôch	a	napokon	novou	
štvrťou	vystavanou	z	katalógových	domov	s	areálom	kúpaliska	a	penziónom	U	gró-
fa		si	hovoríte:	tradičné,	netradičné,	moderné,	zvláštne,	čudné,	iné.	To	všetko	vám	
prechádza	 hlavou	 pri	 prehliadke	 vari	 najviac	medializovanej	 obce	 na	 Slovensku.	
Stretávate	miestnych	Rómov	v	pracovných	odevoch,	dôchodkyňu	zo	stacionára	na	
elektrickom	skútri,	deti	na	elektrických	autíčkach,	ktoré	si	môžu		požičať.	„Čudnosť	
Hrhova	je	však	aj	v	niečom	inom,	podstatnejšom.	Zatiaľ	čo	sa	spišský	vidiek	vyľud-
ňuje,	v	Hrhove	obyvateľov	pribúda.	Dnes	ich	tam	žije	takmer	dvojnásobok	toho,	čo	 
 
14 Počet obyvateľov k 31. 12. 2018. Údaj poskytnutý pracovníčkou obecného úradu.
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pred	desiatimi	rokmi“.15	Obec	je	všeobecne	známa	tým,	že	sa	tu	pod	vedením	skú- 
sených	lídrov	podarila	inklúzia	Rómov,	ktorí	si	rekonštruovali	svoju	štvrť	a	zamestná- 
vajú	sa	v	obecných	firmách.			
	 Už	pri	vstupe	do	obce	na	odbočke	z	hlavnej	cesty	z	Levoče	vás	upúta	drevený	
domček	Kredenc	ponúkajúci	poctivé	potraviny,	ale	najmä	veľkorozmerná	valaška.	
S	týmito	maxi-výtvormi		sa	stretnete	aj	v	centre	obce	–	o	stenu	domu	sú	opreté	hrab-
le	a	kosa,	je	tu	aj	obria	panvica	a	iné	predmety,	najmä	také,	ktoré	sa	používali	v	tra-
dičných	roľníckych	domácnostiach.	Ako	sa	i	náhodný	návštevník	dozvie	z	početných	
informačných	tabúľ,	sú	vyrobené	počas	festivalu	Harhovske	čuda	a	zabaviska,	aký	
nenájdete	inde	na	Slovensku.	Na	informačných	tabuliach	je	i	celá	história	obce	a	tak- 
isto	i	opisy	významných	budov,	ulíc,	štvrtí.	
	 Hrhov	je	modernou	cieľavedomou	obcou,	ktorej	obyvatelia	chcú	so	zdravou	dáv-
kou	sebavedomia	ísť	dopredu	aj	za	cenu	zdanlivo	rozporuplného	stretu	svetov	mi-
nulosti	a	súčasnosti.

Celoštátna súťaž Dedina roka 

 Keďže publikácia je orientovaná na obce, ktoré zvíťazili v súťaži Dedi-
na roka; považujeme preto za vhodné ju bližšie charakterizovať. Celoštát-
na súťaž Dedina roka je súčasťou Programu obnovy dediny (POD), kto-
rého  cieľom je podporovať vidiecke komunity v ich aktivite dosiahnuť 
lepšiu kvalitu života na vidieku, revitalizovať vidiecke prostredie a smerom 
k budúcnosti napĺňať idey udržateľného rozvoja. Program obnovy dedi-
ny sa realizuje na národnej úrovni  od roku 1998. Je garantovaný Minis- 
terstvom životného prostredia SR, pričom odborný výkon, metodickú čin-
nosť a administratívu zabezpečuje  Slovenská agentúra životného prostredia  
(SAŽP).16 Na začiatku vzniku sa POD formoval ako filozofia, ako pristupovať 
k obnove dediny, ktorej základom, podľa zakladateľky programu je  
„...zachovanie a rozvíjanie tradícií v oblasti hmotnej aj nehmotnej kultúry, obnova 
prostredia v duchu kultúrnej kontinuity a miestnej identity. Je to o pospolitosti, fungo-
vaní miestnych spolkov, klubov, združení, o sociálnej starostlivosti, práci s mládežou. 
O uplatňovaní vzorov z domácej ľudovej architektúry a staviteľstva v rekonštrukciách 
a novej výstavbe na dedine. O úprave a nových funkciách verejných priestranstiev, o ze-
leni vo vidieckych sídlach, o drobnej architektúre... je to o zlepšení kvality života, je to 
o hodnotách vidieckej krajiny, o potrebe zachovania ducha vidieka.“ (ž. 61 – 70)  

 Zámerom POD je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpo-
klady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili 
o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných 
a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hos-
podárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia. V Pro- 
 
15 Obec Spišský Hrhov. Napísali o nás. https://www.spisskyhrhov.sk/udalosti-v-obci/napisali-o-nas/le-

voca-nedaleko-hrhova
16 SAŽP je odbornou organizáciou zameranou na starostlivosť o  životné prostredie a  tvorbu  

krajiny v  súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Má celoslovenskú pôsobnosť 
a sídli v Banskej Bystrici.

VIDIEK 10.2..indd   15 24. 2. 2021   10:28:42



          
16

Celoštátna súťaž dedina roka

grame obnovy dediny sa kladie dôraz na spoluúčasť obyvateľov a spoluprácu 
odborníkov smerovanú k zachovaniu kultúrnej kontinuity, tradícií a charak-
teristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny (Sklenárová – Cimermanová – 
Ľuptáková – Lakanda 2012: 2).
 Program obnovy dediny je systémovým finančným nástrojom, ktorého prí-
jemcami sú samosprávy i mikroregionálne združenia. Tie sa o dotácie uchádza-
jú na základe tvorivých projektov, ktoré sa vyhodnocujú každoročne. Pri ana-
lýze projektov je možné sledovať ich vývoj a tematický posun. V prvej fáze 
fungovania sa zameriavali najmä na rekonštrukciu budov (obecných úradov, 
domov smútku),  budovanie infraštruktúry, na revitalizáciu verejných priesto-
rov (autobusových zastávok, detských ihrísk,  tvorbu priestorov pre voľnočaso-
vé aktivity, rekonštrukciu studní, osádzanie lavičiek). Vzhľadom na príslušnosť 
POD k rezortu životného prostredia, ktorý program finančne podporuje, sa 
dotácie v posledných rokoch koncentrujú najmä na environmentálne aspekty 
obnovy dediny a krajiny. O opodstatnení systémovej podpory malých grantov 
svedčí aj fakt, že sa v období rokov 1998 – 2018  zapojilo do programu  83 % obcí 
(2415 obcí a 260 mikroregiónov) a schválené projekty boli podporené čiastkou 
10,83 mil.€ (Sólymos 2018: 3).
 Neoddeliteľnou časťou samotnej filozofie Programu obnovy dediny je ná-
rodná súťaž Dedina roka, ktorá sa organizuje od roku 2001 s dvojročnou perio-
dicitou. Vyhlasovateľmi súťaže je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dedi-
ny, Združenie miest a obcí Slovenska, generálnym partnerom je COOP Jedno-
ta Slovensko, s. d. Cieľom súťaže je povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na 
rozvoji svojho domova, upozorniť na tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny 
vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrov-
ni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. 
 Jej súčasťou je aj prezentácia dosiahnutých výsledkov v oblasti starostlivosti 
o vidiek, realizovaných aktivít i schopnosti slovenských dedín prinášať inova-
tívne spôsoby riešenia v procese starostlivosti o svoje kultúrne a prírodné pro-
stredie s dôrazom na lokalitu (preambula). Prihlásené obce sa pred hodnotia-
cou komisiou prezentujú podľa svojho uváženia. Členovia komisie zloženej zo 
zástupcov usporiadateľských organizácií a starostov víťazných obcí z minulých 
ročníkov si všímajú napĺňanie kritérií udržateľnosti, posudzujú vízie, strategic-
ké dokumenty, fungujúce partnerstvá, hospodárenie v obci, jej vzhľad a staveb-
ný poriadok, hmotné a nehmotné kultúrne bohatstvo, vzájomnú kooperáciu, 
podmienky pre život, cestovný ruch, starostlivosť o životné prostredie, zeleň 
a krajinu, ako aj súčinnosť obecného úradu s občanmi, organizáciami, inštitú-
ciami i lokálnymi podnikateľmi. Zadefinovaním a vyšpecifikovaním  hlavných 
ukazovateľov hodnotenia sa okrem hlavnej ceny (1. miesto) udeľuje aj druhé 
i tretie miesto a oceňuje sa podľa nasledovných kategórií: 
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▪		 Dedina ako hospodár – s dôrazom na angažovanosť miestnych podni-
kov, závodov, súčinnosť poľnohospodárov, lesníkov, ekologické využí-
vanie miestnych zdrojov, pestovateľstvo, ovocinárstvo a chovateľstvo, 
predaj z dvora, vytváranie podmienok pre zvyšovanie zamestnanosti 
a pod. 

▪		 Dedina ako maľovaná – s dôrazom na harmonický obraz dediny, obno-
vené objekty a drobnú architektúru, rešpektovanie znakov tradičnej re-
gionálnej architektúry v novej výstavbe (súlad starého s novým) a pod.

▪		 Dedina ako klenotnica – s dôrazom na ochranu a starostlivosť o hmot-
né a nehmotné kultúrne dedičstvo, tradičnú ľudovú kultúru, zachová-
vanie tradícií, zvykov a zručností, realizáciu kultúrnych aktivít, atmo-
sféru a originalitu, miestnu hrdosť a pod.

▪		 Dedina ako pospolitosť – s dôrazom na  rozsah a rôznorodosť spolkovej, 
klubovej a inej záujmovej činnosti, výchovu, vzdelávanie a osvetu, so-
ciálne služby a charitu, starostlivosť o dôchodcov, mládež a marginali-
zované skupiny, podmienky pre stretávanie, kultúrno-spoločenské po-
dujatia, šport, komunikáciu a prácu s ľuďmi, občiansku angažovanosť, 
kooperáciu a pod.

▪		 Dedina ako partner – s dôrazom na vytváranie fungujúcich partnerstiev 
na miestnej a regionálnej úrovni, medzinárodnú spoluprácu, stratégie 
udržateľného rozvoja, rozvojových dokumentov, účasť laickej a odbor-
nej verejnosti v plánovaní a pod.

▪		 Dedina ako hostiteľ – s dôrazom na pohostinnosť, kvalitu zariadení 
slúžiacich cestovnému ruchu, stravovacie, športové, kultúrno-spolo-
čenské a doplnkové služby, využívanie prvkov miestneho koloritu, pro-
pagáciu, informačné značenia, náučné a turistické chodníky, cyklotra-
sy, oddychové miesta, iné atraktivity v území a pod.

▪		 Dedina ako záhrada – s dôrazom na životné prostredie, čistotu vody, 
vzduchu, pôdu,  tvorbu a využívanie verejných priestranstiev vrátane 
predzáhradiek, starostlivosť o krajinu, sídelnú zeleň, preferovanie sta-
rých a krajových odrôd, nakladanie s odpadmi, využívanie šetrných  
technológií, environmentálne vzdelávanie a pod.  (Brenkus – Mojžišová –  
Králik 2018: 58 – 59).

 Titulom Dedina roka sa môžu pýšiť a prezentovať nasledovné obce: Sobla-
hov, 2001 (okres Trenčín), Hrušov, 2003 (okres Veľký Krtíš), Vlachovo, 2005 
(okres Rožňava), Liptovská Teplička, 2007 (okres Poprad), Dobrá Niva, 2009 
(okres Zvolen), Oravská Lesná, 2011 (okres Námestovo), Malé Dvorníky,  2013 
(okres Dunajská Streda), Spišský Hrhov, 2015 (okres Levoča), Oravská Polhora, 
2017 (okres Námestovo), Papradno, 2019 (okres Považská Bystrica). 
 Víťazné obce v národnej súťaži majú právo reprezentovať Slovenskú re- 
publiku v súťaži Európska cena obnovy dediny, ktorú organizuje Európske 
pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (Die Europäische  
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Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung und Dorferneuerung – ARGE) so síd-
lom vo Viedni od roku 1990 s dvojročnou pravidelnosťou. Nominované obce 
navštívia členovia medzinárodnej jury, ktorí rozhodujú o udelení hlavnej ceny. 
Tá sa odovzdáva za účasti predstaviteľov všetkých zúčastnených obcí v tej kraji-
ne a priamo v tej obci, ktorá získala ocenenie v minulom ročníku. Každý ročník 
sa organizuje v duchu vyhláseného motta, ktorého naplnenie je nosným kri-
tériom hodnotenia (napr.: „bez budúcnosti žiadna história“, „globálna obno-
va dediny“, „cesta k jedinečnosti“, „zmena ako príležitosť“, „budúcnosť cestou 
spoločenských inovácií“, „nová energia pre silné spolunažívanie“, „budúcnosti 
na stope“, „byť otvorený, „lepšie žiť, „myslieť dopredu“ a pod.). Podľa predstavi-
teľov medzinárodnej jury je najväčšou devízou našich obcí komunita, občian- 
ska participácia, spolupatričnosť, kooperácia, ochota vzájomne si pomáhať. 
Komunikačný a behaviorálny aspekt transmisie kultúrnych noriem a hodnôt 
i schopnosť spoločného trávenia voľného času, čo v živote obcí západnej Euró-
py absentuje (Koštialová 2013).  
 Pri odovzdávaní cien na národnej i európskej úrovni získajú ocenené obce 
smaltovanú tabuľu s logom, ktorú si pripevňujú na obecné úrady. O získaní 
ceny informujú na svojich webových stránkach, reprezentačných materiáloch. 
Funkcia symbolu dáva pocit zadosťučinenia a je i prestížnou záležitosťou. 

K metodologickým východiskám

 Sociálny kapitál má svoj makrosociálny  a mikrosociálny kontext. Podľa Ma-
reka Dobeša  (2003) ľudský kapitál spoločnosti je „súhrnom ľudského kapitálu 
jej členov, t. j. súhrnom všetkých znalostí, zručností, kvalifikácií, vzorcov sprá-
vania, hodnôt a motivácií, ktoré sa v spoločnosti nachádzajú“. V makrosociál-
nom význame sa vzťahuje na vyjadrenie skrytých síl takých sociálnych systé-
mov, ako je štát (región, lokalita...), národ, inštitúcia (rodina...). Je súhrnnou 
sociálnou hodnotou, ktorá vyjadruje mieru možnosti a vzájomnej súčinnosti 
parciálnych vlastností, aktivít a foriem života (Tokárová 2007: 104). Sociokul-
túrny kapitál lokality/ regiónu je výslednicou vzájomného pôsobenia politic-
kých, sociálno-ekonomických a kultúrnych podmienok, resp. zmien v kontex-
te s relatívne stabilnými vlastnosťami prírodnej krajiny a polohy konkrétneho 
územia. Významnú úlohu zohrávajú exogénne faktory rozvoja, reprezentované 
civilizačnou zmenou a globalizáciou (Murgaš 2007: 134). Pre obec môžu exogén- 
ne faktory predstavovať región či vyšší územný celok. Rozhodujúce pritom je, či 
ide o ekonomicky aktívne prostredie s rozvinutým trhom práce a obchodno-ob- 
služné a infraštruktúrne kvality kompenzujúce lokálne obmedzenia vďaka  
dostupnosti a dosiahnuteľnosti (Falťan 2011: 24).
 K dôležitým podmienkam rozvoja patria aj endogénne predpoklady. Franti-
šek Murgaš (2007) zaraďuje k endogénnym predpokladom i humánny kapitál, 
poznatkový kapitál a regionálnu konkurencieschopnosť. Martin Hampl (2001) 
za endogénne predpoklady považuje sociálnu a ekonomickú kvalitu lokalít 
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a regiónov. Ján Pašiak (2005: 370) konštatuje: „ľudský kapitál, sociálny kapi-
tál, kultúrny kapitál (societálny kapitál) regiónov zohrávajú dôležitú úlohu ako 
endogénne zdroje regionálneho rozvoja pri sociálnej inovácii a modernizácii 
a prechode spoločnosti na znalostnú ekonomiku a formovanie informačnej 
spoločnosti“. Kultúrny a sociálny kapitál tvoria súčasti symbolického kapitálu 
(Bourdieu 1998), založeného najmä na vzťahoch jednotlivca a skupiny (pozri aj 
Darulová 2019:  295).
 Endogénny kultúrno-spoločenský kapitál obcí sa chápe „ako schopnosť jed-
notlivých subjektov sídelného spoločenstva iniciovať, udržiavať a rozvíjať či 
kultivovať zvnútra – vlastnými silami miestny rozvoj v jeho rôznych sférach“ 
(Falťanová 2011: 189). Značnú  úlohu zohráva vtedy, ak  ide o málo rozvinutú, 
zaostávajúcu, marginalizovanú lokalitu/ región. „Výrazná bariéra rozvoja za- 
ostávajúcich regiónov a sídiel či dynamiky tohto vývoja je v sociálnej sfére, v so-
ciálnych zdrojoch týchto území – v ľudskom, sociálnom a kultúrnom – socie-
tálnom kapitáli.“ (Gajdoš – Pašiak 2008: 5)
 Ako uviedla Alexandra Bitušíková aj „výskum odolnosti a životaschopnosti 
vidieckych lokalít sa primárne odvíja od konceptu kapitálu – počnúc konceptom 
ekonomického, sociálneho a kultúrneho kapitálu Pierra Bourdieua [...] až po 
sociálny kapitál Roberta Putnama, v ktorom hrajú dôležitú úlohu najmä so- 
ciálne siete (t. j. živé komunikačné siete medzi obyvateľmi), mocenské vzťahy, 
prepojenosť obyvateľov, spolupráca a dôvera, všetko to nemateriálne, čo komu-
nitu spája“ (Bitušíková 2019: 268). Rôzne formy kapitálov (sociálny, kultúrny, 
ľudský, societálny, ekonomický, environmentálny) tak dôležité pre lokálny či 
regionálny rozvoj sa považujú za aktívum, ktoré sa môže zvýšiť, ale zároveň 
môže prejsť aj do pasívnej i klesajúcej formy. Kapitál teda nie je statický. Pri 
dobrom využívaní sa jeho fond zvyšuje na ďalšie použitie, prípadne použitie 
v iných oblastiach, ktoré nemusia súvisieť. Ak sa však nevyužíva na aktiváciu 
lokálnych zdrojov, napríklad na rozvoj spoločenského, kultúrneho života, ko-
munita postupne stráca svoju schopnosť prístupu k nemu a nerozvíja sa. 
 Zabezpečiť udržateľný rozvoj kapitálov sa podľa slovenských sociológov Pet-
ra Gajdoša a Jána Pašiaka stáva nevyhnutnou podmienkou trvalo udržateľného 
života v 21. storočí a strategickou úlohou pre udržanie dostatočnej úrovne bla-
hobytu (wellbeing), a to nielen v záujme jednotlivcov a rodín, ale aj v záujme  
verejnom, komunity či v záujme rozvoja lokality, mikroregiónu a regiónu  
(Gajdoš – Pašiak 2008: 54, 196).
 Znamená to, že ak chce byť obec úspešná, musí sledovať významné sily 
makroprostredia   –  demografické, ekonomické, technologické, politické, le-
gislatívne, sociálne a kultúrne  –  tiež tých účastníkov mikroprostredia, ktorí 
ovplyvňujú jej schopnosť dosiahnuť v regióne prospech, to znamená neziskové 
organizácie, orgány miestnych samospráv, podnikateľské subjekty, miestnych 
aktérov a verejnosť; musí teda voliť integrované stratégie.
 Na základe štruktúry SWOT analýz možno konštatovať, že dôležitými znak-
mi konkurenčnej sily obce sú  najmä kvalitné ľudské zdroje, rozvinuté podnika-
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teľské prostredie, prírodný potenciál, výhodná poloha a dopravná dostupnosť 
a iné. Za dôležité znaky konkurenčnej slabosti sa považujú – strácanie pozície 
voči konkurenčným regiónom, nedostatok finančných zdrojov na rozvoj, klesa-
júca demografická krivka, vysoká nezamestnanosť, zlý technický stav základnej 
infraštruktúry a iné. Z dokumentov, ktoré sú zamerané na hospodársky, so- 
ciálny a kultúrny rozvoj obcí (PHSR, SWOT analýzy, Územné plány) vyplýva, 
že  potenciálnymi príležitosťami sú existencia stabilného hospodárskeho pro- 
stredia, kvalitné životné prostredie, prírodný potenciál, historicko-kultúrne 
hodnoty, rozvinutá sieť inštitúcií verejných služieb, objekty cestovného ruchu. 
Pri analýzach reálnych situácií spojených s rozvojom vidieka  zohráva význam-
nú rolu kvalitatívna stránka ľudského faktora, ktorý je prirodzenou súčasťou 
a iniciátorom takéhoto rozvoja. Okrem iného sa odvíja od systému hodnôt, na 
ktorých tento ľudský faktor stojí a ktorý podmieňuje jeho konanie. Vzťahuje sa 
to tak na aktérov, organizátorov, realizátorov i používateľov. Významnú úlohu 
majú predovšetkým lídri – predstavitelia miestnych samospráv, ale aj schop-
nosti a kooperácia lokálnej komunity. 

 V projekte APVV Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľ-
ného rozvoja slovenského vidieka, ktorého výstupom je aj táto monografia, boli 
pre realizáciu výskumov určujúce nasledovné ciele, ktorých plnenie je možné 
sledovať v rámci skúmaných tematických celkov:

-  endogénne a exogénne faktory ovplyvňujúce lokálny rozvoj a ich dosah 
na vnímanie kvality života obyvateľmi skúmaných obcí;

-  tradičné a alternatívne hospodárstvo a ekologicky únosné využívanie 
domácich zdrojov;

-  ochrana, starostlivosť a využívanie hmotného, nehmotného a prírod-
ného dedičstva, aktivity občanov v prospech obce, sociálnej kohézie 
a lokálnej identity;

-  koexistencia generácií a medzigeneračná transmisia sociokultúrneho 
kapitálu;

-  rozsah a rôznorodosť spolkovej, klubovej a inej záujmovej činnosti, par-
ticipácia občanov na aktivitách obce, vrátane aktivít k marginalizova-
ným skupinám a starostlivosti o ne;

-  regionálne partnerstvá a kvalifikovaný cestovný ruch ako výsledok in-
štitucionálnych a občianskych aktivít;

-  význam participácie obce v súťaži Dedina roka (a iných) ako motivač-
ného faktora lokálneho rozvoja a formovania.

 Zámerom autoriek predkladanej monografie bolo poukázať na dobré a in- 
špiratívne stránky rozvoja skúmaných obcí, ktorými ako dobrými príkladmi  
možno dokumentovať pozitíva, ale rovnako upozorniť na problémy, s ktorými 
aj úspešné obce roky zápasia a ktoré sa im nedaria riešiť.
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Dedina tradičná a moderná

 Na formovanie tradičnej kultúry vplývali v širokom slova zmysle viaceré as-
pekty. Najvýraznejšími boli tie, ktoré determinovali jej agrárny charakter, a to 
na všetkých sledovaných úrovniach: nielen v etnickej, regionálnej, ale i lokál- 
nej. Slovensko mnoho storočí patrilo medzi agrárne krajiny s tradičnou agrár-
nou kultúrou s charakteristickou pretrvávajúcou stabilitou a znakmi rozma-
nitosti interferovanými rozdielnymi prírodnými, historickými i sociálnymi 
determinantmi. Ešte v polovici 20. storočia bolo poľnohospodárstvo ovplyvne-
né nízkym stupňom kapitalistických vzťahov a doznievajúcich foriem feudál- 
nych prežitkov. Práca na slovenskom vidieku spočívala okrem iného aj v spoloč-
nom obrábaní a používaní obecných pozemkov, urbárskych lesov a pasienkov 
i v spoločnom hospodárení v rozšírených rodinách. Ako uvádza Peter Slavkov-
ský (2009: 190) nízka mobilita, obmedzené možnosti komunikácie i relatív-
ne pevné sociálne väzby v lokálnom spoločenstve vytvárali v slovenskej dedi-
ne špecifické črty, ktoré ešte viac konzervovali síce pomerne integrovanú, ale 
veľmi konzervatívnu sídelnú jednotku. Do druhej svetovej vojny bola pôda na 
Slovensku rozdrobená na 12 miliónov parciel a malí roľníci a domkári tvorili  
až 42,3 %.
 Oľga Danglová v roku 2006 napísala, že k hlavným črtám tradičnej kultúry 
a spôsobu života patrila: jednota miesta bývania a práce i lokálna uzavretosť 
sociálneho sveta. V niektorých oblastiach Slovenska aj uzavretosť života roľ-
níckych komunít podľa feudálneho spôsobu do malých izolovaných dedín ale-
bo komunít sústredených okolo farností. Lokálnu uzavretosť sociálneho života 
najmä u roľníkov, pastierov a pod. podporoval kolobeh rodinných vzťahov spo-
jený so závislosťou a pripútanosťou k pôde a obci, založený aj na dodržiavaní 
endogamie.
 V období združstevňovania v 50. rokoch 20. storočia, ale aj v neskorších ro-
koch socializmu sa na vidieku nanovo formovala sociálna i kultúrna sféra vply-
vom presadzovania socialistickej ideológie do praxe.   
 V zlomových časových obdobiach – po roku 1945 a po roku 1989 bolo rurálne 
prostredie na Slovensku poznačené diskontinuitnými zmenami a eskaláciou 
konfliktov v súvise s kolektivizáciou a neskoršou transformáciou poľnohospo-
dárstva. V oboch prípadoch to bol zásah do inštitúcie súkromného vlastníc- 
tva – strata a opätovné nadobudnutie vlastníckych práv. V prvom prípade išlo 
o dôležité právo na rodinné vlastníctvo zeme, spojené s citovými väzbami na 
zveľaďovanie majetku predkov, ktoré bolo oklieštené. Združstevnenie prinieslo 
zrútenie štrukturovaného a bezpečného sveta, rozbitie lokálnych ekonomic-
kých modelov a v neposlednom rade i narušenie sociálnych väzieb a oslabenie 
sociálnej súdržnosti (Danglová 2005: 54). V druhom prípade, v procese trans-
formácie sa mala pôda, hnuteľný i nehnuteľný majetok opätovne prerozdeliť 
medzi vlastníkov – podielnikov, vrátane majetku urbáru a obce. Pôvodní vlastní- 
ci a najmä ich potomkovia však postupom času strácali nielen vlastnícky, ale  
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aj používateľský vzťah k pôde a napokon aj ekonomicko-realizačný vzťah (Dang- 
lová 2006: 65, 66).    
 V postsocialistickom období – teda v období rozsiahlych transformačných 
zmien po roku 1989 – oscilovala najmä vidiecka spoločnosť medzi socialistic-
kým spôsobom života s jej adekvátnym hodnotovým systémom formovaným 
vyše štyridsať rokov a predsocialistickým, charakterizovaným súkromným 
hospodárením. Po zásadnej politickej zmene v Československu začiatkom  
90. rokov 20. storočia, kedy sa tzv. socialistická kolektivizovaná dedina stala 
minulosťou a došlo postupne k obnove lokálnych samospráv, k transformácií 
poľnohospodárskych zariadení socialistického typu na družstvá vlastníkov poľ-
nohospodárskej pôdy, prípadne individuálnych poľnohospodárskych fariem,  
z tradičnej rurálnej kultúry nezostalo takmer nič (Stoličná 2002: 99). 
 Počiatočný nezáujem o návrat k tradičným formám hospodárenia, ktorý bol 
sprievodným javom dekolektivizácie po roku 1989, vystriedal čiastočne v obdo-
bí posledných dvoch desaťročí záujem o zakladanie rodinných fariem. Okrem 
iného súvisia so životnou filozofiou ľudí, ktorí sa snažia využiť zdedenú pôdu 
i majetok a zároveň využívať tradičné formy hospodárenia charakteristické pre 
ich rodinných predkov. Na druhej strane ide o ľudí často prichádzajúcich na 
vidiek z miest, ktorí si volia alternatívny spôsob života ako odpor voči konzum-
nej spoločnosti. Niektoré teda vychádzajú z prvkov tradičnej ľudovej kultúry 
skúmaných obcí a niektoré sú produktom postmodernej doby či kombináciou 
cudzích kultúrnych prvkov. Výsledkom je  súčasná paleta rôznych osobných 
a rodinných stratégií a ich praktických realizácií.  
 Práve imigrácia (tzv. immigration alebo aj in-migration) ľudí zväčša strednej 
triedy z miest do dedín (či v rámci suburbanizácie alebo hľadania „druhého“ 
domova na víkend či dôchodok) významne vplýva na sociálnu zmenu na vi-
dieku. S touto zmenou prichádza na vidiek profesijná a sociálna diferenciácia 
a reštrukturalizácia, nové spôsoby využívania usadlostí i pôdy, nové životné 
štýly a normy správania, často odlišné od tých, ktoré vyznávajú starousadlíci. 
To môže narúšať sociálnu kohéziu a viesť aj ku konfliktom, prípadne rezistencii 
domácich voči novým prisťahovalcom. Je to súčasť procesu gentrifikácie týka- 
júceho sa rôznych trendov urbánno-rurálnej migrácie. V prípade rapídnej (naj- 
mä postsocialistickej) suburbanizácie ide o nárast „pôvodne mestského obyva-
teľstva sťahujúceho sa do vidieckeho zázemia väčších miest“, čo znamená, že 
mestá vstupujú do blízkeho vidieckeho priestoru a podieľajú sa na jeho preme-
ne (Falťan 2019: 104). 
 Tento trend suburbanizácie v posledných rokoch dopĺňa  opačná urbanizá-
cia, ktorá znamená sťahovanie sa z miest do vidieckych oblastí (už nielen prí-
mestských, ale aj odľahlejších), kde si však jej aktéri naďalej uchovávajú spoje-
nie s mestom i všetkými technologickými výhodami moderného života. Ďalšou 
podobou opačnej urbanizácie je antiurbanizácia, ktorej účastníci sa sťahujú na 
vidiek najmä preto, že odmietajú materiálny, konzumný spôsob života a hľada-
jú lepšiu kvalitu života. Účastníkmi týchto urbánno-rurálnych migrácií a pro-
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cesov (najmä opačnej urbanizácie a antiurbanizácie) sú prevažne mladší ľudia/ 
rodiny zo stredných vrstiev, ktorých profesie umožňujú flexibilné pracovné 
podmienky (napr. prácu z domu) a ktorí neraz vyznávajú aj alternatívne, resp. 
viac ekologicky orientované životné štýly. Títo ľudia prinášajú na vidiek nové 
idey a často prispievajú k sociálnej zmene (Bitušíková 2019: 270).
 Ako uvádza Alexandra Bitušíková (2019) podľa Hany Horákovej, prechádza 
aj vidiek, podobne ako i celá krajina, tzv. rurálnou transformáciou. Rurálna 
transformácia závisí od viacerých endogénnych i exogénnych faktorov roz-
voja; patria sem napr. rozpory medzi produkciou a spotrebou, komodifikácia 
rôznych aspektov života na vidieku, noví prisťahovalci s novými stratégiami, 
nová stredná vrstva – tzv. neoruráli a prehlbovanie rurálno-urbánneho konti-
nua (Horáková 2018: 17). Mení sa aj obraz vidieckej krajiny a vidieckych obcí, 
ku ktorému na jednej strane pribudli neroľnícke priestory, zberné dvory, prie- 
myselné parky, ale ktorý je často poznačený brownfieldami. Tie pozostávajú 
z opustených poľnohospodárskych objektov po štátnych majetkoch či zanik-
nutých jednotných roľníckych družstvách alebo po zaniknutých priemyselných 
prevádzkach, ktoré tvorili súčasť vedľajšej výroby poľnohospodárskych podni-
kov. 
 Vzhľadom na horeuvedené ciele  sa autorky výskumne sústredili na tri vy-
brané tematické okruhy, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a prelínajú.17  

„Dedina ako hospodár“
 Vzhľadom na to, že vidiek v súčasnosti už nemá iba „poľnohospodársku“ 
funkciu s úlohou zabezpečiť sebestačnosť v zásobovaní potravín, vyvstáva 
potreba hľadania jeho nových funkcií. Do vidieckeho priestoru prenikajú lo-
gistické a priemyslové parky, obchodno-obslužné centrá, energetické stavby 
a rastie význam i podpora rekreačného potenciálu (Sopirová 2011: 27). I pod-
nikateľská činnosť na vidieku je rôznorodá. Zahŕňa napríklad nielen oblasť 
poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat, ale aj obchod, služby i vi- 
diecky cestovný ruch. Preferujú sa  možnosti pestovania netradičných, tzv. 
energetických alebo bioplodín, čo je charakteristické najmä pre obce s lazovým 
osídlením, a predovšetkým takých plodín, na ktoré je možné získať dotácie.
 Zmeny sa dotkli aj pôvodného obyvateľstva obcí. Staršie domácnosti nad-
väzujú na záhumienkové (pridomové) hospodárenie, pričom prevažuje  drob-
nochov a pestovateľské aktivity pre rodinné účely; mladšie sa väčšinou pri- 
spôsobujú mestskému spôsobu života.  Posledné dve desaťročia sú naplnené aj 
hľadaním a zdôrazňovaním lokálnych kultúrnych tradícií, resp. revitalizova-
ním zaniknutých prvkov tradičnej kultúry. Odráža sa to napr. v záujme o tra-
dičné bývanie na lazoch, pôvodné formy staviteľstva, pestovanie biopotravín 
a pod. Nemalú úlohu na tomto úseku zohrávajú jednotlivci, záujmové zosku-
penia a občianske združenia a najmä  ústretovosť a podpora obecných úradov.

17 J. Darulová svoju pozornosť upriamila najmä na výskum hospodárstva, K. Koštialová na výskum 
kultúrno-spoločenského života a Z. Krišková na výskum staviteľstva.
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 Na realizáciu svojich potrieb využíva  obec financie z vlastných príjmov, do-
tácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa 
osobitných predpisov tvoria: príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného 
obci do používania (nájmu), výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov, 
podiely na daniach v správe štátu, výnosy z pokút uložených za priestupky a iné 
príjmy. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť zdroje financovania a pro- 
striedky mimorozpočtových peňažných fondov a ďalej aj z prostriedkov zdru-
žených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými alebo 
fyzickými osobami. Na plnenie rozvojového programu alebo na plnenie  úlohy 
v štátnom záujme možno poskytnúť štátnu dotáciu podľa normatívu určeného 
vládou.18  

 V tematickom okruhu „dedina ako hospodár“ boli získané údaje z oblasti 
technickej a hospodárskej infraštruktúry so zameraním na priemyselné a poľ-
nohospodárske centrum, trhové miesto, podnikateľské subjekty, služby a na 
ľudské zdroje, najmä počet obyvateľov, vzdelanostnú štruktúru a zamestna-
nosť. Z každej obce budú uvedené pozitívne príklady podnikania, a to či už 
v priemysle, službách, alebo v poľnohospodárstve. Súčasťou témy je aj charak-
terizovanie lídrov, organizátorov a aktérov, ktorí sa v značnej miere podieľa-
jú na hospodárení v obci. Zámery na zlepšenie situácie dokladajú i získané fi- 
nančné prostriedky či už vo forme dotácií, alebo i z úspešných projektov. Sa-
mohodnotenie zo strany predstaviteľov miestnych samospráv je významným 
ukazovateľom nielen pre posúdenie postojov vedenia obcí, ale veľa napovedá 
i o kvalite života obyvateľov. Preto je na začiatku každej charakteristiky výpo-
veď starostu o tom, ako sa mu darí plniť funkciu hospodára.

„Dedina ako maľovaná“ a „Dedina ako záhrada“ 
 Architektonický charakter spoločenstiev na všetkých územných i administra- 
tívnych úrovniach je vonkajším i vnútorným obrazom života ich spoločenstiev 
vo všetkých hmotných i nehmotných zložkách.
 Táto časť monografie je orientovaná na problematiku hmotnej kultúry so 
zreteľom na staviteľstvo v  sledovaných geograficky, ekonomicky i kultúrne 
osobitých obciach. Primárnym cieľom je sledovať posun vo vývoji stavebnej 
kultúry z pohľadu súčasného vývoja v kontexte transformácie zmien života 
a kultúry ich lokálnych spoločenstiev. Sústreďujeme sa v nej na uchovanie a reš- 
pektovanie znakov tradičnej regionálnej architektúry a jej možného využitia 
v novej, súčasnej výstavbe. Súlad starého s novým je dôležitým prvkom konti-
nuity kultúrneho dedičstva v procese obnovy tradičných objektov s ohľadom na 
ich súčasné funkcie. Súčasťou problematiky je aj starostlivosť o životné prostre-
die, využívanie zelene vo verejnom priestore obcí, otázka environmentálneho 
povedomia society a jej členov. Tieto čiastkové témy sledujeme na podklade  
vybraných kritérií súťaže Dedina roka: Dedina ako maľovaná a Dedina ako zá-
hrada. 
18 Podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
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 Zámerom tejto časti je naznačiť prierez stavebného vývoja, ktorého akcent 
nie je v deskriptívnom opise, ale v postihnutí zmien v závislosti od podmieňu-
júcich determinantov so zreteľom na súčasný stav. Sleduje možnosti a reálne 
spôsoby využitia sociokultúrneho kapitálu  pozorovaných lokálnych spoločen-
stiev v dnešných podmienkach, čo do veľkej miery predurčuje i perspektívy vý-
voja v tejto oblasti kultúry. 
 Problematiku sme sledovali v niekoľkých líniách. V snahe o zachovanie cel-
kového kontextu stavebnej kultúry sa okrem samotného staviteľstva a architek-
tonického riešenia súčasnej individuálnej bytovej výstavby, viacbytových jed-
notiek či nájomných domov venujeme riešeniu verejného priestoru s výrazným 
prvkom drobnej architektúry, s čím úzko súvisí oblasť skrášľovania prostredia 
a environmentálneho aspektu, v čom je nesporne viacero prienikov s oblasťou 
hospodárstva. Podobne zaznamenávame viacero prienikov stavebnej kultúry 
a hospodárstva v problematike stavu cestných komunikácií či technickej infra-
štruktúry a vybavenosti obcí. Tieto tematické celky však v monografii odlišu-
jeme so zreteľom na hospodársku či staviteľskú podstatu. Súčasťou stavebnej 
kultúry lokálnych spoločenstiev sú aj kultúrne pamiatky, ktorých kultúrny vý-
znam rovnako presahuje staviteľský a architektonický charakter, uvádzané sú 
tak vo všetkých tematicky súvisiacich celkoch. 
 Rovnako ako v ostatných témach monografie, aj pre oblasť staviteľstva a ar-
chitektúry boli významným zdrojom plány rozvoja jednotlivých sledovaných 
lokalít.

 „Dedina ako pospolitosť“ 
 Hlavným zámerom posledného tematického okruhu „dedina ako pospoli-
tosť“19 je charakterizovať ľudský potenciál a schopnosť vzájomnej komunikácie 
prejavujúcej sa v spolkovej činnosti, aktivitách v oblasti kultúry a športu. Veľa 
napovedá participácia lokálnych inštitúcií – obecných úradov, škôl  na danom 
procese a nezastupiteľné je aj pôsobenie a obetavosť lídrov neraz z radov uči-
teľov, cirkevných hodnostárov i podnikateľov. V tomto celku sa zmieňujeme aj 
o kultúrnej a športovej infraštruktúre, ktorá slúži k interpretácii, prezentácii 
i k rozvíjaniu sociokultúrneho potenciálu obce a občanov.
 Lokálne spoločenstvo vymedzujeme na základe štúdia prevažne etnologic-
kej a sociologickej literatúry ako spoločenstvo tvorené menším počtom ľudí 
žijúcich na malom, relatívne kompaktne osídlenom území, napríklad v obci. 
Spoločenstvom sa v etnológii označuje malý sociálny útvar založený na vzá-
jomnom poznaní a familiárnych vzťahoch svojich členov. Miera platných zá-
kladných znakov spoločenstva je závislá od konkrétnych historických, sociál- 
nych a geografických okolností jeho existencie (Ratica 1995: 188). Má vybudo-
vaný a fungujúci systém základných inštitúcií (napríklad obecný úrad, mater-
ská a základná škola, obchod, služby, kultúrny dom) zabezpečujúci niektoré 

19 V  knihe používame termín lokálne spoločenstvo, ktoré sociológovia a  etnológovia spájajú najmä  
s hodnotením súčasného vidieka.
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funkcie. Členovia lokálneho spoločenstva vnímajú  „svoje“ materiálne a sociál- 
ne prostredie vrátane krajiny, prírodného a kultúrneho dedičstva, reagujú naň 
a vykazujú väčšiu alebo menšiu mieru spoločnej identity, podobné vzory sprá-
vania, hodnôt i životného štýlu (Heřmanová – Patočka 2007, Hubáček 2012, 
Koštialová 2017). Vitalita spoločenstva je podmienená aj schopnosťou integro-
vať záujmy, snahy, činnosti, aktivity jednotlivcov s potrebami celku, participo-
vať  na kultúrno-spoločenskom živote obce a rozvíjať lokálnu kultúru. 
 Lokálna kultúra je neodmysliteľnou súčasťou života obcí, jej každodenných 
a sviatočných dní. Odráža väzbu na tradície, spoločnú skúsenosť, lokálnu pa-
mäť, je vyjadrením akceptovaných hodnôt a noriem spoločenstiev. Má svoje 
špecifiká a zároveň je aj príspevkom do národnej kultúry. Ovplyvňuje ju nielen 
miera homogenity lokality, ale aj možnosť i schopnosť prijímať nové impulzy 
i prvky a za predpokladu ich akceptovania vytvárať nové, inovatívne aktivity. 
Z uvedeného vyplýva, že kultúrno-spoločenský život na vidieku nie je neme-
niaci solitér, ale odráža rôznorodé determinanty ovplyvňujúce jeho charakter. 
Indikuje kvalitu života  vidieckych lokalít a zároveň je i dôležitým aspektom 
individuálnej spokojnosti so životom v obciach.  
 Kľúčovou súčasťou udržateľného rozvoja vidieka je práca a iniciatíva jednot-
livcov (aktérov), lídrov mať vízie a schopnosť komunikovať s ľuďmi. „Otvoriť“ 
obecný úrad, vytvoriť priestor pre formálne i neformálne stretnutia ľudí a spo-
luprácu občanov, inštitúcií, spolkov a záujmových združení. V tomto kontexte 
je dôležité upozorniť aj na schopnosť lídrov vytvoriť partnerstvá a spoluprácu 
podporujúcu rozvoj nielen na lokálnej, ale aj regionálnej i medzinárodnej úrov-
ni v metodickej, inšpiračnej či projektovej kooperácii.
 Hnacím motorom rozvoja obce a kvality života sú vidiecke školy, ktoré 
okrem primárnych funkcií (vzdelávacej, výchovnej, socializačnej, integračnej) 
zohrávajú aj významnú úlohu pre zdravé fungovanie vidieka. Žiaci sa so svojimi 
pedagógmi výraznou mierou podieľajú na  kultúrnych, spoločenských i špor-
tových aktivitách obce. A zároveň majú svoj život vo svojom školskom mikro- 
priestore, do ktorého vťahujú a medzigeneračne prepájajú členov lokálneho 
spoločenstva. 
 K zatraktívneniu vidieckeho prostredia prispieva aj fungujúca sieť služieb 
pre obyvateľov i ponúkané možnosti trávenia aktívneho voľného času, ktoré 
sú dostupné pre všetky sociálne skupiny. Zmyslom vhodne vybudovanej kul-
túrnej a športovej infraštruktúry je zvyšovať kvalitu života lokálneho spoločen-
stva, prekonávať spoločenskú izoláciu, budovať medziľudské vzťahy, fungujúcu 
komunitu i lokálnu identitu. Zároveň je aj nástrojom pre rozvoj a prezentáciu 
zdravého životného štýlu, rôznych zručností, talentov, vedomostí, kultúrnych 
aktivít, poznanie a uchovávanie kultúrneho dedičstva. V nami skúmaných ob-
ciach túto funkciu plnia kultúrne pamiatky, kultúrne domy, amfiteátre, knižni-
ce, múzeá, galérie, obradné miestnosti, klubovne i  rôzne športoviská, priesto- 
ry pre outdoorové aktivity, náučné chodníky a podobne. Viaceré z nich si ob-
čania postavili svojpomocne. Prirodzeným miestom, centrom komunikácie 
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a spoločenského života sú vo vidieckom prostredí kostol, škola, škôlka, obchod, 
reštaurácia, kultúrny dom, amfiteáter, futbalové ihrisko, náhodné stretnutia na 
ulici i priestor pred domami. Vzájomné kontakty, trávenie času vo verejných 
priestoroch i účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach sú kľúčovou de-
vízou integrácie lokálneho spoločenstva i sociálnej a psychologickej hodno-
ty spoločného prežívania každodennosti i sviatočnosti (Koštialová 2017: 41).  
Kultúrna infraštruktúra vytvára podmienky pre trávenie voľného času, ale 
dynamiku života jej dávajú ľudia, spolky, aktivity. Práve oni majú poten-
ciál prispieť ku skvalitneniu života obyvateľov, ich kultúrno-spoločen-
ského vyžitia a vytvárať priestor pre spoločné stretávanie sa. Pre vidiecke 
obce sú charakteristické občianske združenia (spolky, kluby a pod.), ktoré 
sú zaujímavé nielen ako kultúrny fenomén, ale aj ako endogénny subjekt 
ovplyvňujúci (sprostredkovane alebo cielene svojou činnosťou) rôzne ob-
lasti rozvoja obcí (Falťanová 2011: 189). Pre členov/ členky spolkov a záujmovo- 
umeleckých kolektívov je dôležitá prezentácia i konfrontácia výsledkov činnos-
ti. Okrem motivačnej funkcie vystúpenia či súťaže plnia aj funkciu vzdelávaciu, 
zážitkovú, reprezentačnú, socializačnú, psychologickú i komunikačnú. 
 Vo vidieckych lokalitách prevláda realizácia kultúrnych, spoločenských,  vý-
chovno-vzdelávacích, športových, súťažných či festivalových aktivít, ktoré sú 
kreované a organizované z domácich zdrojov. Ich existencia je dobrou príleži-
tosťou na vytvorenie väzieb medzi obyvateľmi, generáciami a podporu komu-
nity. Z hľadiska významu sa v kalendáriu obcí nachádzajú podujatia pre malé 
skupiny občanov, ale i podujatia s regionálnym až medzinárodným významom. 
Tieto podujatia majú schopnosť generovať široké spektrum pozitívnych hod-
nôt, zvyšovať atraktivitu obcí tak pre vlastných obyvateľov, ako aj pre návštev-
níkov. Podpora kultúrno-spoločenského života, dôkladné poznanie potenciá-
lu lokality,  ľudského potenciálu sa tak stáva konkurenčnou výhodou, silnou 
stránkou a znakom rozvoja. 
 Pri prezentovaní kalendária obcí poukazujeme jednak na podujatia vy-
chádzajúce z lokálnych tradícií, ktoré sú významným zdrojom sebaidentifi-
kácie obyvateľov, i podujatia revitalizované a nové, formujúce sa na základe 
dopytu i potreby občanov. Každá tradícia obsahuje nielen svoju minulosť, ale 
i zárodok budúcich stavov, isté možnosti ako variovať či vnášať nové prvky. Sa-
motné preberanie javov ani spôsoby, akými sa to deje, by nemali opodstatnenie, 
ak by sme nebrali do úvahy hodnoty, ktoré sa preberajú a determinanciu posto-
jov, ktoré tento výber určujú (Leščák 1984: 6, 8). Tradícia teda nie je statická ani 
stabilná a nie je nemenná. Predstavuje vnútorne zmysluplnú rutinu, prispieva 
k ontologickému bezpečiu tou mierou, ako udržuje dôveru v kontinuitu mi-
nulosti, súčasnosti a budúcnosti a spojuje túto dôveru s rutinnými  praktikami 
(Giddens 2003).  Aj javy tradičnej kultúry, ktoré v knihe uvádzame, sú súčasťou 
otvoreného procesu, keď na jednej strane dochádza k zániku, na strane druhej 
sa objavujú javy inovované i úplne nové. Ich život závisí aj od konkrétneho ča-
sopriestorového usporiadania spoločenstva. Čo je rešpektované ako tradičné 
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v jednom prostredí, v inom rešpektované nemusí byť. V kalendáriu obcí sa tak 
nachádzajú podujatia vychádzajúce z tradície i podujatia inovované, invenčné, 
moderné a v každom prípade i inšpiratívne.
 Komplementárnosť uvedených tematických okruhov smeruje k odhaleniu 
nielen ekonomických a sociálnych úspechov skúmaných obcí, ale i lokálnej 
a kultúrnej identity a zdrojov zdravého patriotizmu ich obyvateľov. 
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„Čo sa týka rozvoja, je naša obec značne obmedzená v tom, že je 
hraničná, čo sa týka okresu aj kraja, a takisto ďaleko sme od aké-
hokoľvek mesta. Ja tým našim mladým vždy hovorím, aby neza-
budli, aj keď budú niekde preč, že Hrušov je ich obec – špecifická 
obec. Obec s tufovo-pieskovcovými pivnicami, so zachovalou tra-
dičnou kultúrou, máme Hontiansku parádu, sme Dedinou roka. 
Charakteristická je najmä lazmi. Už dlho rozmýšľam o projekte 
lazníckeho osídlenia, ktoré svoju roľnícku funkciu stratilo, v tej-
to oblasti sme však stále v začiatkoch. Uve domujem si, že bez 
dobrej infraštruktúry nie je možný akýkoľ vek rozvoj, a tak sa vo 
funkcii starostu snažím využiť veľa grantov na rozvoj obce.“
(starosta Hrušova)
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Rozvojové faktory 

 Ako vyplýva z uvedenej výpovede, Hrušov patrí medzi obce s lazovým osíd-
lením20, čo ovplyvnilo nielen prírodné a kultúrne dedičstvo a historickú skúse-
nosť, ale aj súčasnú stagnáciu či obmedzené možnosti  hospodárskeho rozvoja 
obce. 
 Okres Veľký Krtíš patrí v rámci Banskobystrického kraja, ale aj v rámci Slo-
venskej republiky medzi okresy s nízkou mierou industrializácie. Priemyselná 
výroba je v zásade lokalizovaná len do sídla okresu, mesta Veľký Krtíš, kde ju 
reprezentujú podniky strojárskeho, potravinárskeho a textilného priemyslu. 
V poslednom období sa tu etablovalo aj niekoľko zahraničných spoločností. 
Okrem toho tu pôsobia  menšie výrobné prevádzky na báze živnostenského 
podnikania a remeselných činností, prípadne miestne filiálne prevádzky ďalších 
podnikov sídliacich mimo okresu, nepresahujúce lokálny, nanajvýš regionálny 
význam. Takmer všetky sú orientovane predovšetkým na uspokojovanie po- 
trieb vlastného  regiónu a na rozširovanie a spestrovanie ponuky najmä spo- 
trebného a potravinárskeho tovaru na vnútornom trhu. Značná vzdialenosť 
obce Hrušov od okresného mesta i ostatných miest však limituje vyhľadávanie 
pracovných príležitostí. 
 Vývoj počtu obyvateľov je významným ukazovateľom prosperujúcej či na-
opak stagnujúcej dediny. Ako vyplýva zo štatistických údajov, vývoj počtu oby-
vateľov v obci Hrušov má mierne klesajúcu tendenciu (PHSR 2007 – 2013: 32). 
Pomer obyvateľov žijúcich v obci Hrušov v predproduktívnom a poproduktív-
nom veku je však viac-menej vyrovnaný, najväčšiu skupinu tvoria obyvatelia 
v produktívnom veku. 
 Pôvodne bola obec vzhľadom na hlavné zamestnanie poľnohospodárska. 
Historická skúsenosť so zamestnaním v priemysle a obchode pred rokom 
1989 bola minimálna. Obyvatelia sa živili výlučne roľníckym spôsobom a prí-
ležitostnou sezónnou prácou v poľnohospodárstve, na stavbách a v horách. 
Priemysel ani remeselná výroba tu rozvinutá nebola. Na rozdiel od obcí, kde  
vznikli do konca päťdesiatych rokov jednotné roľnícke družstvá, v Hrušove JRD 
nezaložili a naďalej tu boli hospodárstva súkromných roľníkov. Zväz jednotlivo 
hospodáriacich roľníkov založili v Hrušove v roku 1968 a v rokoch 1976 – 1984 
postavili pri Benkovom laze farmu na hovädzí dobytok. V roku 1979 boli jed- 
 
20 K výraznejšiemu lazníckemu osídľovaniu územia, ktorého základom bol rozvoj salašníctva, dochádza 

v regióne Hont až v 17. a 18. storočí. Ďalšia vlna rozširovania lazníckeho osídlenia bola vyvolaná ko-
masáciou (sceľovaním pozemkov), ktorá v chotároch podhorských obcí prebiehala v rámci pozemko-
vých reforiem začiatkom 20. storočia. Po nej začali roľníci samostatne hospodáriť na novopridelených 
pozemkoch a  laznícke osídlenie sa rozšírilo do celého chotára. Nové lazy boli zakladané na pôde, 
ktorú zemepáni pri komasácii hodnotili ako neužitočnú. Na lazoch sa začali stavať sídla z kameňa 
na úrovni gazdovských dedinských domov, a tak sa centrum gazdovstva presúvalo z dediny na lazy 
(Švecová 1988: 401).
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notlivo hospodáriaci roľníci pričlenení ku JRD vo Vinici  (v súčasnosti Roľnícke  
družstvo Cerovan Cerovo). Tu našli zamestnanie a zárobok v rastlinnej, živočíš-
nej výrobe i ženy dovtedy pracujúce len v domácnostiach a na vlastných hospo-
dárstvach. To sa okrem iného prejavilo i zvýšením životnej úrovne rodín. Skú- 
senosti so zamestnaním mimo poľnohospodárstva bolo takisto spojené s JRD. 
Vedenie prijalo ponuku Závodov 29. augusta v Partizánskom na šitie obuvníc-
kych zvrškov. V budove starej školy sa zriadila výrobná hala s namontovanými 
šijacími strojmi a prácu tu našlo asi štyridsať žien, ktoré zaškolili na pobočke 
v Zlatých Moravciach  v roku 1979 (Brloš – Brlošová 2017:  278). 
 Od roku 2017 prevádzkuje šijaciu dielňu v nových priestoroch firma NOVES-
TA a v súčasnej dobe v nej pracuje asi dvadsať žien.
 Prvým podnikom, v ktorom sa Hrušovčania vo väčšom zamestnali, bola Sta-
voindustria Banská Bystrica, kde od 60. rokov pracovali väčšinou pri výstavbe 
nových závodov, napríklad Smrečiny, Cementárne, Slovenky atď. Chodilo sa na 
týždňovky a pracovalo sa aj v sobotu. Ďalej sa zamestnali v Stredoslovenských 
vodárňach a kanalizáciách, kde pracovali na výstavbe vodovodných a kanali-
začných sietí, v sklárňach v Poltári, v Bani Dolina vo Veľkom Krtíši a pod.   
 Najbližším zamestnávateľom boli aj Lesy SR, odštepný závod Levice, kde 
pracovali  muži i ženy. Muži pracovali i ako šoféri autobusov na linkových spojoch.
 V súčasnosti poskytuje pracovné príležitosti susedná obec Vinica, kde pra-
cujú v mraziarňach zeleniny väčšinou ženy ako baličky.

Hospodárska činnosť

 Uplatnenie v zamestnaní determinuje do značnej miery nadobudnuté vzde-
lanie. Zo vzdelanostnej štruktúry obyvateľov obce vyplýva, že najväčší počet má 
ukončené základné a učňovské vzdelanie a stredné odborné vzdelanie bez ma-
turity. Z celkového počtu obyvateľov tvorí táto skupina až 60,87  % obyvateľov 
Hrušova. Obec sa borí s pomerne vysokou nezamestnanosťou. V roku 1996 bolo 
evidovaných 156 nezamestnaných osôb. Následne začal počet nezamestnaných 
stúpať až do roku 2002, kedy dosiahol maximum – 217 nezamestnaných. Nasle-
dujúce roky vykazovali klesajúci počet nezamestnaných, čo pokračovalo až do 
roku 2007, kedy dosiahla hodnota počtu nezamestnaných 74, ale v roku 2013 
bolo už evidovaných 110. Túto nepriaznivú situáciu ovplyvňoval aj vysoký počet 
nezamestnaných Rómov, z ktorých v súčasnosti viacerí dochádzajú za prácou 
do závodu na spracovanie mrazenej zeleniny do neďalekej obce Vinica.
 Pracovné príležitosti v obci poskytuje najmä základná škola, materská škola, 
obecný úrad, NOVESTA, s. r. o., Roľnícke družstvo Cerovan Cerovo, dva obcho- 
dy s potravinami, pohostinstvo Hruška bar, penzión U bylinkárky. Zamestna- 
necké možnosti teda poskytuje i súkromný sektor, pričom ide hlavne o poľno-
hospodárstvo, služby a remeselnú výrobu.
 V obci je evidovaný nárast živností. Kým PHSR obce z rokov 2003 – 2017 
uvádza 49 evidovaných živností a tri právnické osoby, PHSR obce z rokov 2015 –  
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2024 až 61 živnostníkov a šesť právnických osôb.21 Činnosť právnických osôb 
je zameraná na organizovanie obchodno-predajných výstav, spoločenských 
a športových podujatí, konferencií a prehliadok, ubytovacie služby s poskyto-
vaním prípravy a predaja jedál, prevádzkovanie strážnej služby, vypracovanie 
dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich 
zmien. 
 Početnosť podnikateľov však nie je totožná s pracovnými aktivitami v rámci 
jednej obce, ale saturuje potreby širšieho okolia. Ako upozornili Ľubomír Fal-
ťan a Ľubica Falťanová, nezanedbateľný segment pracovných činností je pod-
mienený ich realizáciou cez živnosť a nie cez trvalý zamestnanecký vzťah. Ta-
kýto spôsob zamestnávania je častý vo sfére stavebníctva, poľnohospodárstva, 
vo sférach s vysokým podielom fyzickej práce, v časti služieb, ktoré sú práve 
v prostredí vidieckych spoločenstiev (Falťan – Falťanová 2019: 120). Nepriaz-
nivú situáciu ovplyvňuje aj tá skutočnosť, že za prácou či do škôl mimo obce 
odchádza väčší počet ľudí. Do Veľkého Krtíša dochádzajú kvalifikovaní pra-
covníci do úradov, ale aj robotníci do podnikov. Na „týždňovky“ dochádzajú 
do Banskej Bystrice, do Zvolena a denne napríklad do podnikov v Krupine, ale 
do Dudiniec, Šiah a Levíc nechodia takmer vôbec. V obci sú aj tri-štyri opatro- 
vateľky, ktoré dochádzajú za prácou do zahraničia. Takých rodín, z ktorých čle-
novia pracujú v zahraničí, môže byť i  päť-šesť. 
 Vidiecke obce v zaostávajúcich, resp. marginalizovaných regiónoch sú po-
značené zvýšenou migráciou do rozvinutejších regiónov krajiny, v nemalej mie- 
re i do zahraničia, čo sa neraz premieta i do zmeny bydliska. Zaznamenaný je 
postupný úbytok obyvateľstva. Keďže migrujú mladšie generačné ročníky, ve-
die to k starnutiu populácie (Falťan – Falťanová 2019: 29).

„Z našej  štvorčlennej rodiny  je iba jeden člen pracovne viazaný na Hrušov, ostatní do-
chádzajú buď do škôl, alebo do práce mimo obce. Tak je to v Hrušove aj v rodine môjho 
zamestnávateľa.“ (ž. 41 – 50) 

 Malé obce bývajú charakteristické aj nedostatočne rozvinutou infraštruktúrou. 
 Obyvateľom Hrušova poskytuje viaceré služby ako napríklad zdravotnícke, 
lekárnické, kadernícke susedná obec Vinica, kde je aj najbližšia možnosť kúpy 
mäsa a zákuskov. V obci absentujú aj  pravidelné stravovacie služby. V Hruška  
bare varia iba pre vopred objednané skupiny ľudí, napríklad na pohreby, rôzne  
akcie a pod. Najbližšia denne otvorená reštaurácia je v penzióne Nimród 
vo Vinici.

„Do Vinice chodím aj ku kaderníčke a aj na nechty.“ (ž. 41 – 50)

21 Zo 61 živnostníkov je najviac orientovaných na stavbárske práce – 21, potom  na práce v lesníctve  
a poľovníctve – 11, v stolárstve, tesárstve a výrobe drobných výrobkov z dreva  – 8, na obchod – 3  
a v malej miere aj  na ubytovanie,  krajčírstvo, masérstvo (PHSR 2015 – 2024: 22 – 24).
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Vybrané podnikateľské aktivity

 Geografická poloha obce v členitom kopcovitom teréne a prevládajúce laz-
nícke osídlenie sústredené do viacerých od seba pomerne vzdialených lazov, 
ktoré sú viac-menej  trvalo či príležitostne obývané, dáva predpoklad aj na ich 
turistické využívanie. Forma krátkodobého prenájmu chalúp na rekreačné úče-
ly však v Hrušove nie je rozšírená, lebo domy na lazoch nie sú prispôsobené na 
komerčné využívanie. Iba jednému obyvateľovi Hrušova sa so svojou rodinou 
podarilo prostredníctvom európskych fondov prestavať pôvodný dom na pen-
zión. Preto sme ho vybrali ako dobrý príklad podnikania. 

Penzión U bylinkárky

 „Rodičia vyrastali v rodinách súkromne hospodáriacich roľníkov hospodá-
riacich na hrušovských lazoch v tvrdých podmienkach socializmu neprajných 
podnikaniu. Nedá sa však hovoriť o podnikaní za účelom zisku, ale za účelom čo 
najhospodárnejšieho zadováženia si obživy. Náš rodinný životný štýl nás rovna-
ko vždy viedol k rôznym aktivitám a kreatívnym nápadom. Tak sa jedného dňa 
zrodila aj myšlienka vybudovať ubytovanie na hrušovských lazoch. Priaznivou 
okolnosťou bolo, že sa v tom čase predávala krásna vidiecka usadlosť s perfekt-
nou polohou. Kupovali sme ju už so zámerom, že raz tam vybudujeme ubytova-
nie, v ktorom hostia spoznajú čaro a pokoj života na hrušovských lazoch. Otcom 
celej myšlienky  je aj starosta obce Hrušov. Jednou z jeho snáh a priorít bola 
vždy podpora vidieckeho cestovného ruchu a turizmu. Vždy hľadal možnosti, 

Penzión U bylinkárky. Foto: Koštialová, Katarína. 2018
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ako do málo navštevovaného regiónu s veľkým potenciálom prilákať viac náv- 
števníkov. Zároveň už dlho premýšľal nad projektom znovuoživenia lazníckeho 
osídlenia, ktoré svoju roľnícku funkciu stratilo v roku 1980 kolektivizáciou roľ-
níctva na hrušovských lazoch. Uvedomoval si, že bez dobrej infraštruktúry nie je 
možný akýkoľvek ďalší rozvoj, preto ako starosta investoval veľa energie na vy-
užitie grantov na podporu infraštruktúry a stavby ciest. V obci Hrušov, ktorá je 
známa folklórnym festivalom Hontianska paráda s vysokou navštevovanosťou, 
vždy chýbali ubytovacie kapacity. Avšak nebol to náš prvotný záujem. Chceli sme 
spropagovať málo navštevovaný región Slovenska, ktorý má i mimo tohto podu-
jatia čo ponúknuť. Chceli sme investovať do „neturistickej oblasti“ a ukázať, že 
cestovný ruch na Slovensku sa dá robiť aj inak. Vnímame to aj ako nový trend 
v cestovaní a turizme – ľudia čoraz viac hľadajú autentické miesta a oddych 
mimo davov a komerčne známych regiónov. Rovnako sa snažíme podporiť lokál-
nych výrobcov, spropagovať ich bioprodukty a návštevníkom ponúknuť miestne 
aktivity, ale i stretnutia s miestnymi lazníkmi pre vzájomné „porovnanie si ži-
votných hodnôt“. Pre hostí je zaujímavé rozprávať sa so starým včelárom, pas-
tierom alebo gazdinou z lazov, ktorí celý svoj život prežili v symbióze s okolitou 
prírodou. 
 Miesto, kde stojí naše ubytovanie, sa lokálne nazýva Katkin vŕšok. Je to ma-
gické miesto v strede hrušovských lazov, kde sa odpradávna stretávala hrušov-
ská mládež pri jánskych ohňoch. Výber miesta vnímame skôr ako náhodu, laz 
sa predával a my sme ho už s našou víziou kupovali. Usadlosť sme nadobudli 
v roku 2008 vo veľmi zanedbanom a neprístupnom stave. Všetko bolo zarastené 
tŕňmi a žihľavou. Usadlosť mala dva objekty: dom – gazdovskú chyžu a polo-
zrúcanú hospodársku budovu. Dispozíciu sme nemenili a snažili sme sa zacho-
vať pôvodný ráz. Hospodársku budovu bolo však kvôli zlému stavu nutné od 
základov postaviť nanovo. Pri rekonštrukcii domčeka (gazdovskej chyže) sme 
kládli dôraz, aby boli zachované tradičné prvky miestnej architektúry, propor-
cionalita a autenticita. K nemu sme dobudovali tufovú vínnu pivnicu, čo nám 
umožňovalo miestne geologické podložie. Dobudovali sa ďalšie drobné objekty, 
ako kamenný vyhliadkový prístrešok na opekanie, drevenice zo starého dubové-
ho dreva určené na odpočinok počas letných horúčav a na sušenie byliniek, det-
ské ihrisko, relaxačnú terasu s vírivkou a ďalšie. K názvu nás inšpirovali voňavé 
lúky plné byliniek okolo celého ubytovania. V takomto prostredí názov nebolo 
ťažké vymyslieť; chceli sme niečo, čo hneď evokuje atmosféru celého ubytovania. 
Zaujímavosťou je, že i študenti nitrianskej poľnohospodárskej univerzity riešiaci 
v rámci praxe niekoľko vidieckych príležitostí pre miestny ekonomický rozvoj 
priradili tomuto miestu bylinkárstvo a včelárstvo. My pri našom zámere sme 
bylinkárkou nemysleli nikoho konkrétneho, i keď zbieranie liečivých rastlín má 
u nás tradíciu. Učila nás o nich starká, ktorá žije neďaleko, tiež na lazoch. Pre-
zradila nám, kde na hrušovských chotároch ktorá bylinka rastie a na čo sa po- 
užíva. Už ako malé deti sme s ňou chodili zbierať bylinky a nejako nám to ostalo. 
V tejto oblasti sme sa dovzdelali a ostalo nám to ako zdravý životný štýl. Keď 
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raz ochutnáte pravý bylinkový čaj z byliniek ručne nazbieraných pred sv. Jánom 
a správnym postupom vysušených, aby si zachovali arómu a liečivé účinky, už 
viac čaj z obchodu nekúpite. Naši návštevníci by vám to určite potvrdili. Bylinky 
u nás zbiera celá rodina nielen na čaje, ale i na odvary do kúpeľa „v tichých va- 
niach“. Medzi obľúbené patrí materina dúška, mäta, medovka, repík, bazový 
kvet, lipový kvet, šalvia, pľúcnik, ľubovník, žihľava, levanduľa či skorocel. 
 Celý areál je budovaný postupne viac ako desať rokov, pričom na stavbe sa 
vystriedalo veľa miestnych zručných majstrov, hlavne kamenárov, tesárov, mu-
rárov, hlinárov. Otec je budovateľ, mal presnú predstavu, ako by to malo vyzerať, 
a preto sme si návrh spravili sami. Samozrejme technicky nám to celé pomohol 
zrealizovať a nakresliť architekt. Klasické ubytovanie sme chceli niečím oživiť, 
preto sme k ubytovaniu navrhli aj domáci bylinkový wellness, terasu s externou 
vírivkou, večernú západnú terasu s grilom, terasu s tradičnou kamennou pecou. 
Naše ubytovanie propagujeme vlastnou webovou stránkou, na Bookingu a na 
sociálnych sieťach (Facebook a Instagram). Služby cestovných agentúr nevyuží-
vame.” (ž. 31 – 40) 

Poľnohospodárstvo

 Predpokladom na rozvinutú poľnohospodársku produkciu v živočíšnej 
a rastlinnej zložke je dostatočná výmera a kvalita pôdy. Orná pôda a trvalé kul-
túry zaberajú v Hrušove spolu plochu s výmerou 275,44 ha, z toho orná pôda sa 
nachádza na ploche 243 ha, vinice na ploche  10,22 ha, ovocné sady na ploche 
2,41 ha, záhrady na ploche 19,75 ha. Spolu  je to 11,81  % z celkovej výmery ka-
tastrálneho územia a 22,29  % z výmery poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  
Trvalé trávne porasty sa v skúmanom území nachádzajú na výmere 1008,7 ha, 
čo predstavuje zhruba 79,3 % celkovej výmery poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu a 43,3  % z celkovej výmery k.ú. (PHSR 2015 – 2024: 10). V roku 2015 bola 
celková výmera poľnohospodárskeho pôdneho fondu  1235,6 ha. Na poľnohos-
podárskej pôde v katastri obce hospodári v súčasnosti i  Roľnícke družstvo Ce-
rovan Cerovo, ktoré zamestnáva z Hrušova 15 osôb. Pracujú tu muži a aj ženy, 
najmä ako dojičky a krmičky. 

Samostatne hospodáriaci roľníci

 Malý počet samostatne hospodáriacich roľníkov a celkovo nízky príjem 
z poľnohospodárstva sa odzrkadlil aj na znižovaní rozlohy ornej pôdy v pros- 
pech lesov a trávnatých porastov (Darulová 2019: 300). Menší záujem o indivi-
duálne obrábanie poľnohospodárskej pôdy signalizuje jej postupné ubúdanie, 
evidentný je aj zánik roztrúsených enkláv lesa a ich sceľovanie do kompaktnej-
ších celkov (Hanušin – Lacika 2018: 73). V obci sú evidovaní štyria samostatne 
hospodáriaci roľníci: PM výroba poľnohospodárskych výrobkov, AM výroba 
poľnohospodárskych výrobkov a iné činnosti, MH zmiešané hospodárstvo, JS 
zmiešané hospodárstvo (PHSR 2015 – 2024:  25). K väčším hospodárom patrí 
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JM, ktorý má asi 100 ha pôdy, na ktorej pestuje obilie, repku (laz Tehelňa, Hra-
bov vršok).
 Väčšina domácností vlastní pozemky na lazoch, ktoré v priebehu roka 
obhospodarujú, pestujú najmä zemiaky, strukoviny a kukuricu na kŕmne účely. 
Veľká časť lazníckych domov je dodnes v obývateľnom stave, ich pôvodní oby-
vatelia a majitelia odsťahovaní z lazov do dediny udržiavajú nielen samotnú 
stavbu, ale aj jej okolie (Lacika – Hanušin 2018: 263). Rodiny trvalo obývajúce 
lazy sa venujú i chovu hospodárskych zvierat. 

 „Starí obyvatelia lazov si ešte chovajú kravy, ovce, ale mladí skôr kozy.“  (m. 61 – 70)

„Máme tri ovce, lebo na lazoch máme ešte dom a oplotený pozemok, kde je veľa trávy. Tú 
spásajú a my ich potom na zimu zabijeme a baraninu skonzumujeme. Ja idem k nim tak 
dva razy za týždeň autom a dopĺňam im vody, len to vyžadujú. Ale koza je lepšia, lebo 
vyžerie aj to, čo ovce nie. Ale tú sme nezohnali.“  (ž. 41 – 50)

 Veľkochovatelia oviec, ktorí spracovávali aj mliečne výrobky, tu v minulosti 
boli, ale v súčasnosti sa veľkochovu nevenuje nik. V samotnej dedine sa už iba 
výnimočne chovajú domáce hospodárske zvieratá, nanajvýš hydina. V obci nie 
je predajňa mäsa ani jej ambulantný predaj. Niektoré domácnosti zabezpečujú 
mäso na celý rok zabíjačkami. Uchovávajú ho v mrazničkách a vyrábajú si aj 
mäsové výrobky – klobásy, jaternice, tlačenky, paštéty aj salámy. Zvykom je aj 
zaváranie rebier do pohárov. Ženy, ktoré už nepracujú, chodia raz za týždeň na 
nákup do miestneho obchodu; chlieb si väčšinou pečú doma v rúre. Mladší si 
vozia nákupy z obchodných reťazcov z mesta.
 Priamo v dedine vo väčšom súkromne hospodári EF. Tá chová aj kravu a pras-
ce, ktoré v zimnej sezóne predá.

„Aj nám chová EF a my si to potom pred zabíjačkou od nej kúpime ako živú váhu. My 
nechováme, lebo sa nám to neoplatí, ak máme všetko kupovať.“  (ž. 41 – 50)   

 Ďalší súkromne hospodáriaci roľníci majú svoje hospodárstva na lazoch. 
Jedným z nich  je napríklad muž, ktorý sa prisťahoval pred šiestymi rokmi z Tr-
navy.

„Chcel som niečo, čo bude v prírode. Mám na používanie jeden hektár poľa na laze Sko-
rinské a chovám tri prasiatka, do sto kusov hydiny, do päťdesiat-šesťdesiat kusov králi-
kov, kozy.“  (m. 31 – 40)

 Podieľa sa i na saturovaní potrieb tunajších obyvateľov. Dopyt najmä po ko-
zom syre je veľký, podobne i po vajíčkach – najmä zjari.  Menší záujem je o krá-
liky; tie majú odbyt najmä v Trnave a záujem o ne majú i chalupári z Bratislavy. 
Tovar za tovar však mení iba zriedkavo – napríklad za med, prípadne za lokše. 

„Lokše, to mám strašne rád, ale aby som sa s tým patlal, tak som ich vymenil za králika.“  
(m. 31 –  40)  
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 Ovocinárstvo stratilo svoju pôvodnú podobu už v 80. rokoch 20. st., keď sa 
rekultiváciami pre poľnohospodársku veľkovýrobu väčšina stromov zlikvido-
vala (PHSR 2003). Pre obec bolo charakteristické najmä pestovanie hrušiek 
a hrušky sa objavujú aj v erbe obce (v modrom štíte tri zlaté hrušky so striebor-
nými stopkami, stredná hruška so strieborným lístkom). V súčasnej dobe sa 
hrušky spracúvajú v pálenici na hruškovicu a domácou špecialitou je i pálenka 
s celou hruškou vo fľaši. Domáca pálenica sa nevyužíva; páliť hrušky a aj slivky 
chodia do Turoviec, Badína a novšie i do Veľkého Krtíša. Dlhodobú tradíciu má 
v obci vinohradníctvo. Vinice obhospodarujú takmer v každom dome, pestuje 
sa najmä otelo i konkordia.  

„Teraz robíme iba červené víno, v minulosti aj biele a ružové. Pre vlastnú potrebu, do-
rábame toľko, koľko minieme a porozdávame.“ ( ž. 51 –  60)

 Viaceré rodiny majú aj svoje včelstvá a o med je aj vo všeobecnosti veľký 
záujem. Úle sú umiestnené na lazoch, nekočujú s nimi. Na jar je med kvetový,  
ktorý má chuť ako javorový sirup, potom agátový. Tradíciu včelárstva propagujú 
aj na Hontianskej paráde v Medovom dvore.  
 Alternatívne formy využívania sídiel na lazoch sú vlastné najmä ľuďom 
z miest, ktorí chcú utiecť pred civilizačným ruchom a zvoliť si vlastnú cestu 
života spojenú s ekohospodárením na vidieku. Napr. v  Hrušove pôsobí v súčas-

Usadlosť na laze. Foto: Krišková, Zdena. 2019
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nom období na laze Skorinské Ekocentrum Bylinka pod Lipkou (OZ Campa-
nula), ktoré svojou prácou smeruje k vytvoreniu  environmentálneho výchov-
no-vzdelávacieho centra. V tíme sú združení mladí ľudia, ktorí sa zaoberajú 
permakultúrou, stavebnými prácami, ošetrovaním stromov, záhradníčením, 
trvalkami a pod. Organizujú rôzne školenia a kurzy, zamerané napr. na prácu 
s vodou, ovocinársky kurz i semináre o prírodnom staviteľstve, stavbe hline-
ných úľov a podobne. V Hrušove na laze Za vrchom nad rómskou osadou sa 
permakultúrna dizajnérka venuje navrhovaniu záhrad a verejných priestorov, 
ako aj lektorovaniu kurzov so zameraním na permakultúru, ekozáhradníctvo 
a ekostaviteľstvo. Okrem iného organizovala Permatak – založenie zelenino-
vej záhrady v tomto prostredí. Hrušovské lazy tak navštevujú ľudia, ktorí chcú 
tráviť voľný čas aktívne s rozvíjaním svojich vedomostí a zručností v rôznych 
oblastiach.
 Vedenie obce sa aktívne zameriava na revitalizáciu lazov, a preto je ústretové 
voči ľuďom, ktorí sa chcú v Hrušove usadiť.

„...je tu záujem o bývanie, aj od cudzích ľudí ... máme osadníkov, takých 15 až 20, čo tu 
bývajú.“ (m. 51 – 60) 

 Domáci sú však opatrnejší a na hospodárenie „po novom“ majú svojský  
názor.

„Mnohí tu pokúpili pozemky, ale neviem načo. Všade majú iba burinu, hmyz a kamene...
zarastený chotár je vizitka zlého hospodára.“  (m. 51 – 60)

 Takmer celé územie veľkokrtíšskeho okresu má vynikajúce podmienky pre 
život poľovnej zveri. Súvislejšie lesné komplexy striedajúce sa s trávnymi porast-
mi a ornou pôdou, dostatok vody vytvárajú optimálne podmienky pre výskyt 
poľovnej zveri v katastri obce. Nájdeme tu srnčiu a diviačiu zver. Najpočetnej-
šou poľovnou srstnatou zverou je srnec a diviak. Katastrálne územie obce Hru-

Pohľad na časť obce. Foto: Darulová, Jolana. 2019
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šov patrí pod poľovnícky spolok Hrušov, s poľovným revírom s rozlohou 2200 
ha. Lesy pokrývajú viac ako jednu štvrtinu (41,2 %). Lesné pozemky obhospo-
daruje štátny sektor – Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystri-
ca, odštepný závod Levice (PHSR 2015 – 2024: 25). 

Rozvojové programy

 Obec má dlhodobo pozitívne výsledky v oblasti získavania finančných  
prostriedkov z externých zdrojov, z grantových projektov. Napr. v rokoch 2007 – 
2013 v rámci Národného strategického referenčného rámca a z Programu rozvoja 
dediny bola úspešná v desiatych projektoch, a to najmä vďaka skúsenostiam a od-
bornému, vlastnému personálu. Medzi investičné projekty získané z fondov EÚ 
patrila rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ, ďalej revitalizácia centra obce –  
jej historickej časti, výstavba multifunkčného ihriska, separovaný zber komu-
nálneho odpadu, zriadenie komunitného centra. Neinvestičné projekty boli 
zamerané na podporu sociálnej inklúzie a dotýkali sa rómskeho obyvateľstva 
a starých ľudí žijúcich na lazoch. Z endogénnych stimulov sú teda preukázateľ-
né fondy získané z projektových aktivít obce. V Hrušove tvoria najväčšiu časť 
tzv. investičné fondy z ktorých okrem uvedených projektov boli viaceré zame-
rané na rekonštrukciu ciest na lazoch a likvidáciu čiernych skládok v osadách. 
Pre hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj obce je takisto pozitívom člen-
stvo v združení obci, ktoré pomáha okrem iného  pri koncipovaní, získavaní  
a úspešnej realizácii rozvojových programov.22  
 Viacerí informátori vyjadrili nespokojnosť najmä s vysokou nezamestna-
nosťou, odchodom mladých ľudí z obce, nedostatkom pracovných miest, chý-
bajúcim zdravotným strediskom, nízkymi nákupnými možnosťami. Na druhej 
strane bol pozitívne hodnotený rozvoj turizmu a cestovného ruchu, najmä 
v kontexte s Hontianskou parádou, vrátane zachovávania tradícií a folklóru. 

22  Podrobnejšie v diplomovej práci Augustínová, M. Implementácia projektov podporených z fondov EÚ 
vo vybraných obciach. Nitra, 2015.
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STAVITEĽSTVO A BÝVANIE

 Súčasný architektonický ráz slovenského vidieka je odrazom vývojových 
hospodársko-ekonomických a spoločensko-politických zmien (najmä od po-
lovice 20. storočia), využívania nových stavebných materiálov a technológií, 
ako aj prenikania stále avantgardnejších trendov najmä z mestskej, prípadne 
inoetnickej architektúry. V prípade Hrušova je tento proces omnoho pomalší 
a menej výrazný, jednak v dôsledku jeho geograficko-administratívnej polohy, 
ale i relatívnej sociálnej izolovanosti.
 Dnešný charakter stavebnej kultúry a bývania v Hrušove je podmienený pri-
márne dvoma aspektmi: rozptýlené lazové osídlenie – na území našej kraji-
ny pomerne rozšírená forma – v tomto prípade však podčiarknuté ojedinelým 
fenoménom dvojrezidenčnosti, ktorú zaznamenávame ešte v druhej  polovici  
20. storočia. 
 Sídelnú formu obce, s ktorou sa najstaršia uchovaná zmienka viaže k roku 
1285, charakterizovala pôvodne radová potočná zástavba pozdĺž brehov Hru-
šovského potoka, postupne sformovaná do návesnej podoby (Brada – Brloš 
2013: 9).
 Pôdorysná dispozícia lokality je v súčasnosti explicitným dokladom aj niek- 
dajšieho ekonomicko-sociálneho statusu obyvateľstva. Dokumentuje osídlenie 
v závislosti od bonity jednotlivých pozemkov, čo dokazujú pôvodné, v súčas-
nosti temer zabudnuté názvy centrálnych častí obce – na jednej strane potoka je 
Bohaťí rad a oproti Druhá strana. Postupne budovaná sídelno-inštitucionálna 
štruktúra medzi nimi (obecná samospráva, škola, vyhňa, mlyn, dielne miest- 
nych remeselníkov, pastiereň) formovala dnešný návesný charakter obce.
 Súčasnú podobu nadobúdala lokalita najmä v 60. rokoch 20. storočia napo-
jením na hlavnú cestnú spojnicu (z Plášťoviec cez plošiny Krupinskej planiny 
do Čeboviec). Zástavba sformovaná v orientácii na túto cestu dala základ „no-
vému Hrušovu“ s novým administratívno-kultúrnym komplexom (obecným 
úradom, obchodom, školou, kultúrnym domom, amfiteátrom) a novou zástav-
bou rodinných domov  (najmä v časti Lázok) (Lacika – Hanušin 2018: 267). 
Rozdeleniu Hrušova na starý a nový zodpovedá i architektonický charakter 
a celková stavebná kultúra lokality v súčasnosti.
 Všeobecne možno dnes staviteľstvo vo vzťahu k bývaniu v obci začleniť do 
niekoľkých celkov:

- individuálne bývanie v intraviláne,
- lazové osídlenie extravilánu, 
- výstavba nájomných bytov, viacbytové objekty. 

 Súčasťou stavebnej kultúry lokality a jej spoločenstva sú aj ostatné skupiny 
stavebných objektov, ktoré vytvárajú komplexný architektonický charakter obce:
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- objekty tradičného ľudového staviteľstva ako prvky kultúrneho 
  dedičstva,
-  drobná architektúra,
- súčasné funkčné nebytové objekty v rámci vybavenosti obce.

Individuálne bývanie v intraviláne

 Dispozičný charakter domov v obci zodpovedajúci pôvodnej roľníckej jed-
notke vychádza z tradičného trojpriestorového obytného základu v prednej 
časti, doplnený je hospodárskymi priestormi v kolmej línii od komunikácie do 
dvora. Tento princíp zostával zachovávaný aj pri rozširovaní počtu priestorov 
v závislosti od rozrastania rodín a ich členov. Členitosť terénu však komplikova-
lo pristavovanie jednotlivých priestorov v súvislom komplexe domu. V dôsled-
ku toho pribúdali samostatné obytné objekty usporiadané na pozemku tera-
sovite do hĺbky dvora. Tento stav charakteristický pre staviteľstvo Hrušova je 
v svahovitom teréne obce zachovaný a rešpektovaný dodnes. 
 Pri sledovaní materiálneho a konštrukčného riešenia stavieb bolo vzhľadom 
na prírodné zdroje dominantným drevo vo väzbe na zrubovú konštrukciu. Oje-
dinele možno ešte dnes zaznamenať archaickú techniku horizontálneho a ver-
tikálneho vypletania prútím, výlučne však v prípade hospodárskych stavieb či 
oplotenia.
 Pre obdobie 20. storočia je však už dominantným stavebným materiálom 
kameň, keďže kamenistá tufovo-pieskovcová pôda ho tu poskytovala dostatok, 
ale aj v dôsledku viacerých ničivých požiarov v priebehu vývoja. Kameň v stavi-
teľstve v podstatnej miere pretrval dodnes. V súčasnom stavebnom využití vo 
väzbe na svahovitý terén lokality je špecifickým javom kontinuity budovanie 
oporných múrikov, ktorým je venovaná výrazná pozornosť a stávajú sa  prestíž-
nym dekoratívnym stavebným prvkom. 
 V konštrukcii krovov a tvare striech je dodnes pomerne rešpektovaný tra-
dičný stavebný charakter dvojspádových sedlových striech, posun zazname-
návame len v absencii niekdajších podlomeníc sukní na štítovej strane domu. 
Čoraz častejšie sa však vo výstavbe objavuje v korelácii s postupnými priestoro-
vo-dispozičnými zmenami valbová (štvorspádová) strecha, prípadne trojspá-
dová polvalba. 
 Výrazná modernizácia prenikla do povrchu striech, kde po niekdajšej slame 
dominuje postupne škridla, dnes však najmä nové moderné druhy strešných 
krytín. Sporadické snahy o návrat k tradičným pokrývkam striech dnes prevlá-
dajú pri obnove niektorých lazníckych sídel.  
 Výrazné zlomové prvky v hospodársko-ekonomickom i sociokultúrnom po-
vojnovom vývoji našej krajiny – obdobie kolektivizácie krajiny po roku 1948 
a hospodársko-politické zmeny po roku 1989 – zásadne menili život obyva-
teľov, ako aj stavebnú kultúru slovenského vidieka.
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 Hospodárske priestory po povojnovom znárodnení postupne strácali opod-
statnenie, čím sa pôdorys dlhých domov skracoval. 60. – 70. roky 20. storočia 
charakterizoval aj v našej krajine trend štvorcových domov kocky, s rovnými 
terasovými strechami. Skvalitňovanie života prinieslo tiež rozširovanie hygie-
nických sociálnych priestorov, vo vidieckom prostredí sa zvyšoval trend prebe-
rania mestských kultúrnych prvkov. Všetky vývojové zvraty nevyhnutne menili 
aj celkový architektonický charakter vidieka.   
 V tomto razantnom vývojovom procese patrí Hrušov k lokalitám, ktoré si 
naopak, vo výraznej miere uchovali autochtónne tradičné kultúrne prvky aj 
v oblasti staviteľstva. K objektívnym dôvodom patrí aj sociokultúrna homogén-
nosť spoločenstva a relatívna územná izolovanosť obce v dôsledku jej zložitej 
administratívno-geografickej polohy.
 J. Lacika a J. Hanušin uvádzajú v roku 2018 v intraviláne Hrušova 337 rodin-
ných domov. Viac ako polovica z nich si zachovala tradičnú podobu s mini-
málnymi modernizačnými úpravami. V historickom jadre dediny je ich podiel 
až dvojtretinový. Stavitelia týchto domov nadviazali na tradíciu ľudového sta-
viteľstva Hontu. Na 24 obytných objektoch v intraviláne obce sa uskutočnili 
zásadnejšie stavebné úpravy narúšajúce jeho pôvodnú architektúru. Skupina 
151 obytných domov je moderná, nenadväzuje na tradície ľudového staviteľstva 
Hontu (Lacika – Hanušin 2018: 269).
 Výrazný odklon od tradičného staviteľstva v obci nastal už uvádzanou vý-
stavbou novej ulice, ktorou  sa začala rozširovať moderná obytná štvrť v časti 
Lázok v 70. rokoch 20. storočia.
 V individuálnej výstavbe intravilánu Hrušova v súčasnosti nemožno hovoriť 
o výraznom náraste počtu obytných domov, napriek tomu je tu ich počet voči 
počtu obyvateľov jedným z najvyšších v rámci obcí, sledovaných v projekte. 
 K primárnym dôvodom obmedzenej výstavby najmä v centrálnej časti obce 
patrí problematická situácia v oblasti vlastníctva pozemkov najmä v prípade 
sviatočných domov ako pozostatku niekdajšieho dvojrezidenčného bývania, 
keďže jeden objekt vlastní väčší počet majiteľov, čo komplikuje  ich predaj. Via- 
ceré domy tak zostávajú opustené a chátrajú. 
 Závažným problémom obce, oblasť bývania nevynímajúc, je trvalý odliv 
obyvateľstva, najmä mladej generácie, v dôsledku obmedzených možností za-
mestnania či vzdialenosti od centier napriek  aktívnym snahám obce zatraktív-
niť lokalitu ako aj širší región.

Lazové osídlenie extravilánu obce 

 Rozptýlené (roztratené, kopaničiarske a laznícke) osídlenie je výrazným 
a osobitým fenoménom slovenských Karpát, ktoré charakteristickým osídle-
ním, svojráznymi historickými krajinnými štruktúrami i svojbytnou stavebnou 
kultúrou vytvorilo jedinečné prejavy hmotného aj nehmotného dedičstva a ne-
opakovateľného genia loci (Hanušin – Lacika 2018: 57). Hrušovské lazy pomer-
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ne rovnomerne rozptýlené po celej ploche chotára sú nielen svojráznym kra-
jinotvorným, ale aj kultúrnym prvkom obce. V prípade väčšiny hontianskych 
obcí zakladali lazy usadlíci zo severnejších regiónov – horniaci. Hrušovské lazy 
boli však osídľované autochtónnym obyvateľstvom, čo len umocnilo sociálnu 
a kultúrnu homogenitu charakteristickú pre toto lokálne spoločenstvo dodnes.
 Jeden variant lazníckeho osídlenia je viazaný pôvodne na čas určený výlučne 
na hospodárske účely spojené s obrábaním pôdy a chovom zvierat, ktorý tu 
trávili zväčša muži. Stavebným východiskom tak boli jednoduché dočasné hos-
podárske objekty.23 Postupné predlžovanie pobytu v dôsledku zintenzívnenia 
hospodárenia viedlo k transformácii na trvalé bývanie celých rodín. Až násled-
ne sa tak dostavali obytné priestory pre trvalé bývanie rodiny. Tomu zodpovedá 
dodnes zachovaný charakter takýchto chotárnych usadlostí, ktoré tvoria zdan-
livo náhodné, chaoticky usporiadané stavebné prílepky.  
 Druhý variant lazníckych stavieb vznikol adaptáciou budov bývalých 
veľkostatkov, parcelovaných v prvých dekádach 20. storočia. Ich súčasný vzhľad 
možno temer stotožniť so všeobecným charakterom trojpriestorovej usadlosti 
(Brada – Brloš 2013: 55).  
 Ako uvádza PHSR 2015 – 2024, ešte v roku 1991 bola z celkového počtu 437 
domov v chotári Hrušova temer polovica postavená práve na lazoch.
 Transformácia trvalého bývania na lazy znamenala postupné opúšťanie do-
mov v dedine, ktoré sa menili na sviatočné, sporadicky využívané zväčša na ne-
deľné a sviatočné stretnutia širšej rodiny a lokálneho spoločenstva. Naplno sa 
tak rozvinul charakter dvojrezidenčnosti, pri ktorom väčšina rodín mala jedno 
bývanie v obci a druhé na lazoch.24  
 Tento charakter bývania v obci možno ešte v súčasnosti považovať za pri-
márny determinant práve v kontexte staviteľstva. Keďže domy v dedine stráca-
li prioritu každodenného využitia, na sporadické stretnutia rodiny postačoval 
jeden priestor izby. Pri dedení objektov tak počet priestorov domu zodpovedal 
počtu dedičov. Objektívne dodržanie rozmerov v prípade potreby určovali od-
čítaním rovnakého počtu povalových hrád a vybudovaním priečok, prípadne sa 
na izby menili aj niektoré pôvodne hospodárske priestory (napr. komory).
 Vo vývine dedinských obydlí sa prejavovala všeobecná tendencia rozrušo-
vania pôvodných typologických znakov a vytvárania rôznych modifikovaných  
a atypických pôdorysných riešení s novým, dvojrezidenčným pomerom zod-
povedajúcim funkčným uspôsobením (Botík 2014: 57). Tento fenomén dodnes 
patrí k zásadným determinantom rozvoja a celkového charakteru bývania 
v Hrušove.  
 Prelomový rok 1989 znamenal v existencii našej spoločnosti na základe eko-
nomicko-politických zmien aj novú stavebnú kultúru v súlade so spôsobom 
života a kultúry a potrebami jej užívateľov. Súčasnosť prvých dekád nového 
23  Primárnosť hospodárskych stavieb dokumentuje dodnes zaužité pomenovanie pre vybudovanú celú 

chotárnu usadlosť rodiny staja (maštaľ), pajta (stodola) (Botík 2014: 57).
24  Dvojrezidenčné bývanie sa rozvinulo najviac počas 1. svetovej vojny, keď boli muži na fronte a starosť 

o gazdovanie pripadla na ženy a starších ľudí (Brada – Brloš 2013).
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milénia je charakterizovaná opätovným sústreďovaním bývania domáceho 
obyvateľstva v intraviláne obce primárne s ohľadom na dostupnosť materiálnej 
i sociálnej a kultúrnej vybavenosti. Chotárne laznícke osídlenie tak znova mení 
svoj charakter, najmä zostupnou tendenciou osídlenia interného a miernym 
prílivom externého obyvateľstva.
 V prípade lazníckeho osídlenia Hrušova je z hľadiska súčasného stavu a per- 
spektív stavebnej kultúry primárne aktuálne využitie objektov v ekologickom 
kontexte s ohľadom na súčasný vývoj krajiny. Sledujeme tu výraznú tendenciu 
uchovania tradičných prvkov ľudového staviteľstva obce a ich transformáciu 
v súčasných podmienkach života spoločenstva. 
 Podľa výskumu š. p. Stavoprojekt realizovaného v roku 1990, ktorý sledoval 
aj vek lazníckych domov, bolo zistené, že z celkového počtu 208 lazníckych 
sídel, 157 z nich postavili pred rokom 1945. Aj v prípade 12 domov z nasledujú-
ceho obdobia (1945 až 1960) dominujú prvky tradičného ľudového staviteľstva, 
najmä so zachovaním konštrukčno-dispozičného riešenia objektov. V prípade 
väčšiny z 26 domov postavených po roku 1960 však už možno pozorovať vý-
razný odklon od tradičného staviteľstva, v dôsledku celkového spoločenského 
vývoja v krajine, ktorého prioritou bolo vyrovnávanie života na vidieku a v mes-
tách (Lacika – Hanušin 2018: 263).
 V analógii s princípmi uvedených autorov sa stotožňujem s ich klasifiká-
ciou súčasných lazníckych sídel  po roku 1990 na základe stavebných prístupov 
a riešení, ktoré si dovolím v súlade so zameraním problematiky doplniť v kon-
krétnejších súvislostiach. Dôležitým determinantom členenia je účel využitia 
objektov:

1. Neobývané, opustené laznícke objekty a usadlosti
V dôsledku zániku lazníckeho osídlenia a návratu obyvateľov do centra obce 
od posledných desaťročí výrazný podiel domov zostáva opustených a neobý-
vaných. V tomto prípade však majitelia vo väčšine prípadov tieto domy a ich 
okolie aspoň príležitostnou údržbou uchovávajú a nenechávajú úplne chátrať. 
Mnohí pripúšťajú ich perspektívne využitie, dokonca aj na trvalé bývanie, v zá-
vislosti od vývoja rastu zamestnanosti či skvalitnenia infraštruktúry, pričom 
k primárnym problémom patrí napríklad budovanie prístupových ciest.

2. Rekreačné využitie stavieb a usadlostí 
Tento počas roka časovo obmedzený spôsob využitia chotárnych sídel v súčas-
nosti dominuje, je spojený spravidla s vlastníctvom externých majiteľov. Laz-
nícke sídla si obyvatelia vzdialenejších, zväčša mestských centier (chatári) od-
kupujú a prestavujú na rekreačné účely. Obecná samospráva výrazne podporuje 
takéhoto osídľovanie obce v záujme o uchovanie a využívanie  objektov a tiež 
v snahe zvýšiť atraktivitu lokality. 
 V kontexte staviteľstva sa stretávame s dvoma formami využitia objektov. 
Časť „chatárov“ prebudováva objekty s vysokou mierou modernizácie v duchu 
súčasných stavebných trendov. Na druhej strane u výraznej väčšiny prevláda 
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snaha upraviť laznícke usadlosti v súlade s tradičnou ľudovou architektúrou, 
čo je v súčasnosti pozitívnym príkladom uplatňovania kultúrneho – a v prípade 
snahy o zachovanie súladu s prírodou aj environmentálneho povedomia. Tieto 
dva protipóly však prinášajú istú stavebnú disharmómiu. 

3. Trvalé bývanie 
a) V prípade budovania trvalého bývania v súčasnosti v lazníckom osíd-

lení Hrušova rovnako ako pri rekreačnom osídlení uplatňujú majitelia 
dve formy staviteľstva. Jednou je komplexná prestavba objektov s ma-
sívnou modernizáciou, ktorá prakticky celkom zmenila pôvodnú sta-
vebnú podstatu.

b) Druhým prípadom je úprava pôvodných objektov v súlade s rešpekto-
vaním autentických prvkov stavby. Zvyčajne ide o stavebnú úpravu ob-
jektov tradičnej trojpriestorovej roľníckej usadlosti s možnosťou roz-
šírenia počtu priestorov pri zachovaní charakteru stavby s využitím aj 
pôvodne hospodárskych priestorov. 

 V súčasnej stavebnej kultúre vo väzbe na laznícke osídlenie znova zohráva 
významnú rolu aj otázka lokálnej identity majiteľov, kultúrnych a generačných 
väzieb, vzťahu majiteľa k samotnému miestu. Tento výrazný prvok je v mno-
hých prípadoch primárnym predpokladom uchovania tradičných kultúrnych 
hodnôt predkov v transformácii na súčasné využitie sociokultúrneho potenciá- 
lu. Staviteľstvo je dnes jednou z oblastí kultúry, kde je  tento duchovný vzťah 
viditeľne zhmotnený v citlivom prístupe k modernej transformácii hodnôt reš- 
pektovaním citlivej miery autenticity a tradície. 

Súčasný objekt s uchovaním tradičných stavebných prvkov (ekologická farma so sezónnym bývaním 
majiteľa). Foto: Krišková, Zdena. 2019
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Nájomné byty, viacbytové objekty

„To je taký začarovaný kruh. Áno, chceme stavať byty pre záujemcov, ale načo, keď máme 
v dedine veľa prázdnych domov. Ale kvôli viacnásobnému vlastníctvu je ťažké ich predať.“ 
(m. 51 – 60) 

 Záujem o bývanie v nájomných bytoch eviduje obec najmä v prípade mla-
dých rodín. V súčasnosti sa tu nachádzajú tri viacbytové domy. V 60. rokoch  
20. storočia adaptáciou domu židovského obchodníka Hessa s krčmou a obcho-
dom vznikol obytný dom so štyrmi bytmi pôvodne určený pre učiteľov. Nová 
„učiteľská bytovka“ s ôsmymi bytmi bola vybudovaná v roku 1983  v nadväznos-
ti na výstavbu komplexu základnej a materskej školy.
 V tejto oblasti vyvíja obecná samospráva úsilie najmä snahou získavať fi-
nančné prostriedky pomocou projektov. V roku 2002 sa zapojila do programu 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR s projektom Prestavba admi-
nistratívnej budovy na nájomné byty. Z budovy starého obecného úradu (dom 
č. 82) sa tak podarilo v prvých rokoch 21. storočia vybudovať pre obyvateľov 
ďalších päť bytov (Hrušovské noviny 2002: 3).
 Obyvateľmi bytoviek sú prevažne príslušníci mladej generácie Hrušovčanov, 
ktorí si zakladajú nové rodiny. Z nich je však väčšina zároveň dedičmi čiastko-
vého podielu dnes prázdnych „sviatočných domov“, prípadne ďalšieho, neobý-
vaného domu na lazoch. 

„S bývaním v bytovke sme spokojní. Nájomným vlastne splácame cenu bytu a veríme, že 
časom ho odkúpime za zostatkovú hodnotu... Mám tu aj dedičstvo na dome po starkých, 
ale tam neplánujeme bývať. To je taká istota, neviem, či by sme tu inak zostali.“ 
(ž. 31 – 40)
 

Súčasná výstavba bez väzieb na tradičné staviteľstvo. Foto: Krišková, Zdena. 2019
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 Perspektívne zámery viacbytovej výstavby sa viažu k pozemku v centrál- 
nej časti obce v blízkosti križovatky Lázok. V programe rozvoja obce na roky 
2015 – 2024 sú zakotvené: Výstavba bytov nižšieho štandardu, technická in-
fraštruktúra a výstavba obecných nájomných bytov, príprava priestorov a in-
fraštruktúry pre výstavbu rodinných domov, ako aj Vybudovanie spoločných 
garáží v centre obce (PHSR 2015 – 2024: 56). 

Kultúrne pamiatky a objekty tradičného ľudového staviteľstva 

 Historické jadro v centrálnej časti obce tvorí špecifická kategória stavieb, 
pôvodných objektov tradičného ľudového staviteľstva – niektoré rekonštruova-
né, iné pred stavebnými úpravami – s cieleným zámerom nielen uchovania, ale 
aj následného sprostredkovania tradičnej kultúry a života lokálneho spoločen-
stva Hrušova návštevníkom. Okrem obytných objektov patria k nim aj funkčné 
stavby, ktoré už koncom 18. storočia boli súčasťou sídelno-inštitucionálnej 
štruktúry obce (technické stavby – vyhňa, mlyn, remeselnícke dielne). Ich živá 
prezentácia je zároveň súčasťou programu každoročného festivalu Hontianska 
paráda. 
 Špecifickým dokladom tradičného ľudového staviteľstva a zároveň hospo-
dárskeho života v kontinuite súčasného využitia sú murované chlebové pece 
budované ako samostatné objekty vo dvoroch usadlostí. Osobitosť týchto sta-
vieb sa postupne sformovala do samostatného zamestnania ich staviteľov.  
 Napriek tomu, že je tu niekoľko objektov, ktoré dominujú svojou autenti-
citou a staviteľskou osobitosťou, v Hrušove sú evidované zatiaľ tri pamiatky 
zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenska:

Ľudový dom (č. 178) z pieskovcového lomového kameňa s hlinenou maltou, 
ktorý reprezentuje charakteristické  prvky hontianskej ľudovej architektúry  
19. storočia. 
Ľudová plastika sv. Jána Nepomuckého, ochrancu pútnikov, neznámeho autora 
z roku 1929 umiestnená pred domom č. 178. 
Skalná pivnica v zadnej časti uvedeného domu reprezentuje ľudové staviteľstvo 
zo začiatku 20. storočia (PHSR 2015 – 2024: 15).25  

 Kamenné pivnice vytesané už od 16. storočia v mäkkých tufových pieskoch 
tvoria ako súčasť kultúrneho dedičstva špecifický prvok hospodárskych stavieb 
v obci. P. Brada a J. Brloš (2013) uvádzajú približne 200 zachovaných  kamen-
ných pivníc, v súčasnosti prezentovaných návštevníkom obce, z ktorých viace-
ré sú dodnes využívané v pôvodnej funkcii. V procese perspektívneho využitia 
tohto ojedinelého kultúrneho atribútu je zámerom obce v najbližších rokoch 
kultivácia pivníc v okolí. 
 Väčšina objektov historického jadra obce v súčasnosti využívaná v koncepte 
Ekomúzea, ako aj v rámci festivalu Hontianska paráda je príkladom prezen- 
 
25 Pamiatky sú zapísané v ÚZ KP v Registri nehnuteľných pamiatok pod č. 1105/1 – 3
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tácie uchovania a sprostredkovania hodnôt tradičného ľudového staviteľstva 
Hrušova v spojení s ekonomickým efektom v dôsledku zatraktívnenia lokality, 
regiónu a rozvoja cestovného ruchu.  

Drobná architektúra, environmentálne väzby, skrášľovanie prostredia

 Nielen komplexný charakter a kultúrnu vyspelosť, ale nesporne aj identitu 
lokálnej society v dnešnej globalizovanej spoločnosti demonštruje miera ucho-
vania a spôsob transformácie tradičných kultúrnych hodnôt v kontinuite súčas-
ného využitia. Súlad starého s novým pri uchovaní a rešpektovaní tradičných 
kultúrnych javov je jedným z predpokladov pozitívneho využitia sociokultúr-
neho kapitálu lokálnych spoločenstiev.   
 K vizuálne najvýraznejším prejavom tohto procesu patrí uchovanie a obnova 
jej tradičných stavebných objektov a ich komplexov vo väzbe na súčasné funk-
cie, ako aj miera využitia špecifík regionálnej architektúry v novej, súčasnej vý-
stavbe. 
 V tomto smere Hrušov koncentruje pozornosť predovšetkým na uchovanie 
historického celku jadra obce, kde je situovaných viacero objektov ľudovej ar-
chitektúry. Impulzom k aktívnemu uchovaniu a využitiu týchto objektov bol 
zrod dnes už tradičného festivalu Hontianska paráda. 
 Súčasťou stavebnej kultúry obce sú prvky drobnej architektúry, ktoré okrem 
budov a stavebných komplexov dotvárajú mikrosvet jej súčasnej architektonic-
kej podoby. Významom však patria k dôležitým atribútom charakteru spolo-
čenstva v jeho kultúrno-identifikačnom formovaní. 
 Do tejto skupiny objektov patria aj prvky drobnej sakrálnej architektúry – 
najmä prícestné kríže a kaplnky, božie muky či sochy svätcov. Výskyt týchto 
artefaktov nesporne súvisí s konfesionálnou otázkou lokálneho spoločenstva. 
V evanjelických obciach sa s takýmito architektonickými prvkami stretáme veľ-
mi sporadicky, temer vôbec. Naopak, pre katolícke obce, ku ktorým patrí aj 
Hrušov, sú tieto prvky príznačné. V obci je dodnes zachovaných aj niekoľko 
prícestných kaplniek, ako aj spomínaná  kultúrna pamiatka sochy Jána Nepo-
muckého.
 S prícestnými krížmi sa možno v Hrušove stretnúť na viacerých miestach 
obce. 

„Rómovia sa nám sťažovali, že v dedine máme pri ceste tmavého Ježiša a u nich na Kopa-
ničke (miesto rómskej osady) je na kríži biely. Mali by sa vymeniť.“ (m. 51 – 60)  

 K profánnym artefaktom drobnej architektúry dopĺňajúcim súčasný archi-
tektonický ráz obce, patria dva kamenné pomníky s pamätnými tabuľami na 
počesť padlých vojakov v oboch svetových vojnách. V Hrušove sú situované  
v centrálnej parkovej časti obce a patria k najsúčasnejším (2018). V transfor-
mačnom vývojovom slede ich dnes možno čiastočne vnímať ako pomyselný 
súčasný protipól sakrálnych artefaktov s funkciou kolektívnej pamäte. 
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 Kontinuitu uchovania ľudovoumeleckých prvkov tradičného staviteľstva  
v transformácii súčasného využitia  možno sledovať i v charaktere objektov au-
tobusových zastávok rovnako v intraviláne obce, ako aj na lazoch. U väčšiny 
týchto stavieb je zrejmá snaha o zachovanie či imitáciu zrubu s označením ná- 
zvu zastávky tabuľkou drevorezby. Rovnaký charakter možno pripísať drobným 
prvkom odpadkových košov.

 

 

 Samostatnou problematikou celkového architektonického vzhľadu lokality 
v kontexte kultúry prostredia je zeleň. Environmentálnu problematiku možno 
hádam najužšie vnímať práve vo väzbe na tradičné spôsoby života a hospodáre-
nia našich predkov. Tesné spojenie človeka a prostredia bolo v tradičnej ľudovej 
kultúre primárnym determinantom jeho vzťahu k prírode človek – hospodár, 
na rozdiel od súčasného človek – vládca. 
 Napriek viackrát uvádzanému svahovitému terénu, ktorý poskytoval v rám-
ci pozemkov majiteľom veľmi obmedzený priestor, kvetinová záhradka tvorila 

Hrušovský amfiteáter. Foto: Koštialová, Katarína. 2019
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v priebehu vývoja staviteľstva neoddeliteľnú súčasť temer každej roľníckej jed-
notky, a to nielen v intraviláne dediny, ale aj v chotárnom osídlení lazov. 
 K úprave vzhľadu a skrášľovaniu dnes samospráva prispieva pravidelným 
kosením verejných priestranstiev, okolia komunikácií a obecných pozemkov,  
i  výzvami k majiteľom v súvislosti s úpravou súkromných plotov a fasád domov. 
V environmentálnych koreláciách si obec uvedomuje svoje krajinné špecifiká 
a aktívne sa angažuje v snahe o ich uchovanie a ochranu (napr. tufové pivnice). 
 V ekologických väzbách je strategickou problematikou nakladanie s odpad-
mi. Pri skvalitňovaní života súčasného lokálneho spoločenstva v snahe o ochra-
nu prírody obec už od roku 2003 rozmiestňuje v obci nádoby na separovaný 
odpad. Dôležitú úlohu tu zohráva aj fungovanie zberného dvora. Aj v tejto ob-
lasti je príznačná snaha o kontinuitu uchovania či skôr návratu k tradičným 
formám hospodárenia. So zámerom zníženia nákladov na likvidáciu odpadu sa 
podarilo z iniciatívy Občianske spoločenstvo obce Hrušov (OSOH) realizovať 
projekt Príklad medziobecnej spolupráce a stimulovanie občanov pri separácii 
odpadov s podporou Nadácie Ekopolis zameraný na zvýšenie informovanosti 
o spôsobe využitia zeleného odpadu kompostovaním, i poučenie o separovaní 
odpadu (Hrušovské noviny 2003: 6).

Cesty

 Jedným z prvoradých predpokladov rozvoja v dnešnej modernej spoločnos-
ti je flexibilná dynamická komunikácia, možnosť spojenia, rovnako v internej, 
ako i v externej rovine spoločenstiev. K základným najstarším prostriedkom 
pri budovaní infraštruktúry v rámci geografických i administratívnych jedno-
tiek patrí budovanie vzájomného spojenia prostredníctvom ciest. Ak v prípade 
Hrušova hovoríme o sociálnej a kultúrnej izolovanosti, jej determinantmi sú 
už uvádzané dva faktory – koncová poloha obce v rámci administratívneho re-
giónu, ale i roztrúsené laznícke osídlenie v dôsledku geografických podmienok 
krajiny. Vzdialenosť chotárnych usadlostí vnímame jednak voči centru obce, 
ale i voči sebe navzájom. V súčasnosti tvoria tieto celky zoskupenia menšieho 
či väčšieho počtu usadlostí blízko seba (asi 5 až 12), nájdeme tu však aj usadlosti 
situované osamotene, vzdialené od seba niekoľko kilometrov.
 Dodnes jedinou spojnicou obce so vzdialenejšími centrami je cesta 1. triedy 
č. 75 medzi Plášťovcami a Čebovcami budovaná v roku 1942, ktorá sa predĺži-
la napojením na Hrušov až v roku 1968. V obci má síce vybudovaných 6 au-
tobusových zastávok, vzhľadom na rozľahlosť katastra však zatiaľ dostatočne 
nepokrýva celé územie chotára. Hromadnú autobusovú dopravu pre obec za-
bezpečuje SAD spojmi obce so sídelnými útvarmi Veľký Krtíš, Lučenec, Šahy  
a  Bratislava. Železničná trať sa v obci nenachádza.
 Spojenie roztratených sídiel s intravilánom obce zabezpečujú v obci lokálne 
cesty, pričom dĺžka miestnych komunikácií dosahuje celkom 35 km. 
 Problematika budovania a rekonštrukcie ciest v obci patrí k prioritám sa-
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mosprávy. Aj v tomto smere obec vyvíja úsilie na získanie finančných dotácií  
prostredníctvom projektov.26 Otázka zabezpečenia spojenia medzi chotárnymi 
časťami navzájom i s centrom obce zostáva veľmi problematickou. Pozornosť si 
vyžaduje neustály proces údržby existujúcich chotárnych ciest, pričom nároč-
nou je najmä ich zimná úprava. Samotná dostupnosť technických zariadení do 
najodľahlejších častí chotára je komplikovanou a finančne náročnou záležitos-
ťou. Rekonštrukcia a údržba lazníckych prístupových komunikácií si v Hrušove 
každoročne vyžaduje asi 30 tisíc eur (PHSR 2015 – 2024: 43).
 Skvalitňovanie  dostupnosti lazníckych usadlostí je však jedným zo základ-
ných predpokladov zvýšenia záujmu  tzv. novolazníkov usadiť sa v Hrušove 
a dôležitým stimulom revitalizácie autentického lazníckeho osídlenia aj vo väz-
be na udržateľnosť rozvoja obce (PHSR 2015 – 2024: 48 – 49).

Technická infraštruktúra a vybavenosť obce

 Vo väzbe na stavebnú kultúru obce z pohľadu komplexnosti sú jej neod-
deliteľnou súčasťou objekty administratívno-správneho a kultúrneho centra. 
Ide prevažne o moderné objekty postavené po roku 1970. Školský komplex po-
zostáva z budov základnej a materskej školy, v ňom dnes sídli aj stacionár pre 
seniorov. Symbolicky i reálne tak pokrýva sociálno-edukačné služby pre všetky 
vekové kategórie obyvateľov na jednom mieste. 
 Súčasťou tejto architektonickej časti obce je obecný úrad spojený s kultúr-
nym domom a amfiteátrom, kde časť priestorov slúži miestnym spolkom a or-
ganizáciám, občianskym združeniam a organizáciám obce. Stavba tohto archi-
tektonického komplexu trvala od konca 80. rokov minulého až po postupné 
kolaudácie jednotlivých celkov v prvých rokoch tohto storočia.
 Na rozdiel od väčšiny obcí na Slovensku administratívne centrum nie je si-
tuované v historickom jadre lokality, lemuje novú časť obce v blízkosti cestnej 
spojnice. Toto situovanie možno v konečnom dôsledku označiť za pozitívny 
jav, s ohľadom na uchovanie hodnôt kultúrneho dedičstva obce totiž nenarúša 
komplex tradičného ľudového staviteľstva v historickom centre. Pri objektoch 
nového administratívno-kultúrneho centra v kontexte stavebnej kultúry lokali-
ty absentuje súlad s tradičným rázom stavebnej kultúry obce. 
 Celková architektúra stavby obecného úradu hovorí skôr o vhodnosti do 
mestskej zástavby (Hrušovské noviny 2002: 3). 
 Celá obec je v súčasnosti elektrifikovaná. Elektrifikácia bola realizovaná od 
roku 1949 v dvoch etapách – do roku 1959 urobili 140 domových prípojok v obci 
na Laze Jablonec a Lúčka. Ostatných približne 90 domov na lazoch sa dočkalo 
zavedenia elektrického prúdu postupne do roku 1968.  
 Vodné zdroje v kamenistej pôde členitého terénu boli trvalo neistým exis-
tenčným faktorom, ktorý spočiatku čiastočne riešili spoločné studne. Táto ob-

26 Napríklad nákup nových strojov na údržbu miestnych komunikácií či rekonštrukcia miestnych ko-
munikácií v  intraviláne obce a cesty do chotárnej časti Žiar v roku 2005 (s podporou z programu 
SAPARD) (Hrušovské noviny 2004: 1).
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lasť patrí aj dnes k nemalým problémom obce. Najmä od polovice 20. storočia 
bola nútená venovať sa prioritne údržbe studní v dôsledku problémov s kvali-
tou vody.27 Od roku 1973 tento problém čiastočne vyriešila stavba vodovodu, 
ktorý má v obci dĺžku 20 000 metrov (PHSR 2015: 19).
 Napriek tomu, že vodovod bol zavedený v 70. rokoch  minulého storočia, 
problémom zostáva zatiaľ nerealizovaná kanalizácia a čistička odpadových 
vôd. Jej dobudovanie je otázkou najbližšej budúcnosti (r. 2021). V obci Hrušov 
tiež nie je zavedený plyn, domácnosti sú vykurované elektricky a tuhými pali-
vami. 
 V obci sú dnes dva obchody s potravinami a dve pohostinstvá. Problema-
tickými zostávajú stravovacie služby, ktoré úplne absentujú. V možnostiach 
ubytovania pokročila obec vybudovaním penziónu v chotárnej časti Žiar nad 
Krížnymi cestami s kapacitou 18 lôžok; jej zámerom je tieto služby rozšíriť aj 
v intraviláne obce. Situáciu však komplikuje len príležitostný dopyt a využiteľ-
nosť týchto zariadení sústredená temer výlučne do obdobia konania festivalu 
Hontianska paráda.
 Hrušov je lokalitou, kde sa dnes zreteľne stretávajú dva svety – súčasný a mi-
nulý. Tento charakter demonštruje aj súčasná stavebná kultúra obce.
 Na základe analýzy stavu si obec Hrušov stanovila v pláne svojich perspektív 
primárny cieľ: „Zabezpečiť vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj jedinečnej obce 
Hrušov, ktorý bude zameraný na zachovanie ľudových tradícií a na zlepšenie 
ekonomických a sociálnych podmienok života v obci“ (PHSR 2015 – 2024: 49).
Uchované hodnoty tradičného staviteľstva s akcentom na historické jadro in-
travilánu obce tieto snahy len umocňujú. 

27 V polovici 60. rokov hygienici nariadili dezinfekciu prameňov na lazoch; v roku 1966 bolo v Hrušove 
(v obci aj na lazoch) sedem studní zakrytých.
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

 Na základe už spomínaných základných charakteristík Hrušova je zrejmé, 
že ide o excentricky ležiacu dedinu, ktorá sa nachádza v regióne s najväčšou 
nezamestnanosťou. Napriek objektívne zložitým podmienkam života je prá-
ve relatívna izolovanosť obce jedným z posilňujúcich determinantov lokálnej 
a kultúrnej identity a zdrojov zdravého patriotizmu jej členov (Krišková 2019). 
V procesoch kolektívnej identifikácie lokálnej komunity významnú úlohu zo-
hráva kultúrne dedičstvo. Možno o ňom hovoriť ako o kľúčovom prvku, o špe-
cifickom identifikačnom kóde, ktorým spoločenstvo disponuje. Hrušov zaujme 
nielen súborom zachovalých ľudových obydlí, ekologickým využívaním obhos-
podarovania krajiny obce, živými javmi tradičnej kultúry, ale i výnimočným 
ľudským potenciálom s netradičnou schopnosťou občanov stretávať sa, vzá-
jomne sa rešpektovať a spolupracovať. Silnú konzervačnú funkciu javov tra-
dičnej kultúry spĺňajú aj miestne folklórne telesá a efektívne fungujúci systém 
základného školstva (Ambrózová – Grausová 2019). Podľa etnológa Jána Botíka, 
ktorý v regióne Hont realizoval početné výskumy, je potenciál Hrušova a Hru-
šovčanov v zachovávaní ľudových tradícií, v ich vzťahu ku kultúrnym hodno-
tám, a takisto vôľa a súdržnosť lokálneho spoločenstva, ktorá sa prejavuje pri 
organizovaní a zapájaní do rôznych prezentácií (Botík 2014). 
 Hrušov sa stal víťazom národnej súťaže Dedina roka, ktoré sa nieslo v duchu 
motta Cestou k jedinečnosti. Išlo o posudzovanie udržiavania kultúrnej krajiny 
v ekologických súvislostiach, posilnenie identity a sebauvedomenia obyvateľov 
dediny, a to najmä prostredníctvom kultúrnych iniciatív, ďalšieho vzdelávania 
priamo v dedine, znovuoživenia tradičných a udržania súčasných kultúrnych 
a sociálnych hodnôt. Ako víťaz národnej súťaže mal právo reprezentovať Slo-
venskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Členovia medziná-
rodnej poroty, ktorá Hrušov navštívila, udelili obci špeciálne ocenenie z dôvo-
du, že za „najťažších geografických a hospodárskych podmienok je na najlepšej 
ceste uchrániť si svoju identitu, vybudovať infraštruktúru, zlepšiť kvalitu života 
a vybudovať prijateľný turizmus pri uplatňovaní tradičných remesiel a kultúr-
nych aktivít. Pozoruhodná je aj integrácia Rómov v škole a spoločnosti, ako aj 
príkladná spolupráca so susednými obcami a združeniami“ (Bendík 2004: 1). 
Úspech, ktorý Hrušovčania získali, je o to cennejší, že Hrušov bol ešte pred 
štyridsiatimi rokmi dedinou na „konci sveta“, ktorú elektrifikovali len rok pred 
pristátím prvých ľudí na Mesiaci (Bendík 2019: 13). 
 Ťažké podmienky rozvoja, geografické vymedzenie, lazové osídlenie, stup-
ňujú potrebu uchovávať i realizovať javy tradičnej kultúry prispôsobené na 
súčasné pomery. Z týchto dôvodov sa v nasledujúcom texte zameriame najmä 
na tie javy, ktoré lokálne spoločenstvo považuje za reprezentatívne a ich reali-
zovanie prináša zmysel pre súčasnosť i súčasníkov. Zároveň poukážeme aj na 
prezentačné aktivity s nimi súvisiace. 
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 Základnou podmienkou zlepšenia kvality života na vidieku je vytvoriť vý-
chodiskové podmienky k aktivizovaniu obyvateľov a samosprávy k tomu, aby sa 
vlastnými silami snažili o zvýšenie kvality života na základe harmonického roz-
voja daností obce. Hrušov má zadefinovaný strategický a dlhodobý cieľ, ktorým 
je zabezpečiť vyvážený a udržateľný rozvoj obce Hrušov, ktorý je zameraný na 
zachovanie ľudových tradícií a na zlepšenie ekonomických a sociálnych podmie- 
nok života v obci (PHSR 2015 – 2024: 49).  V rámci prípravy Programu rozvoja 
obce Hrušov na roky 2015 – 2026 sa v obci realizoval dotazníkový prieskum.28 
Na otázky: čo je dobré v našej obci, o čo sa môžeme v rozvoji obce oprieť, čo by 
sa malo podporiť a posilniť, aké vidíte príležitosti pre rozvoj obce, čo by sa malo 
využiť, aby sa tu zlepšil život, realizačný tím strategického dokumentu zazna-
menal nasledovné odpovede: rozvoj turizmu a cestovný ruch, kultúra, zachová-
vanie tradícií a folklórnych javov, festival Hontianska paráda (tamže).  
 Tvorcovia Programu rozvoja obce Hrušov na obdobie rokov 2015 – 2024 vy-
tvorili víziu obce, ktorá nesie motto: „Obec Hrušov je jedinečná“ (PHSR 2015 – 
2024: 44). 

Kultúrna a športová infraštruktúra

 V obci sa nachádza polyfunkčný kultúrny dom, v ktorom sú okrem sály s ja-
viskom a šatňami vytvorené i kancelárske, klubové priestory, sobášna miestnosť 
i knižnica, ktorá poskytuje služby pre občanov  v určené dni. Sídli tu aj Oblastné 
pracovisko Matice slovenskej Veľký Krtíš, ktorého hlavným predmetom činnos-
ti je výskum, zaznamenávanie a prezentácia tradičnej kultúry a (spolu)orga-
nizovanie kultúrno-spoločenských podujatí. Inštitucionálna výchova a vzde- 
lávanie detí sa realizuje v plne organizovanej škole s vyučovacím jazykom slo-
venským. Poskytuje vzdelávanie deťom vo všetkých deviatich ročníkoch zá-
kladnej školy spolu so zabezpečením predškolskej výchovy detí. Materská škola 
je situovaná v osobitnom krídle budovy. V budove školy je aj školská knižnica 
s približne piatimi tisíckami knižných jednotiek, telocvičňa a klubovňa. Obec 
Hrušov je zriaďovateľom aj Školského klubu detí, Centra voľného času i Zá-
kladnej umeleckej školy.
 Dominantou obce je Kostol všetkých svätých, Kalvária so zastaveniami na 
kopci Stráňa i drevená rozhľadňa na Prášnom vrchu. Na spoločenské poduja-
tia obce sa využívajú aj zachované pamiatky ľudovej architektúry, napríklad 
Ľudový dom zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenska, 
ktorého areál je aj jedným z centra diania Hontianskej parády. Špecifikom obce 
je vizuálne zaujímavý amfiteáter s kapacitou šesťsto miest. Pôvodný amfiteáter  
bol  postavený v osemdesiatych rokoch  20. storočia  ako pódium pre uskutoč-
ňovanie okresných prehliadok folklórnych kolektívov. V súvislosti s podujatím 
Hontianska paráda sa zrekonštruoval podľa  návrhu Ing. arch. Jozefa Smidu. 
Scéna amfiteátra  sa  návštevníkovi vizuálne  predstavuje  ako  stredoveká  pev-
28  Spracovateľ. Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov, Veľký Krtíš, apríl – júl 2015, hlavná rieši-

teľka: Ing. Katarína Škrdlová.
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nosť s kamennými vežami s hradnou  bránou, ktorá symbolizuje bránu spája- 
júcu kultúry. Tú súčasnú s tradičnou. Okrem amfiteátra sa v Hrušove nachádza 
aj menšie pódium Vežička i pódium Lesná scéna využívané najmä pre komor-
nejšie vystúpenia počas Hontianskej parády. V budove starej školy (z roku 1924) 
sa nachádza najväčšia zbierka stabilákov29 na Slovensku. V obci je zavedený 
obecný rozhlas, nachádza sa tu požiarna zbrojnica, dom smútku a  podobne.
 I napriek tomu, že sa Hrušov nachádza v južnej časti Slovenska, jeho krajin-
né prostredie je veľmi členité, čo determinuje celkový vzhľad obce. Návštevníci 
môžu získať predstavy o prírode a krajine, informácie o lokalite, o zaujímavých 
objektoch prostredníctvom Náučneho chodníka, ktorý sa pomerne často menil 
a dopĺňal. Najnovšia verzia chodníka z roku 2012 má dva okruhy, južný a sever-
ný, spojené do tvaru čísla osem, so stredom v centre obce. Južný okruh s dĺžkou 
6 km je miernejší, prechádza sadmi a vinohradmi, severný –  9 kilometrový je 
náročnejší. Jeho terén je vedený vyhliadkami po hrušovských lazoch. Náučný 
chodník je ukážkou prelínania krajinného, prírodného dedičstva a kultúrnych 
špecifík obce. Má tridsať popisných zastavení. V kontexte kultúrneho dedičstva 
nesmieme opomenúť napríklad chlebové pece, Ľudový dom, kostol, kalváriu, 
vínne pivnice, uhliarsku míľu, konopné močidlá, laznícku drevenicu, amfiteá-
ter a podobne.
 Od roku 2002 vychádzali v Hrušove Hrušovské noviny, ktorých vydávanie je 
v súčasnosti v útlme. Významným počinom je výskumná, dokumentačná a pu- 
blikačná činnosť v obci. Ako sme spomínali, v procesoch kolektívnej identifiká-
cie lokálnej komunity kľúčovú úlohu zohráva kultúrne dedičstvo. Tento fakt si 
uvedomuje aj samospráva obce, a preto dlhodobo a koncepčne pracuje v oblasti 
starostlivosti o tento fenomén (Bendík 2019). Uvedený názor môžeme podporiť 
skutočnosťou, že v obci pripravili a publikovali v edícii Tradičná ľudová kultúra 
obce Hrušov sériu dvanástich kníh o Hrušove: Naprostred Hrušova – Spevník 
ľudových piesní, Svadobné zvyky obce Hrušov, Hrušovský kroj a jeho premeny 
v čase, Zvykoslovie obce Hrušov, Tradičné staviteľstvo v Hrušove, Hrušov a Hru-
šovčania, Roľníctvo v Hrušove – Gazda na poli a vo dvore, Z hrušovského stola –  
Gazdiná na dvore a pri peci, O čom sa v Hrušove rozprávalo, Hrušovská po-
spolitosť – Spoločenský, verejný a duchovný život obyvateľov, Hudobné a taneč-
né tradície Hrušova. Okrem kníh v tejto sérii vyšiel i dokumentačný materiál  
20 rokov festivalu Hontianska paráda Hrušov 1996 – 2015 a reprezentačná kni-
ha Hrušov – obec tradičnej ľudovej kultúry. Ich autormi sú domáci odborníci 
Anna Sásová, Anna Brlošová, Ján Brloš, Anna Brlošová ml., Peter Brada, Pa-
vel Bendík.30 Ide o ojedinelé, významné dokumentačné a publikačné výstupy, 
ktoré svedčia o úcte občanov k lokálnej kultúre. Autori, ktorí sa podieľali na 
vytvorení tejto knižnej kolekcie za výdatnej podpory vedenia obce, zozbierali, 
zdokumentovali a vydali materiály o každodennom i sviatočnom živote Hru-
29  Stabiláky sú technické zariadenia so stabilným umiestnením, pomocou ktorých bola prenášaná sila 

na aktiváciu napríklad mláťačky, cirkulárky a podobne.
30  Autorom knihy Hrušov a Hrušovčania je Ján Botík; autorkami knihy Hudobné a tanečné tradície Hru-

šova sú Jana Ambrózová a Agáta Krausová.
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šovčanov, o dodržiavaných a interiorizovaných sociokultúrnych hodnotách, es-
tetike, etike, ktoré súčasným generáciám pomáhajú porozumieť systému hod-
nôt, regulatívov, významu javov a noriem platných v tomto spoločenstve. Edícia 
a zmienené publikačné výstupy sú výborným príkladom, ako javy tradičnej 
kultúry dokumentovať, zaznamenať a uchovať pre budúce generácie. Spomí-
naný systém ochrany, popularizácie aj konzervácie kultúrneho dedičstva je za-
meraný aj na ľudovú pieseň v podobe zvukových nosičov (bližšie Ambrózová –  
Grausová 2019). 
 V lokalite sú vytvorené vhodné krajinné, prírodné a kultúrne podmienky pre 
cykloturistiku, vidiecky turizmus i agroturistiku. Pre rozvoj športových akti-
vít občanov sa tu nachádza okrem značených cykloturistických trás futbalové 
ihrisko, tenisový kurt, basketbalové i multifunkčné ihrisko a v zime prírodné 
klzisko.
 Vďaka prorozvojovej politike vedenia obce i iniciatívnemu prístupu obča-
nov a ich dobrovoľníckej práci sa v Hrušove podarilo vytvoriť hodnoty, ktoré 
slúžia občanom a navyše dôstojne reprezentujú obec. Vo výročnej správe obce 
za rok 2018 sa konštatuje, že priestorové podmienky pre kultúrnu činnosť sú 
na veľmi dobrej úrovni. Pre kultúrne vyžitie všetkých generácií sú vytvorené 
najmä zásluhovou aktívneho prístupu miestnej samosprávy a iných inštitúcií 
nadpriemerné podmienky, ktoré sa v značnej miere i využívajú (Výročná správa  
2018: 12).

Škola ako edukačný a voľnočasový priestor

 Kvalitný výchovnovzdelávací program a odborné personálne zabezpečenie 
vidieckych škôl je fundamentom pre rozvoj rurálnych oblastí, špeciálne obcí 
v marginalizovaných lokalitách. Činnosť hrušovskej školy prebieha v jedineč-
ných podmienkach dôležitých pre vytváranie vzťahu k lokalite, k regiónu, k prí-
rodnému a kultúrnemu dedičstvu, a to v medzigeneračnej väzbe a transmisii 
hodnôt. Pedagógovia implementujú do výchovno-vzdelávacej práce aj prvky 
regionálnej, environmentálnej výchovy, kladú dôraz na sociokultúrne kontex-
ty, rozvoj kritického myslenia, úcty a tolerancie, využívajúc pri tom aj zážitko-
vé učenie v prírode i v Ľudovom dome. Základnú školu v Hrušove navštevuje 
približne 130 žiakov a materskú školu 24 detí. Škola má telocvičňu a tri ihriská 
(moderné viacúčelové, asfaltové a trávnaté), ktoré sú k dispozícií na rôzne kul-
túrne i športové aktivity detí i občanov. Súčasťou školského areálu je átrium, 
oddychové plochy s lavičkami a kvetinovými záhonmi. Pretože v Hrušove žije 
početnejšia rómska komunita, špecifickým cieľom školy je venovať sa žiakom 
zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Vytvoriť zo školy 
miesto, kde budú chcieť tráviť svoj čas na učenie i voľnočasové aktivity. Tak, aby 
sa žiaci navzájom rešpektovali a boli vedení v duchu multikultúrnej výchovy 
(Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017: 14).
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 Škola sa zapája do rôznych projektov, ktoré pomáhajú zlepšiť výchovno- 
vzdelávací proces. Ide napríklad o projekty súvisiace s výchovou k tradíciám – 
Po stopách nášho bývania, Spoznávaj našu históriu, Modrá škola (zameraný na 
ochranu klímy a inteligentné hospodárenie s dažďovou vodou), Zdravá škola 
(s dôrazom na ozdravenie životného štýlu detí), Škola otvorená všetkým (pod-
pora inkluzívneho vzdelávania), projekty na podporu informačných technoló-
gií a iné.  
 Od roku 2013 funguje v priestore školy Centrum voľného času s ponukou 
umeleckých, športových, jazykových, počítačových krúžkov. A v roku 2015 bola 
v obci zriadená Základná umelecká škola, v ktorej si žiaci rozvíjajú svoj talent 
vo výtvarnom, literárno-dramatickom a hudobnom odbore (hra na klavír, key-
board, husle, heligónku, gitaru). Navštevuje ju okolo 70 % školopovinných detí. 
Pri ZUŠ vznikla aj ľudová hudba Hruška, ktorá nadväzuje na tradície hrušov-
ských muzikantov. Zameranie krúžkov do veľkej miery korešponduje s mládež-
níckymi aktivitami a aktivitami dospelých, (napríklad krúžok ľudových reme-
siel, folklórny, divadelný, zdravotnícky, požiarnicky, športové krúžky: futbal, 
nohejbal, stolný tenis...), čím sa zabezpečuje ich kontinuita i participácia na 
kultúrno-spoločenskom živote obce.
 Najdlhšiu tradíciu z nich má detský folklórny súbor Ragačinka, ktorý nad- 
viazal na činnosť dievčenskej speváckej skupiny. Tú založila Františka Haj- 
dúchová a Eva Pakšiová v roku 1970. V súčasnosti vedie súbor Anna Brlošová. 
Pri tvorbe programových čísel vychádza z materiálov, ktoré získala výskumom 
od domácich obyvateľov. Deti sú v súbore vedené k poznaniu tradičnej kultúry, 
k regionálne štýlovej interpretácii dramatických, hudobno-spevných i taneč-
ných folklórnych javov. V roku 2008 vzniklo v rámci Ragačinky aj detské hudob-
né zoskupenie heligónkarov Gombičkári. Pomocou aktívneho trávenia voľného 
času deti v súbore okrem povinností zažijú aj veľa zábavy, neopakovateľných 
zážitkov a skúseností, získavajú nových kamarátov, pričom niektoré priateľstvá 
pretrvávajú mnoho rokov.  Môžeme konštatovať, že detský súbor v lokálnom 
spoločenstve plní nielen výchovnú a kultúrno-spoločenskú, reprezentačnú či 
zábavnú funkciu, ale smeruje aj k socializácii, interiorizácii lokálnych hodnôt 
i k vyváraniu estetického cítenia.

„Ony sa vyhľadávajú. Keď je zábava alebo svadba, nejaké podujatie alebo na dedine, tak 
vidím, že sú tieto deti z Ragačinky pospolu. A aj keď potom už študovať idú každý inde, 
sú kade-tade po svete, kontaktujú sa. Vidím ich, keď prídu domov, tak sa stretávajú také 
partie. Už majú aj svoje deti a keď prídu na víkend domov, automaticky naskočia na hru-
šovský život a stretávajú sa.“ (ž. 51 – 60)

 V kontexte aktivít a funkcií tohto detského folklórneho súboru chceme 
upriamiť pozornosť na špecifické podujatie Autobus dobrej vôle (ADV) a jeho 
humanitný, sociálny a charitatívny rozmer. ADV sa organizuje pravidelne 
v predvianočnom období od roku 1995. Na jeho realizácii sa okrem členov 
súboru spolupodieľa obec Hrušov, Matica slovenská, ZŠ s MŠ i rodičia detí. 
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Ide o dvojdňové podujatie, počas ktorého navštívia šesť-sedem detských do-
movov, domovov dôchodcov,  sociálnych zariadení v rôznych častiach Sloven-
ska. Okrem programu s vianočnou tematikou (koledy, vinše) sa deti s klientmi 
zariadení rozprávajú, rozdávajú im mikulášske balíčky, zákusky, koláče, ovo-
cie, ktoré pripravia Hrušovčania, väčšinou rodičia. Sú konfrontované s deťmi, 
ktoré nevyrastajú v rodinách, so staršími i rôzne hendikepovanými ľuďmi, učia 
sa sociálne cítenie, empatiu i rôzne komunikačné zručnosti. I napriek nároč-
nému programu a poslaniu deti sa na ADV veľmi tešia. Jeho funkcia je aj po-
znávacia, výchovná, socializačná i zábavná. Spoznávajú iné miesta, cestujú po 
Slovensku, majú zmysluplne pripravený program. Účasť na tomto projekte je 
pre deti prestížnou záležitosťou a podlieha výberu. Jeho filozofiu nemôžeme 
zredukovať do dvoch konkrétnych dní. Ide aj o fázu prípravy programu, parti-
cipáciu na tvorbe darčekov, prežívanie radosti z očakávania i vklad a skúsenosť 
do budúcnosti.
 „Deti bez zábran vchádzajú do týchto izieb. Po rokoch si zvykli na nie vždy 
príjemný pohľad na starých ľudí aj s ťažkým ochrnutím. Spievajú im koledy, 
trpezlivo vysvetľujú, odkiaľ sú, prečo prišli v predvianočnom období a ak si  
ležiaci nemôže sám vziať, bez zábran mu podajú koláč do ruky...“  (Sásová – Br-
lošová 2012: 141)

„Páči sa mi, že urobíme radosť tým starkým, a je dobre, že mám rodičov, že mám svoju 
izbu...“ (ž. do 20 r.)

„Autobus dobrej vôle je topka. Je to topka pre deti a už v septembri sa pýtajú, kam pôj- 
deme. Deti sa veľmi tešia, keď ideme na dva dni. Vždy sa pýtajú najmä tri otázky. A už  
viete, kde budeme spať, aké budú izby? To je prvá otázka. A kde budeme nakupovať, je 
tam Tesco? To je druhá otázka. A prídeme pozde večer? To je tretia otázka. Už v septembri 
vedia, kto s kým bude na izbe. Za tie roky už  máme zabehnutý systém. Každý donesie 
jednu dávku koláčov, to im tie mamy napečú aj viacej. Potriedime to a potom ich rozdá-
vajú v tých domovoch.“ (ž. 51 – 60)

 V procese uvedomenia si príslušnosti k lokálnemu spoločenstvu zohráva 
priamy kontakt detí s tradičnou kultúrou nenahraditeľnú úlohu. Súčasťou 
tohto procesu je aj transmisia kultúrnych hodnôt, skúseností, informácií, „for-
tieľu“ osobnou komunikáciou z generácie na generáciu. Hrušovské deti, najmä 
tie zo súboru, sú zapájané do realizácie viacerých aktivít súvisiacich s tradičnou 
kultúrou. Vynášajú Kyseľa, tancujú chorovody, participujú na príprave i reali-
zácii folklórneho podujatia Hontianska paráda a podobne.   
„To máme zavedené tak, že deti zo súboru od piateho ročníka pomáhajú na Paráde. Buď 
si ony nájdu miesto – kde-čo, alebo im nájdem miesto, kde vypomôcť, ja. Ony sa najskôr 
toho aj boja, ale keď začnú a zažijú ten prvý rok, veľa sa naučia.“ (ž. 51 – 60)
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 Žiaci so svojimi pedagógmi pripravujú počas školského roku viaceré kultúrne 
podujatia, (napríklad maškarný ples, lampiónový sprievod, príchod Mikuláša), 
zažívajú noc v knižnici, pripravujú darčeky pre prvákov, organizujú športové 
turnaje: florbal, futbal, stolný tenis, vybíjaná, volejbal, basketbal, bedminton 
a podobne. Na konci školského roka, v deň odovzdávania vysvedčení sa koná 
slávnostná rozlúčka s deviatakmi. Po rannej omši v Kostole všetkých svätých sa 
žiaci presunú do školského átria, kde je spoločné vyhodnotenie školského roka 
a oficiálna rozlúčka s tými, ktorí ukončili školskú dochádzku. Ide o separačný 
obrad, ktorý potvrdzuje zmenu v statuse jednotlivca a ukončenie jednej fázy 
vzdelávania. Má slávnostný a emotívny priebeh, (príhovory, poďakovania, oble- 
čenie) spojený s kultúrnym programom. Ôsmaci deviatakom vyzdobia trie-
du na určitú tému (napríklad strašidelný les, galaxy bar). Po osobnej rozlúčke 
každého žiaka so školou, pedagógmi a žiakmi nižších ročníkov i škôlkarmi sa 
„lúčia“ aj s dedinou. Obídu obchody, reštaurácie i obecný úrad. Starosta ich 
privíta ako mladých a nádejných občanov, ktorí sa môžu kedykoľvek prísť po-
radiť na úrad, zapojiť sa do diania obce, kde budú vždy vítaní. V priestoroch  
kultúrneho domu majú slávnostný obed, ktorý pripravujú rodičia v spolupráci 
s obecným úradom. Záver ukončia v Klube mládeže rozlúčkovou diskotékou. 
 Škola je otvorená pre všetky vekové aj sociálne skupiny a jej zamestnanci a žia- 
ci aktívne spolupracujú s obcou a s organizáciami v nej pôsobiacimi. Musíme 
zdôrazniť, že kvalitný výchovno-vzdelávací proces spolu s moderným materiál-
no-technickým vybavením pomáha rozvoju kultúrneho a sociálneho potenciá- 
 

Autobus dobrej vôle, vystúpenie detí v sociálnom zariadení. Foto: Brloš, Ján. 2019, súkromný archív 
Jána Brloša
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lu v obci. A preto je podľa vedenia obce veľkou výzvou a prioritou do budúcnos-
ti udržať v Hrušove plnoorganizovanú základnú a materskú školu.

Obecný úrad – otvorený partnerský priestor 

„Pre trvalý rozvoj obce je podstatné zabezpečiť oblasť príjmu najmä z vonkajších zdro-
jov, kvalitnú úroveň žitia, udržať a rozvíjať kvalitné ľudské zdroje.“ (m. 51 – 60)

 Pracovná migrácia mladých ľudí a odchod do iných miest je jedným z naj- 
väčších problémov v skúmanej lokalite a súvisí aj s fungovaním a rozvojom 
kultúrno-spoločenského života v obci. Vyhorenie, vyčerpanosť aktívnych ľudí 
a nedostatok nasledovníkov môže smerovať k diskontinuite existujúcich aktivít 
a rozvojových plánov. To sú  ohrozenia, ktoré obyvatelia obce citlivo vnímajú.

„Len mám pocit, že čím ďalej ideme dopredu, a to naozaj vidieť že ideme, že napriek 
tomu, že to má taký úspech, ideme trochu dozadu, lebo nám tu tí mladí ľudia veľmi ne-
ostávajú. Oni prichádzajú, však sú na Paráde (festival Hontianska paráda) odchovaní, 
pomáhajú, ako vedia. Ale skončí Paráda, oni idú za robotou a v pondelok je prázdna 
dedina. Jedna stránka je, že prídu, naozaj prídu, ale aj odchádzajú. A toto nás veľmi bolí.“ 
(m. 61 – 70)

 Na druhej strane vnímajú aj súčasný kvalitatívny posun obce i posun ľudí 
samotných, navýšenie kultúrneho a sociálneho kapitálu. Na otázku, čo sa mi 
v mojej obci páči, sme zaznamenali odpovede, ktoré súvisia s jej rozvojom, s pre-
zentačnými aktivitami, zviditeľnením sa navonok, a to nielen v regionálnom, 
ale i v celoslovenskom meradle najmä prostredníctvom podujatia Hontian-
ska paráda. Výpovede respondentov poukazovali najmä na impulzy a kreatív- 
ne nápady využívať mnohé jedinečnosti a zvláštnosti obce v prospech jej rozvo-
ja a zlepšenia kvality života. Respondenti hovorili o otvorení, prebudení, zvidi-
teľnení obce, o navýšení zručností i sebavedomia občanov.  

„Progres obce je evidentný.“ (m. 41 – 50)

„Mne sa tu páči, máme tu pekne. Lebo je tu moja rodina a je tu môj domov. Mám tu ka-
marátky. Keď skončím školu, nechcem odísť z Hrušova, mne sa tu páči. Preto, že tá naša 
dedina má tie svoje originálne tradície aj zvyky, všetko. Keby som sa zamestnala v Krtíši, 
tak to by bolo najlepšie. A urobím všetko preto, aby som tu bola.“ (ž. do 20 r.)

„A Hrušov! Hnojová dedina, lazníci. Tak nás volali. Považovali nás za menejcenných. 
Ľudia ani nevedeli, kde je Hrušov. Tak sme aj boli len ako šedá myška. A teraz, keď sa nás 
spýtajú, skade sme, skôr poznajú Hrušov ako Krtíš.“ (ž. 51 – 60) 
 Viacerí respondenti za rozvojom obce vidia jej dobré vedenie, kvalitných líd-
rov a aktívnych ľudí. Obecný úrad vytvára podmienky pre rozvoj novej infra-
štruktúry a revitalizáciu tej starej, podporuje činnosť spolkov, združení a parti-
cipuje na všetkých podujatiach. To si zároveň vyžaduje vzájomnú komunikačnú 
stratégiu: vedenie obce – zástupcovia inštitúcii a združení – aktívni lídri – ob-
čania – podnikateľský sektor. Kultúrno-spoločenský kalendár obce je zaplnený 
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veľkým počtom podujatí a aktivít (napríklad uvítanie detí do života, stretnutie 
generácií, jubilantov, Deň matiek, Deň otcov, spomienkové slávnosti, športové 
turnaje a podobne). 

Hontianska paráda

 V tejto časti by sme chceli upriamiť pozornosť, aspoň v krátkosti, na výni-
močnú aktivitu, festival Hontianska paráda, ktorý prerástol v podujatie ce-
loslovenského rozsahu. Paráda je dôležitou platformou sebavyjadrenia obce 
i občanov, ich hodnôt, schopností a sebarealizácie. Participuje na nej tretina 
obyvateľov a každoročne ju navštívi približne dvanásť až pätnásťtisíc návštev-
níkov.31    
 Komisia pre austrálsky cestovný ruch (South Australian Tourism Commi-
ssion 1997: 2) definuje festivaly ako „oslavy niečoho, čo si miestna komunita 
želá zdieľať a zapájať verejnosť ako participantov do svojich skúseností. Ich 
najdôležitejším cieľom je 
ponúknuť návštevníkom 
empíriu, ktorá sa líši od kaž- 
dodenného života“ (podľa 
Arcodia – Whitford 2006: 
3). Festival podľa Alessan-
dra Falassiho „potvrdzuje 
tradície a zavádza inovácie, 
prináša nostalgické ožive-
nia a revitalizáciu javov“ 
(Falassi 1987: 1). Jeho sociál-
na funkcia teda úzko súvisí 
s hodnotami, ktoré komu-
nita považuje za esenciálne 
a nevyhnutné pre svoju his-
torickú kontinuitu i sociál-
nu identitu, čo je prípadom 
Hontianskej parády. Pre-
zentovať hodnoty kultúrne-
ho dedičstva, najmä zdieľať 
životnú empíriu, zapojiť 
verejnosť ako participantov 
do svojich skúseností, pred-
stavuje platformu, ktorá sa 
pretavuje do formy a pro-
gramovej štruktúry podu-
jatia. 

31 O Hontianskej paráde bližšie Bendík 2015; Koštialová 2020.

Hontianska paráda, pečenie lepníkov v kamennej peci.  
Foto: Koštialová, Katarína. 2019
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 Hontianska paráda je tvorená na piatich pilieroch: život na lazoch, dvory, 
zručnosť remeselníkov, výstavy, scénické programy. V autentickom prostredí sú 
návštevníkom prezentované rôzne pracovné postupy, napríklad ukážky súvisia- 
ce so žatvou, spracovaním konope, výrobou dreveného uhlia, kamenárskou 
prácou, pečením lepníkov a domáceho chleba v kamennej peci, spojené s ich 
ochutnávkou. Zároveň tu vzniká aktívny, otvorený komunikačný mechaniz-
mus, ktorý dáva priestor pre neformálne správanie. Aktéri nielen predvádzajú, 
ale aj vysvetľujú pracovné postupy, rozprávajú príbehy zo života a komunikujú 
s návštevníkmi (Koštialová 2020). 
 Okrem toho sa v centrálnej časti obce koná jarmok, kde svoje zručnosti 
predvádzajú remeselníci a výrobcovia z celého Slovenska. Hontianska paráda 
poskytuje svojim návštevníkom stravovanie v priestoroch súkromných dvo- 
rov, ktorých je približne sedemnásť. Ide o zážitkovú formu gastronómie, kde 
sú miestne kulinárne špeciality pripravované pred zrakmi návštevníkov (front 
cooking). V programovej štruktúre majú svoje miesto aj scénické programy, 
ktoré sú uvádzané na miestnom amfiteátri. Stabilnou súčasťou sú programy, 
v rámci ktorých sa prezentujú domáce kolektívy, ľudové hudby a jednotlivci. 
Ich nosným zámerom je predstaviť tradičnú kultúru obce a zapojiť do nich via- 
ceré hrušovské generácie. Dramaturgia festivalu vychádza aj z pôvodnej myš- 
lienky podporovať i prezentovať kultúru regiónu Hont a presadzovať funkciu 

Hontianska paráda, spracovanie konope. 
Foto: Koštialová, Katarína. 2019
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lokálnej a regionálnej znakovosti. Festival je aj nástrojom marketingu, podieľa  
sa na tvorbe imidžu, zatraktívnenia a značky obce i regiónu. Je aj podnetom  
pre revitalizáciu verejných priestorov a budovanie kvalitnejšej infraštruktúry. 
Ak by sme mali vystihnúť, čo priniesol festival pre lokálne spoločenstvo, od-
povedali by sme: zmenu vo vnímaní obce a zmenu jej obyvateľov. Tí prostred-
níctvom Hontianskej parády vyšli zo svojho mikrosveta, otvorili sa širokej ve-
rejnosti, prezentovali sa a prijali výzvy smerujúce k rozvoju. Festival podnecuje 
aktérov k účasti na vytváraní a udržiavaní života komunity, jej aktivít a zároveň 
predstavuje aj určitú formu reprezentácie lokálneho spoločenstva. Život v obci 
sa zmenil, netvorí ho hospodársky kolobeh roka, ale cyklus od Parády ku Pará-
de, ktorá sa postupne stala pevným bodom, ukotvením lokálneho spoločenstva 
(Koštialová 2020).

„Naštartovali sme sa ako obec, aj ako ľudia. Som presvedčený, že keby nebola Paráda, tak 
už je tu konečná.“ (m. 41 – 50)

Spolková činnosť, občianske združenia 

 Obec upúta bohatým spolkovým životom, ktorý taktiež odráža sociálne skú- 
senosti, politické i hospodárske podmienky. Viaceré spolky v Hrušove rozvíjajú 
svoju činnosť kontinuálne niekoľko rokov. Potreba združovať sa, vytvárať pocit 
spolupatričnosti, vyplývala aj z izolovanosti, z obmedzených možností budo-
vať sociálne kontakty s iným obcami, mestami. V období socializmu vo väčšine 
obcí najmä tých strediskových, družstvá podporovali finančne, materiálovo, 
techniky i organizačne viaceré záujmové kolektívy. Keďže v Hrušove samostat-
né JRD nebolo založené, v čase celospoločenských procesov a premien, keď sa 
družstvá rozpadli a častokrát zanikali aj nimi podporované spolky (prípadne sa 
museli pretransformovať na iné formy financovania a organizácie), tu k tomuto 
javu nedošlo.

„My sme pokračovali plynule aj po revolúcii. Tu sa nezrušil jeden spolok. Aj teraz ešte 
fungujú, napríklad odbojári, Červený kríž tiež funguje a naši ľudia, čo sú v spolku Zdra-
votne postihnutých, sú najlepší v okrese. Aj hasiči, veď my máme sto členov a ďalší za 
nami v okrese majú do päťdesiat.“ (m. 61 – 70) 

„V Hrušove je veľa spolkov. A tí aktívni sú všade. Toto by som moderne aj nazvala konflikt 
záujmov, lebo všetko robia tí istí ľudia. Keď treba ísť cvičiť hasičom, tak cvičia hasiči, ale 
tí sú aj folkloristi, vtedy nemôžu mať skúšku alebo vystúpenie.“ (ž. 51 – 60)

 Spolkový život je častokrát hlavným nositeľom lokálnych tradícií, komu-
nikačným médiom,  spojivom, ktorý plní aj integračnú, identifikačnú, socia-
lizačnú, výchovnú, zábavnú i reprezentačnú funkciu. Tvoria ho tak oficiálne 
záujmové združenia (folklórne krúžky, divadelní ochotníci, dobrovoľní hasi-
či, telovýchovné kluby, záhradkári, poľovníci, rybári, včelári, kluby dôchodcov 
a podobne) i neformálne zoskupenia (Zemánek 2003: 49). V Hrušove pracuje 
viacero z nich a podobne, ako aj v iných obciach môžeme sledovať, že aktívni 
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ľudia sú členmi viacerých. Okrem činnosti smerom dovnútra spolku, naprí-
klad formou nácvikov, tréningov, výročných schôdzí spolutvoria a podieľajú 
sa na kultúrno-spoločenskom kalendári obce. Okrem uvedeného je dôležité aj 
neformálne stretávanie sa členov i medzigeneračná komunikácia a transmisia 
zdieľaných hodnôt. Spoluprácu s obecným úradom a jednotlivými organizá-
ciami vidieť počas celého roka. Ako sme uviedli, spolupodieľajú sa pri organi-
zovaní rôznych podujatí v obci a na druhej strane starosta aktívne komunikuje  
so záujmovými združeniami, podporuje ich činnosť, zúčastňuje sa ich aktivít 
i výročných členských schôdzí.

 Od päťdesiatych rokov minulého storočia funguje v obci folklórna skupina 
Hrušov. Okrem prípravy programových čísel (speváckych, hudobných, taneč-
ných, sólistov a sólistiek), vystúpení doma, v regióne i v zahraničí sa jej čle-
novia zapájajú aj do občianskych aktivít pri realizovaní viacerých akcií, a to 
najmä Hontianskej parády (programovo i organizačne). Jednou zo základných  
funkcií folklórnej skupiny je funkcia rekonštrukčná, dokumentačná i inovačná, 
ktorých hodnota sa v súčasnej dobe, i smerom do budúcnosti zvyšuje. Pre jej 
činnosť je charakteristická dôverná znalosť domácej folklórnej tradície a výber 
materiálu, ktorý predvádza a má znaky lokálnej reprezentatívnosti (Leščák – 
Švehlák 1989). Slovenská televízia natočila v obci s členmi folklórnej skupiny 
viaceré filmové dokumenty, napríklad Spievanie na zore, Keď sa láme rok,  Jeseň 

Mladé hasičky – pohárová súťaž v Hrušove. Foto: Brloš, Ján. 2013, súkromný archív Jána Brloša
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v Hrušove,  Zrodenie chleba a  Svadba, ktorá bola pripravená aj amatérskym fil-
movým klubom pri VŠP v Nitre.32 
 V obci pôsobí i ľudová hudba Hrušovskí pajtáši. Tvoria ju muzikanti z Hru-
šova, ktorí v roku 2015 založili občianske združenie rovnomenného názvu. Ten 
odzrkadľuje to, že muzikanti musia byť predovšetkým kamarátmi – priateľmi 
(pajtášmi).33  V ostatnom období sa hudobné kapely v Hrušove rozrástli, na- 
príklad o mládežnícku ĽH Čardáš,  ĽH Hruška a detskú ĽH Horička. Pri pohľa-
de na hudobnú tradíciu obce nemôžeme opomenúť aj rozširujúcu sa základňu 
heligónkarov, ktorí nadväzujú na tradíciu hrušovských interpretov, napríklad 
Antona Bendíka († 2019). Od roku 1932 v obci pôsobí aj dychová hudba, ktorá 
s menšími prestávkami funguje doteraz. V súčasnosti pod názvom Bukovin-
ka odvodenom od vrchu v Hrušove. Folklórne kolektívy, hudobné zoskupenia, 
sólisti, ako aj ich lídri systematicky posilňujú transmisiu lokálnych hudobno- 
spevných tanečných javov naprieč niekoľkými generáciami.  
 V obci okrem folklórnych kolektívov aktívne pracuje Miestny odbor Matice 
slovenskej, Dobrovoľný hasičský zbor, Základná organizácia Slovenského zvä-
zu zdravotne postihnutých (ZO SZZP), Miestny spolok Slovenského červeného 
kríža, Poľovnícke združenie Stráňa, ZO Slovenského zväzu včelárov, TJ Parti-
zán, Turistický klub a občasne aj divadelná skupina (PHSR 2015 – 2024: 32). 
V roku 1999 v obci vzniklo združenie pod názvom Občianska spoločnosť obyva-
teľov Hrušova. Združenie zastrešuje existujúce organizácie a prostredníctvom 
grantov získava zo štátnych i mimovládnych zdrojov finančné prostriedky. 
Tie sa používajú na činnosť spolkov, na rozvoj a skrášlenie obce, na zlepšenie 
a skvalitnenie života v nej.

Výber z kalendária obce 

 Historická skúsenosť i súčasný tvorivý potenciál občanov Hrušova svedčia 
o vysokej miere disponovanosti zaujať svojou tradičnou kultúrou významné 
postavenie v rámci regiónu. Naše výskumy v Hrušove sú signifikantné so ziste-
niami slovenskej etnologičky Ľubice Falťanovej, ktorá konštatuje: „malé obce 
sú schopné rozvíjať sa po stránke kultúrno-spoločenskej s využitím vnútorného 
potenciálu, najmä však v závislosti od kvality riadenia obce a schopnosti spolu-
práce ich jednotlivých rozvojových subjektov“ (Falťanová  2011: 226 – 227). 
 Na začiatku roka sa pravidelne konajú slávnostné výročné schôdze spolkov 
a združení i zábavy a plesy (napríklad poľovnícky, ples ZUŠ, estráda a ples pod 
gesciou Zväzu telesne postihnutých, maškarný ples v škole a podobne). Fol- 
klór ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva je prezentovaný plesom, na 
ktorom je možné sa zúčastniť len v tradičnom odeve. Organizuje ho folklórna 
skupina od roku 2011. Na Folklórnom plese prístupnom širokej verejnosti sa 
poskytuje návštevníkom aj možnosť oboznámiť sa s hudobno-tanečným a pies- 
ňovým folklórom Hontu, regionálnymi variantmi pôvodného sviatočného 
32  Brloš: Folklórna skupina Hrušov. http://www.hrusov.sk/folklorna-skupina-hrusov/ll/1/sm/83837/
33  Hrušovskí pajtáši. http://www.hrusovskipajtasi.sk/o-nas/
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i pracovného kroja a gastronomickými lokálnymi špecialitami. Zároveň je to 
aj priestor pre predstavenie domácich kapiel. Napríklad v roku 2019 na ňom  
účinkovalo dvadsaťpäť hrušovských muzikantov. O ples je mimoriadny záujem 
a z roka na rok jeho popularita rastie nielen v regionálnom, ale i celosloven- 
skom kontexte. Navštívi ho približne tristo ľudí odetých v kroji. Pokračujúc 
v tradíciách, na závere fašiangového obdobia mládenci organizujú obchôdzku 
v maskách po domoch, kde bývajú slobodné dievčatá. Ako výslužku získavajú 
naturálie (klobásy, vajcia, alkohol) z ktorých si pripravia spoločnú večeru. 
 Na symbolické vynášanie zimy a príchod leta v súčasnosti odkazujú viace-
ré opisy aktivít folklórnych skupín, škôl, záujmových združení, aktívnych jed- 
notlivcov a podobne (Bocánová 2015; Popelková 2019). Vynášanie Kyseľa, podob-
ne ako aj v nasledovných riadkoch spomenuté chorovody predstavujú archaické 
javy, ktoré sú súčasťou kalendárnej obradovej štruktúry jarného obdobia aj 
v novom tisícročí, a preto sa im budeme venovať trošku hlbšie. Na existenciu 
uvedeného javu v obci upozornila Emília Horváthová, ktorá konštatovala, že 
napriek nesporne bežnej existencii tohto zvyku v minulosti v celom regióne 
Hont, bola jeho rekonštrukcia v šesťdesiatych rokoch možná len v Hrušove 
(Horváthová 1988). Tento jav sa s menšími prestávkami udržal až do súčasnos-
ti. Koná sa na Kvetnú nedeľu, ktorú v Hrušove nazývajú Babušková, lebo Hru-
šovčania nosia do kostola posvätiť bahniatka – babuške. V tento deň dievčatá 
prichádzajú do kostola na svätú omšu oblečené v kroji.  Ide o pôstne obdobie, 
ku ktorému prináleží aj farebná výzdoba odevu (bližšie Sásová – Brlošová 2012).  
Poobede približne pätnásť dievčat realizuje obchôdzku s Kyseľom. Väčšinou sú 
to členky detského folklórneho súboru Ragačinka a folklórnej skupiny Hrušov, 
ktoré za spevu piesne Tavo kiseľ, tavo, kráčajú od obecného úradu po dedine. 
Vpredu jedno dievča nesie figurínu, ktorá je oblečená v ženskom kroji. Na záver 
obchôdzky figurína nie je zničená, ale používa sa každoročne tá istá. Je uložená 
v depozitári  v kultúrnom dome a  počas roka sa využíva ako rekvizita pri scé-
nickom prezentovaní folklórnou skupinou. Čo znamená, že pôvodná forma sa 
nivelizovala len na obchôdzku. Vypadlo z nej úvodné obliekanie a záverečné 
spálenie i hodenie do vody, ktoré symbolizovalo ukončenie zimy, biedy, ne- 
dostatku. V kontexte súčasnej kultúry tento jav už nemá obradovú funkciu, tá 
zanikla. Pretrváva spoločensko-zábavná, výchovná, reprezentačná i estetická. 
Vynášanie Kyseľa teda zmenilo svoju formu, funkciu i nositeľky. Kedysi nimi 
boli aj mladé vydaté ženy, ktoré poskytli odev na figurínu. V súčasnosti sú to 
len slobodné dievčatá. 
 V nivelizovanej podobe sa do súčasnosti uchováva i tancovanie jarných ob-
radových tancov, chorovodov. Ide o dievčenské, kolektívne, formovo rozmani-
té a tanečne jednoduché prejavy synkretizujúce spev, tanec, hru, dramatické 
a pantomimické prvky. Svojou funkciou, formou  patria k našim najstarším 
tanečným druhom. Ruská etnochoreologička Nina Bačinskaja-Vladykina pod 
chorovodmi rozumie spoločný spev piesní, pri ktorom sa účastníci chytia za 
ruky a rozohrajú obsah piesne. Spojenie textu piesne s pohybom a dramatic-
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kým rozihraním je ich základnou črtou (Bačinskaja-Vladykina 1951: 5). Na Slo-
vensku sa chorovody najčastejšie nazývajú podľa incipitov sprievodných piesní,  
napr. Vrecia tkať, Hajaďuňďa, Helička a pod. Podobne je to aj v Hrušove, kde  ich   
existenciu zaznamenala napríklad Emília Horváthová (1988) a zapísali ich 
aj Anna Sásová a Anna Brlošová (2012). V súčasnom období predvádzajú 
dievčatá na Veľkonočnú nedeľu pred obecným úradom zjednodušený choro-
vodný cyklus (Hajaďuňďa, Daj boh šťastia, Šila som). Pôvodnými interpret-
kami chorovodov a chorovodných hier v Hrušove boli dievčatá a mladé ženy. 
V súčasnosti sú to slobodné dievčatá vo veku 13 – 22 rokov. Forma prirodze- 
nej komunikácie ako základ uchovávania ľudovej kultúry je u Hrušovčanov 
bežným javom. Dievčatá si chorovody osvojujú prirodzenou i sprostredkova-
nou komunikáciou, pričom dôležitú úlohu pri učení zohráva škola, folklórne 
kolektívy i stretávanie sa mládeže v klube. Okrem vertikálneho tradovania tu 
má silné zázemie aj tradovanie horizontálne. Nielen lokálne spoločenstvo, 
ktoré sa na predvádzanie chorovodov pozerá, ale aj samotné dievčatá medzi 
sebou majú potrebu ich realizovať. Medzi najdôležitejšie funkcie  chorovodov 
v súčasnosti patrí spoločensko-zábavná, sebarealizačná, estetická, do popredia 
vystúpila funkcia lokálnej znakovosti a reprezentačná, ktorá sa neviaže už iba 
na dedinské spoločenstvo Hrušova. Existenciou folklórnych kolektívov sa cho-
rovody dostávajú i do scénickej podoby a poskytujú možnosť prezentovať ich 
pred širokou verejnosťou.
 V mesiaci máji, podobne ako v iných obciach, stavajú chlapci centrálny máj 
pri obecnom úrade i máje svojim priateľkám, ktoré rúcajú na Turíce. Popularite 
sa teší aj zvyk pálenia svätojánskych ohňov, ktorý sa termínovo prispôsobuje na 
sobotu. Organizujú ho mladí muži a chlapi z folklórnej skupiny na Prášnom vr-

Vynášanie Kyseľa na Kvetnú nedeľu.  Foto: Ľupták, Ján. 2009,  archív OcÚ
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chu. Oni dovezú drevo, postavia vatry, pripravia miesta na sedenie. Záujemcov 
o podujatie vozia z obce na Prášny vrch na traktoroch. Obecný úrad zabezpe-
čuje občerstvenie, varí sa kotlíkový guľáš, pečená klobása a podobne (Sásová –  
Brlošová 2012). Obyčaje späté so slávnosťami letného slnovratu, interpretácia 
jánskych piesní, ako aj praktiky ľúbostnej, erotickej, lustračnej, agrárnej mágie 
sa redukovali. Interpretáciu funkčne viazaných piesní vystriedali piesne bež-
ného repertoáru s inštrumentálnym doprovodom heligónok, harmoník či hus- 
lí. Podujatie okrem spevnej príležitosti ponúka priestor aj na rozprávanie zo 
života, humoristické rozprávanie i interpretáciu anekdot. Pálenie ohňov na  
sv. Jána sa v kontexte modernej doby transformovalo na vyhľadávanú obecnú 
slávnosť a spoločenské viacgeneračné stretnutie. 
 V zimnom období, najbližší víkend k 6. 12. sa po dedine dodnes realizujú 
obchôdzky Mikuláša s anjelmi a čertami spojené s obdarovávaním detí. Ob-
chôdzka má klasickú formu, skladá sa zo vstupných, úvodných formuliek, deti 
sa musia pomodliť, zarecitovať alebo zaspievať, za čo sú odmenené. Tresty za 
neposlušnosť sú symbolické, prezentujú ich prázdne vrecia, do ktorých čerti 
„dávajú nepočúvne deti“.
 Z mestského prostredia sa na vidiek rozšírila výzdoba interiéru adventnými 
vencami so štyrmi sviecami. Tento novší jav sa etabloval aj v Hrušove, kde ich 
kňaz posväcuje v prvú adventnú nedeľu po bohoslužbe. Inovačné tendencie 
v adventnom období sú odrazom narastajúcej estetickej funkcie Vianoc. K no-
vým typom aktivít v Hrušove patrí aj výzdoba verejných priestorov, napríklad aj 
osadením ozdobeného vianočného stromčeka na námestí pred obecným úra-
dom. V kontexte charitatívnych podujatí okrem Autobusu dobrej vôle organi-
zuje mládež so žiakmi i Dobrú novinu. Kňaz na základe záujmu obyvateľov 
urobí zoznam domov, ktoré navštívia mladí koledníci odetí v tradičnom odeve. 
Získané finančné príspevky podporujú rozvojové projekty v afrických krajinách. 
Štedrý večer a prvý sviatok vianočný sú rodinné sviatky. Vianočná liturgia je 
niekedy sprevádzaná dychovou hudbou, prípadne je doplnená mládežníckym 
zborom. V ostatnom období hrušovská mládež pripravuje pre veriacich idú-
cich z bohoslužby občerstvenie s čajom a vareným vínom. Na Božie narodenie 
sa slávnostná svätá omša obohacuje o spev kolied. Po obede sa v kostole koná 
Jasličková slávnosť, v ktorej sa s vinšami a koledami prezentuje najmä detský 
folklórny súbor Ragačinka s heligónkarmi (Sásová – Brlošová 2012: 147 – 148). 
Veselší charakter má sviatok sv. Štefana. V tento deň si niektorá z hrušovských 
organizácií pripraví kultúrny program (napríklad sa prezentuje s divadelnou 
hrou) a následne zorganizuje aj Štefanskú zábavu. Do súčasnosti sa s menší-
mi prestávkami udržal, dnes už vo vidieckom prostredí ojedinelý, mládenecký 
krst. Obsahuje obradné prijímanie, inštitúciu krstného otca i pohostenie, ktoré 
pripravujú nováčikovia. Za mládencov sú prijímaní chlapci, ktorí ukončili zá-
kladnú školu. Funkcia tejto organizácie je najmä výchovná, spoločenská i socia- 
lizačná.
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„Hierarchia tam ešte vždy je. Už sa tak síce neoslovuje, že krstný otec, ale na svadbu sa 
ešte pozývajú aj mládeneckí krstní. To partia mládencov sa dá dokopy, mladí pripravia 
pohostenie, chlebíčky, dáku pálenku. A pritom sa aj vyrovnávali účty z celého roka. To sa 
robí v krčme  alebo v požiarnej zbrojnici, kde je taká miestnosť. Medzi nimi je rozhovor, 
taký výchovný a bez svedkov.“ (m. 61 – 70)

 Pred polnocou posledného dňa v roku sa niektorí občania stretnú pred kul-
túrnym domom, kde členovia obecného zastupiteľstva varia silvestrovskú ka- 
pustnicu a ponúkajú aj tradičné vianočné pečivo. Verejný priestor tak poskytuje 
príležitosť sociálnych kontaktov, zdieľať spoločné začiatky a zážitky. 
 I napriek tomu, že sme v kontexte tejto témy a Hrušova venovali dôraz naj- 
mä na javy tradičnej kultúry, a to už z viackrát zadefinovaných dôvodov, as-
poň v krátkosti spomenieme i podujatia iného charakteru. V obci sa pravidelne 
usporadúvajú aj spomienkové slávnosti pri výročiach – ukončenia 2. svetovej 
vojny, vypuknutia SNP, podujatia ku Dňu matiek, Dňu detí i podujatia spojené 
so spolkovou činnosťou, napríklad na sv. Floriána – slávnosť hasičov. Pri prí-
ležitosti Mesiaca úcty k starším ZO – Jednota dôchodcov na Slovensku  v spo-
lupráci s obcou Hrušov organizuje v kultúrnom dome podujatie posilňujúce 
spolupatričnosť – Stretnutie troch generácii. Tak, ako jeho názov napovedá, 
ide o kultúrno-spoločenské stretnutia viacerých generácií spojené s lokálnou 
kulinárnou kultúrou a programom, na ktorom participujú folklórne kolektí-
vy, hudobné kapely i deti z MŠ. Jeho súčasťou je aj novšia línia dramaturgie 
podujatia a tou je príprava, prezentácia i súťaž v pečení chleba pod názvom 
Chuť domáceho chleba. Z iniciatívy miestnych nadšencov historickej roľníckej 
techniky sa v lete koná Traktor paráda, prezentácia prvých typov traktorov i zá-
bavná súťaž ich majiteľov. 
 Do života obce patria i cirkevné udalosti, kde okrem výročných významných 
sviatkov prislúchajú najmä púte na Kalváriu nad obcou v máji a septembri, sláv-
nostná procesia v sviatočných variantoch odevu na Božie telo, stráženie Božie-
ho hrobu (hasiči) a podobne. Súčasťou kultúrneho kalendára sú aj estrády pri- 
pravované rôznymi organizáciami, divadelné vystúpenia i diskotéky.  
 Nemôžeme opomenúť ani početné športové podujatia. Sú to napríklad vo-
lejbalové, futbalové, nohejbalové, hokejové turnaje, turnaje v stolnom tenise 
(Novoročný turnaj v stolnom tenise, Trojkráľový futbalový turnaj, Jánsky vo-
lejbalový turnaj), turistický Pochod vďaky, zimné korčuľovanie, beh na lyžiach 
a podobne. 

 Na záver sa opäť vrátime k väzbe Hrušovčanov ku kultúrnemu dedičstvu, 
ktoré predstavuje súhrn hodnôt, noriem a kultúrnych vzorov charakteristic-
kých pre opisovanú lokálnu spoločnosť. Tieto hodnoty sú všeobecne prijímané, 
reprodukujú sa v kultúrnych výtvoroch, stabilizujú sa vo zvykoch a obyčajoch 
a ako trvalé kolektívne vlastníctvo sú odovzdávané potomkom (Jančář 2000). 
Takže kultúrne dedičstvo nie je vnímané len ako historický odkaz, ale vďaka 
teritoriálnej diverzite poskytuje spoločenstvám, ktorých hodnoty reprezentu-
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je, pocit kontinuity, identity a ľudskej spoločnosti čaro kultúrnej rozmanitosti. 
V procese uvedomenia si príslušnosti k lokálnemu spoločenstvu zohráva ne-
nahraditeľnú úlohu priamy kontakt detí a mladých s javmi tradičnej kultúry, 
ktorá je vo vidieckom prostredí významným segmentom kultúrneho dedičstva 
života (Beňušková 2019). Kontaktná komunikácia je zabezpečená aj v rovine 
spredmetnených objektivizovaných formách kultúry, v súhrne spomenutých 
javov. Spoznávanie svojho kultúrneho i prírodného dedičstva a priamy kontakt 
so spôsobom života svojich predkov si mladí ľudia v Hrušove sprostredkúva-
jú aj sami, napríklad výletmi Tour de lazy, kedy počas niekoľkých dní obídu 
lazy hrušovského chotára. Bázou neformálneho stretávania sa ľudí v Hrušove 
sú spomínané podujatia, ktoré obnášajú prvky lokálnych zvláštností. Z čoho 
vychádza aj smerovanie obce: „zachovať všetky pekné a osvedčené tradície na-
šich predkov a ponúknuť nové a kvalitné podmienky pre bývanie a život našim 
deťom“ (Bendík 2019: 3).
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„V hospodárení sa snažíme, aby sme sa nezadlžovali, aby sme 
nedajbože neskĺzli do červených čísiel. V tomto období musíme 
investície pribrzdiť, veci riešiť iba opravami a čakať na výzvy, 
ktoré budú zmysluplné pre túto obec. Nechceme vkla dať ani 
energiu, ani financie do vecí, ktoré nie sú životne potreb né. Pál-
čivým problémom je kanalizácia a vyriešenie odpa dových vôd. 
Najväčším pozitívom obce sú jej obyvatelia; je tu súdržnosť tých 
pôvodných rodín.“
(starosta Dobrej Nivy)
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Rozvojové faktory

 Dobrá Niva vzhľadom na svoju centrálnu polohu na hlavnom cestnom ťahu 
Zvolen – Krupina a blízkosť k mestám zaznamenávala výraznejšie a aktívnejšie 
kontakty a vzájomné vplyvy s mestom v  ekonomickej  i kultúrnej oblasti. Obec 
pretína dopravná trasa celoštátneho a medzinárodného významu, a pre hustú 
premávku a nadmerný hluk nákladných aut a kamiónov sa značne znižuje úro-
veň pokojného bývania.  
 Autobusovú dopravu zabezpečuje SAD. V obci sú dve zastávky – pri nákup-
nom stredisku (centrum) a v severnej časti na ceste I/66. Počet spojov a roz-
miestnenie zastávok sa javí ako dostatočné. Železničná osobná doprava regio- 
nálneho významu Zvolen – Čata  spájajúca Dobrú Nivu na jednej strane so 
Zvolenom a na druhej s Krupinou, Dudincami a Šahami bola obnovená iba od 
januára 2019. Doprava predstavuje jeden z kľúčových faktorov rozvoja obce, 
lebo je prostriedkom hospodárskeho rozvoja a predpokladom k dosiahnutiu 
sociálnej a regionálnej súdržnosti.
 Dobrá Niva patrí z hľadiska vonkajších rozvojových faktorov k obciam, ktoré 
svojou polohou možno označiť za suburbanizované. Blízkosť okresného mesta 
Zvolen determinuje neustále komunikačné kontakty medzi obcou a mestom 
tak v oblasti vzdelávania, ako aj zamestnávania. Mesto okrem toho poskytuje 
rozvinutú obchodnú sieť a tvorí i významné kultúrne zázemie. Obec tak nemá 
predpoklady na dlhodobú výraznejšiu  nezamestnanosť.
 Okrem zastavaného intravilánu sa v katastri nachádza v malej miere rozptý-
lené laznícke osídlenie – osada Podholienec, Salašovci a časť Kráľovej (zasahu-
júca z časti z k.ú. Kráľová). Územie katastra je mierne zvlnené, funkčne využí-
vané na bývanie a mimo zastavanej časti  predovšetkým na poľnohospodárske 
účely, hospodárenie v lese, ako aj na bývanie v rozptýlenom lazníckom osídlení.
 Obec má vzhľadom na technickú infraštruktúru dobré podmienky rozvo-
ja, je elektrifikovaná a vybudovaná je aj rozvodná sieť plynu. Občania majú 
v súčasnosti možnosť pripojenia na internet prostredníctvom metalickej sie-
te a telekomunikačných operátorov. Informácie sa odovzdávajú obyvateľom  
prostredníctvom miestneho rozhlasu. Verejné osvetlenie je vybudované novo-
dobými osvetľovacími zdrojmi uchytenými na stĺpoch. Ide o osvetlenie ciest, 
komunikácií a verejných priestranstiev. 

„Okrem toho máme mobilnú aplikáciu V obraze, čo  je aplikácia pre obce. Informácie 
šírime aj prostredníctvom vlastných novín, a takisto cez Facebook. Ľudia sa naučili ko-
munikovať aj cez e-mail.“ (ž. 41 – 50)   

 Deväťdesiate roky a vstup do nového milénia prináša čoraz intenzívnejšie 
nový rozvojový fenomén pre vidiecke sídla – suburbanizačné procesy. Práve 
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tieto procesy sa stali predovšetkým s nástupom 21. storočia aj na Slovensku 
predmetom vedeckej pozornosti sociológov (Gajdoš – Moravanská 2013; Falťan 
2011), rovnako ako i humánnych geografov (Podolák 2010: 41 – 55; Šveda 2014: 
173 – 195) či urbanistov (Sopirová 2011). Na rozdiel od aglomeračných procesov  
suburbanizačné procesy spočívajú na postupnom náraste pôvodne mestské-
ho obyvateľstva sťahujúceho sa do vidieckeho zázemia väčších miest (Falťan  
2019: 104).  
 Počet obyvateľov mierne vzrastal, od roku 2006 do roku 2016 vzrástol o 61.  
Zvýšil sa aj vďaka novovystavanej Slávikovej ulici, kde sa prisťahovali zväčša 
ľudia zo Zvolena, menej z obce, a takisto vďaka 53 nájomným bytom odovzda-
ným do používania v rokoch 2017 – 2019. Z údajov o miernom zvyšovaní počtu 
obyvateľov vyplýva, že je obec demograficky stabilizovaná.  
 Pre vyššie uplatnenie na trhu práce je potrebný vyšší počet obyvateľov s  úpl-
ným stredným vzdelaním a odborným vzdelaním s maturitou. V ostatnom sčí-
taní bolo zistené, že základné vzdelanie má 13,9 % obyvateľov, stredoškolské 
vzdelanie bez maturity má spolu 25,44 % obyvateľov Dobrej Nivy. Stredoškol-
ské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou má spolu 30 % obyvateľov a vyso-
koškolské vzdelanie v obci Dobrá Niva má spolu 12,8 % obyvateľov (Hofreiter 
2014).

„Čo sa týka vzdelanostnej štruktúry, môžem potvrdiť, že za tie roky, čo som na obecnom 
úrade a poznám tunajších ľudí, veľa z nich si zvyšovalo kvalifikáciu. Keď som ja končila 
školu, tak iba takých desať percent išlo na vysoké školy – a teraz, všetko to ide študovať.  
Aj u nás také ženy štyridsiatničky si zvyšovali kvalifikáciu. Aj školník, ktorý robí v škole 
takých desať-pätnásť rokov, hovoril, že nikto nešiel na učňovku.“ (ž. 51 – 60) 

 V roku 2016 dosiahla miera nezamestnanosti hodnotu 4,97 %. Obec v ob-
lasti aktívnej politiky zamestnanosti dočasne zamestnáva nezamestnaných 
občanov v rámci aktivačných prác a malých obecných služieb. V prevažnej mie- 
re výkon týchto pracovných činností zahŕňa údržbu verejných priestranstiev.  
Na týchto prácach rovnako participujú trikrát do týždňa klienti resociali-
začných zariadení z Kráľovej a Babinej.  

Hospodárska činnosť

 Zo štruktúry ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa jednotlivých sekto-
rov národného hospodárstva vyplýva, že najviac obyvateľov je zamestnaných 
v terciárnom a sekundárnom sektore. Pomerne veľká časť obyvateľov každo-
denne odchádza za prácou mimo obce Dobrá Niva. Z celkového počtu ekono-
micky aktívneho obyvateľstva ide až o 811 obyvateľov, čo tvorí 85,82 % (PHSR  
2017 – 2026: 37). Obyvatelia obce tak využívajú pracovné ponuky najmä z mesta 
Zvolen a Banská Bystrica, menej z Krupiny. Skutočnosť, že vyše osemdesiat per-
cent aktívneho obyvateľstva našlo prácu mimo svojej obce, naznačuje aj potre-
bu menšieho dôrazu na vytváranie podmienok zamestnanosti v obci. 
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 V súčasnosti trh práce v obci ovplyvňujú v rozhodujúcej miere veľké, malé, 
ale aj stredné podnikateľské subjekty a živnostníci, ktorí sú zameraní na všetky 
činnosti hospodárstva, či už v priemyselnej, poľnohospodárskej výrobe, v sta-
vebníctve, obchodovaní, alebo v službách. V obci sú obyvatelia zamestnaní  
hlavne v malých výrobných rodinných prevádzkach a v službách. Najviac oby- 
vateľov je zamestnaných v terciálnom (v službách, obchode) –  549 a v sekun-
dárnom sektore (vo výrobe) – 247 (PHSR  2017 – 2026: 41). 

 Maloobchodná sieť je v obci dostatočne rozvinutá, hlavne v oblasti preda-
ja potravinových tovarov, pričom ide o malé súkromné predajne. Najväčšiu 
obchodnú prevádzku tvorí predajňa COOP Jednota. Na úseku služieb sa obci 
nachádzajú prevádzky kaderníctva,  stolárstva, prevádzky pneuservisu, kraj-
čírstva a kvetinárstva. V prevádzke sú tri pohostinstvá, z toho jeden pivovar.
 Poskytované služby sú na dobrej úrovni: v obci je pošta, zdravotné stredisko, 
dom smútku a cintorín. V centrálnej časti obce je situované trhové miesto urče-
né na ambulantný predaj,  ktoré dáva priestor predajcom mimo obce. Domáci 
tu nepredávajú. Trhovníci platia obecnému úradu 10 euro na deň. 
 Pracovné miesta poskytuje obecný úrad, pošta, Obecné lesy Dobrá Niva, 
poľnohospodárske družstvo, základná a materská škola. K najväčším zamest-
návateľom v oblasti hospodárstva patrí poľnohospodárske družstvo, Obecné 

Cukrárska výroba NAURU, spol. s.r.o. v tradičnom dome. Foto: Darulová, Jolana. 2017
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lesy Dobrá Niva a výrobná firma Svet dvierok. Pracovné miesta ponúkajú aj 
viaceré stolárske dielne.
 V obci sa v poslednom období rozširuje  priemyselná zóna. Je síce v extravilá-
ne, ale má dobrú strategickú polohu tým, že sa nachádza v blízkosti nákladnej 
železničnej stanice. 

„Táto časť sa volá Ku píle alebo Píla, lebo tam skutočne v minulosti píla bola.“ (m. 31 –   
40) 

 V tejto zóne sa nachádza výrobná firma Svet dvierok, ktorú vlastní tunaj-
ší obyvateľ. Firmu sem presťahoval z centra obce a po spustení dvojzmennej 
prevádzky ju rozšíril o dve ďalšie drevárske dielne. Naposledy pribudla v zóne 
veľká priemyselná hala, kde vyrábajú komponenty pre strojársky priemysel. 
Súčasťou zóny je aj novovybudovaný zberný dvor. 
 V roku 2016 bolo v obci činných 130 podnikateľských subjektov fyzických 
osôb, z toho 121 živnostníkov. Celkovo je v obci činných 43 právnických osôb 
(PHSR  2017 – 2026: 43). 

Vybrané podnikateľské aktivity

Pivovar  Dobrovar

Pivovar Dobrovar. Foto: Darulová, Jolana. 2017
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 Hoci vyznieva založenie súkromného pivovaru v obci po roku 1989 inovátor-
sky a v kontexte so vznikom a obľubou malých pivovarov na Slovensku priekop-
nícky, existenciu pivovaru v dávnej minulosti v Dobrej Nive potvrdzuje miestny 
názov Za pivovarom –  časť parcely, kde je v súčasnosti vystavaná Ružová ulica.34   
 „K podnikaniu ma rodičia neviedli; otec bol z Dobrej Nivy, ale nebol roľník, bol z pomer-
ne chudobnej rodiny. Chodil som po svete a v Nemecku sa mi páčili malé pivovary. Pivkár 
som ale nebol. Ja som nechcel obchodnú činnosť, že budem predávať cudzí výrobok. 
Počiatočný záujem a realizácia myšlienky urobiť v obci pivovar bola tá, že budova býva-
lého výpočtového strediska poľnohospodárskeho družstva bola voľná. Od toho družstva 
sa mi to podarilo kúpiť. To bolo v roku 1993. Získanú budovu bolo potrebné prestavať, 
lebo polovica bola ako obchodná (postavená v 20. rokoch) a zadnú časť tvoril pôvodný 
gazdovský starý dom, dokonca tam bolo humno, chlievy. To som zrekonštruoval, ale ne-
vedel som dodať technológiu. Nakoniec som v Miškolci v Maďarsku našiel ľudí, ktorí to 
pomerali a prispôsobili objekt na pivovar. Museli urobiť nižšiu várňu, rozdeliť povalu, na 
podkroví urobiť sklad a musel som odkúpiť aj druhú polovicu domu a z opačnej strany 
zase  umožniť zásobovanie. Strojové vybavenie priši namontovať Maďari, ale pri výrobe 
sa zistili rôzne chyby, tak sa to muselo ešte po nich opravovať.
 Keď sme spúšťali pivovar v roku 1994, museli sme vymyslieť značku. Tak máme pís-
meno Š (ako moje začiatočné písmeno a aj synov) s  mäkčeňom vyzerajúcim ako korun-
ka, je z troch kopčekov – ja a dvaja synovia. Potom sme zvolili značku Dobrovar. Slovo 
dobro naznačuje, že ide o pivo z Dobrej Nivy, i keď by sa mohlo chápať aj ako dobré pivo.
 Základom pri výrobe piva je granulát z viacerých chmeľov a ten má až 15 % horkosť 
a droždie. Po zakvasení je za pätnásť dní pivo hotové. Na toto nemusí byť žiaden stály 
zamestnanec, len jeden sládek a ani on nie je zamestnaný nepretržite. Ja som si zohnal 
troch sládkov Slovákov a jedného Čecha. Zavrel som ich na týždeň – teraz robte, varte –  
ja vám to zaplatím. Vytvorili sme si technológiu a ideme v tej výrobe až doteraz. My 
máme napr. 186,5 kg sladu na tisíc litrov piva a je to skoro 12 stupňové pivo – 11,7-8. Vy-
rábame tak, aby to bolo rentabilné. A nerobí sa pravidelne, ale sa prispôsobujeme odbytu –  
spotrebe, ktorá je v zimných mesiacoch nižšia.
 Výrobu sme inovovali tak, že sa špecializujeme na kvasinkové pivo, ktoré predávame 
v jeden a pollitrových plastových fľašiach. Ľudia ho kupujú a chvália, že je zdravé.
 Začiatok bol ťažký. Pivo nie je pasterizované a treba ho v záručnej dobe – čo je desať 
dní – predať. Stále ho treba držať v chlade. Z tankov sa plní do 50 l sudov a pár fliaš. Vy-
rába sa toľko, koľko sa predá v našej pivárni a len príležitostne predávame, už nezásobu-
jeme nikoho, žiaden obchodný reťazec. Ak sú akcie, turnaje, futbal – hasiči, súkromníci 
odberajú vo väčšom. Už sme tu 22 rokov, tak vedia o nás a pivo si objednávajú. Ozaj, 
začiatky, to bola katastrofa, keby som bol vedel, čo ma tu čaká, tak do toho nejdem.“  
(m. 61 – 70)

 Ako príklad globalizácie a prenikania cudzích kultúrnych prvkov do vidiec-
keho prostredia,  možno uviesť založenie a prevádzkovanie pizzerie, a takisto 
podnikateľské aktivity občana z Macedónie, ktorý v Dobrej Nive prevádzkuje 
predaj balkánskej zmrzliny a kebabu.
  
 
34  Uvedené podnikateľské aktivity už boli publikované v  práci Darulová, J. 2017. Premeny tradičnej 

kultúry. Vybrané javy... Pre ich aktuálnosť sme ich zaradili aj do tejto monografie.
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 Celý objekt súčasnej pizzerie Veterán  bol obecný až do roku 1949. Veľkú časť 
tvorilo humno, kde sa čistilo osivo. Po znárodnení priestory prebrala Jednota, 
ktorá jednu časť prerobila na obchod a krčmu. Po roku 1989 to Jednota predala  
poslednej zamestnankyni, ktorá tam náhodou prišla robiť. Po jej smrti zdedil  
obchod jej brat zo Žiaru nad Hronom, ktorý nevedel, čo má s tým robiť, 
tak to predal.

„My sme si od neho kúpili len tú krčmu a zriadili sme tam  pizzeriu. Obchod, ktorý tam 
tiež mala Jednota, funguje doteraz.“ (m. 61 –70)

Poľnohospodárstvo

 V programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí sú uvedené predo- 
všetkým dve funkcie, ktoré v súčasnom období obce plnia: popri rezidenčnej je 
to najmä poľnohospodárska funkcia.
 Ako napovedá názov obce, Dobrá Niva bola už v minulosti charakteristická 
dobrými prírodnými a najmä pôdnymi podmienkami. Úrodná pôda živila nie- 
len súkromne hospodáriacich roľníkov, ale determinovala rozvoj obce aj v ob-
dobí socializmu. Počas existencie jednotných roľníckych družstiev a štátnych 
majetkov boli tieto skutočne najväčšími zamestnávateľmi, a navyše obhospo-
darovali väčšiu časť poľnohospodárskej pôdy. JRD v Dobrej Nive malo počas 
svojho trvania veľmi dobrú povesť a v regióne patrilo medzi najprosperujúcej-
šie. Pred nežnou revolúciou v roku 1989 zamestnávalo v prosperujúcom obdo-
bí i okolo 360 zamestnancov. Družstvo sa v živočíšnej výrobe špecializovalo aj 
na spracovanie mäsa a výrobu tradičných mäsových výrobkov, ktoré mali veľ-
mi dobrú kvalitu a išli na odbyt. Za tým účelom prevádzkovalo svoj bitúnok, 
novovystavený mäsozávod a predajňu v Dobrej Nive; predávalo aj vo Zvolene 
a Žiari nad Hronom. Okrem rastlinnej a živočíšnej výroby zabezpečovalo aj 
pridruženú výrobu zameranú na stavebnú a stolársku činnosť i menšie výrobné 
prevádzky orientované napr. na výrobu školských potrieb, šitie obrúskov a pod.
 V roku 2005 prešlo družstvo veľkými zmenami. K racionalizačným  
opatreniam patrilo okrem iného i zníženie stavu zamestnancov – na 180. Už 
v roku 2006  bola založená akciová spoločnosť, ktorá  zrušila chov ošípaných 
a orientovala sa výlučne na chov hovädzieho dobytka a produkciu mlieka. 
V rastlinnej výrobe sa zasa sústredila na pestovanie obilnín a olejnín:  pšenice, 
jačmeňa, raže, repky a kukurice na siláž pre hovädzí dobytok. 
 V roku 2016 z celkovej výmery 5251,1 ha bolo poľnohospodárskej pôdy spolu 
2690,1 ha, z toho ornej pôdy 1 047,1 ha, záhrad 35,5 ha, trvalý trávny porasť za-
beral 1 607,5 ha, nepoľnohospodárska pôda 2 561 ha a lesný pozemok 2 347,7 ha 
(PHSR 2017 – 2026: 14).  K výraznejšej zmene výmery jednotlivých pôd nedošlo. 
V katastrálnom území Dobrá Niva sa nachádzajú výrobné a skladovacie pries- 
tory Poľnohospodárskeho družstva Dobrá Niva, a.s., ako sú Starý dvor, Nový 
dvor a Skladové hospodárstvo. Taktiež sú v týchto areáloch ustajnené aj hospo-
dárske zvieratá, silážna jama a poľné hnojisko. 
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„Teraz sú roztrúsení po celom chotári. V kultúrnom dome majú administratívu, v strede 
dediny garáže, na Zámlyní majú druhé garáže a dielne, na konci Štiavnickej ulice majú 
pre živočíšnu výrobu novovybudovanú halu pre chov hovädzieho dobytka, na konci Du- 
bovskej ulici majú objekt sušičky a smerom na vodnú nádrž v bývalom starom dvore sú 
tiež maštale.“ (m. 41 – 50)

 V súčasnej dobe poskytuje poľnohospodárske družstvo prácu okolo 86 ľu-
ďom a zostáva naďalej najväčším zamestnávateľom v obci.  Ide o pracovné  mies- 
ta dojičiek, kŕmičov, vodičov nákladných áut, traktorov a technicko-hospodár-
skych  pracovníkov (ekonóm, zootechnik, agronóm a pod.).
 Ďalšími poľnohospodárskymi objektmi v obci sú  sýpka a hydinárska farma 
firmy AGROFERT, s.r.o. Na južnom okraji  sa nachádza záhradné centrum Zá-
hrady Dobrá Niva, s.r.o., ktorého predmetom činnosti je pestovateľstvo a s ním 
spojené služby  – predaj produktov a realizácie záhrad.

Samostatne hospodáriaci roľníci

 Už v období socializmu sa najmä v dôsledku kolektivizácie výrazne zreduko-
vali počty ekonomicky aktívnych osôb v dovtedajšej forme súkromného, zväčša 
rozdrobeného poľnohospodárstva. Na lokálnej úrovni sa to prejavilo vo výraz-
nom obmedzení až zániku dovtedajších miestnych pracovných zdrojov v pô-
dohospodárstve. Veľká časť obyvateľov vidieka v ekonomicky aktívnom veku 
v dôsledku naštartovanej industrializácie prešla pracovať do priemyslu a postu-
pom času do rozvíjajúcich sa služieb (Falťan – Falťanová 2019: 9 – 10). 
 Obec samotná s vysoko výkonným poľnohospodárskym družstvom za so-
cializmu a s lazmi na okolí – v časti Podholienec, Kráľová, okolo rybníka s ro-
dinami Žigovcov a Salašovcov – vytvárala predpoklady na oživenie súkromné-
ho hospodárenia po roku 1989. Počas výskumov (2017 – 2020) Dobronivčania 
hodnotili obec ako neroľnícku a nevedeli súkromne hospodáriacich roľníkov 
uviesť. I seba vnímali ako neroľníkov a ani sa s touto socioprofesijnou skupinou 
nestotožňovali. Výnimku tvorili informátori, ktorí sa v súčasnosti venujú chovu 
hospodárskych zvierat.
 Manželia S. pochádzajú z roľníckych rodín. Vlastnia farmu, ktorá nie je situ-
ovaná priamo v obci, ale na Podholienci, ktorý predstavuje nepretržite obývaný 
laz. 

„My sme sa s manželkou rozhodli popri vlastných zamestnaniach začať farmárčiť okolo 
roku 2007 – 2008. Na laze sme už pred založením farmy chovali kravičku-dve pre nejaké 
mliečko, pre nejaké výrobky. Pôvodne sme si nemysleli, že to budeme robiť vo veľkom. 
Teraz však máme dvadsaťtri kusov hovädzieho dobytka, šesť kusov ošípaných a máme 
15 ha pôdy. Nič tam nebolo, všetko sme si museli vybudovať sami – prístrešok, oplotky, 
nadobudnúť stroje. Dá sa povedať, že sa špecializujeme na chov hovädzieho dobytka – 
slovenské strakaté – a produkciu a odbyt mlieka. Do minulého roka sme mlieko i spra-
covávali, vyrábali syry, tvarohy, korbáčiky. Nechali sme to však, lebo to bolo náročné 
na čas, robili sme rozvoz priamo z domu do domu. Teraz ide všetko mlieko na výkrm 
šesť nových teliec. Je to komfortnejšie. Väčší úžitok máme z predaja býka ako z mesač-
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ného predaja mlieka. Jalovice nepredávame, tie si nechávame na ďalší chov. Ak by sme 
však s manželkou prestali chodiť do zamestnania a pri uvedenom rozsahu iba podni-
kali, trebárs aj s mliečnymi výrobkami, tak vzhľadom k dotáciám by nás to neuživilo.  
Na hospodárenie stačíme my s manželkou a pomáha nám jeden pán z lazu Podholienec. 
S manželkou sme na farme každý deň – ráno aj večer – bez toho sa to nedá, tie kravy 
musíme dojiť dvakrát denne. Vstávame ráno o pol piatej, ideme podojiť, na siedmu som 
v zamestnaní, o pol štvrtej končím a o štvrtej-pol piatej som hore na laze do večera. To je 
v lete, ale v zime, keď je dobytok ustajnený, tak ho treba ešte aj chovať a kydať hnoj. Tam 
je potrebná dennodenná starostlivosť.  S chovom sme doposiaľ nemali žiadne problémy –  
raz za rok alebo dva roky máme kontrolu z veterinárnej správy zo Zvolena, či to, čo 
deklarujeme a máme zapísané v registri, aj vykonávame. Rozhodnutie farmárčiť dopo-
siaľ neľutujeme, hoci začiatky boli naozaj ťažké. Na farme máme aj rekreačné zázemie 
a práca okolo nej sa nám stala záľubou.“ (m. 31 – 40)   

 Chovom oviec sa od roku 2011 zaoberala Farma slobody, ktorú viedol pán 
F. s partnerkou. Na tento účel si zaobstarali v Dobrej Nive starší roľnícky dom 
s dvorom, maštaľami a humnom situovaný v centre obce pri hlavnej ceste zo 
Zvolena do Krupiny. Napriek tomu, že v obci  činnosť farmy  hodnotili veľmi 
pozitívne, majitelia pretransformovali jej činnosť na internetový predaj biopro-
duktov.  
 Lokálnym spoločenstvom sú pozitívne vnímané aj farmy zamerané na chov 
koní, a to i napriek tomu, že ich súčasný chov už nezodpovedá tradičnému 
gazdovaniu. 

„My sa za chovateľov koní ani nepovažujeme, my iba zachraňujeme tie koníky, ktoré 
stratili chuť do života a sú určené iba na zabitie. Tak my ich zachraňujeme tak, že si ich 
zoberieme, vyliečime a vraciame im chuť do života.“ (ž. 41 – 50) 

 Z poľnohospodárskej výroby však majú úžitok majitelia pozemkov, ktorí ich 
prenajímajú poľnohospodárskemu družstvu alebo i súkromníkom. 

„Hodnotil by som to tak, že rodín zameraných na pestovanie či chov hospodárskych zvie- 
rat ubúda, zostáva záujem jednotlivcov, ktorí si prenajímajú pôdu, aby na nej hospo-
dárili. Ostalo také záhumienkové hospodárenie – či už sadenie zemiakov, alebo práce 
v záhradách a nezriedka vidieť za domami fóliovníky, skleníky.“ (m. 41 – 50)

Lesné hospodárstvo

 V katastrálnom území Dobrá Niva sa nachádza 2 347,6541 ha lesných po-
zemkov, čo činí 44,71 % z celkovej výmery katastrálneho územia. V lesoch 
hospodária Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o., ktoré vznikli na základe uznesenia 
Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive zo dňa 4. 12. 1992. Činnosť Obecných 
lesov v Dobrej Nive sa začala ako jedna z prvých na Slovensku. Dovtedy bol 
používateľom lesných pozemkov Lesný závod Krupina. Podľa lesného hospo-
dárskeho plánu správy bola celková výška ťažby dreva 568 806 m3, priemerne 
ročne 5 208 m3. 
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 Guľatina bola určená na predaj, drevo horšej kvality bolo určené do celuló-
zok alebo sa predávalo obyvateľom ako palivové drevo. V roku 2007 si  Obecné 
lesy prenajali od obce ornú pôdu a pasienky a na nej pestujú plodiny a seno 
pre dokrmovanie lesnej zveri. Na tento účel je využívaná i chata v Čerešňovej. 
Obecné lesy obhospodarujú aj lúky a pasienky, na ktorých chovajú hovädzí do- 
bytok. V súčasnosti tento obecný podnik zamestnáva sedem stálych pracovní-
kov, a podľa aktuálnej potreby sa ich počet zvyšuje o sezónnych pracovníkov.
 Významnou súčasťou správy je aj starostlivosť o poľovný revír, ktorý sa na-
chádza v pohorí Javorie, východne od Dobrej Nivy. Je to srnčí revír, kde žije aj 
jelenia, muflónia, diviačia zver a zajace. V revíri je vybudovaný oplôtok s divia-
čou zverou, ktorý slúži na výcvik poľovne upotrebiteľných psov. V roku 1993 
bolo založené Poľovnícke združenie Päť vrchov Dobrá Niva.35   

Realizované projekty

 Obec v predchádzajúcom období realizovala niekoľko väčších a menších 
projektov zameraných hlavne na rekonštrukciu verejného osvetlenia (2015), re-
vitalizáciu krajiny a miestnych komunikácií, investície na rekonštrukciu jedál- 
ne v základnej škole, ako i dostavbu materskej školy. V roku 2017 sa ukončila 
výstavba dvoch bytoviek s 18 nájomnými bytmi pri Ulici slobody. V tom istom 
roku sa začala rekonštrukcia dvoch rozostavaných bytoviek z osemdesiatych 
rokov. Po ukončení v roku 2019 poskytli 35 nájomných bytov. V prvom prípade 
bola obec investorom, v druhom išlo o realizáciu kúpou. Použité boli zväčša do-
tácie z ministerstva výstavby a zo štátneho fondu bývania a 5 % poskytla  obec. 
Bývajú v nich mladé rodiny, ale aj starší ľudia, ktorí už nevládzu bývať v do-
moch, a to nielen z Dobrej Nivy, ale i z okolitých obcí. Ďalšou investíciou bol 
zberný dvor financovaný z EÚ. Obsahuje veľkorozmerné kontajnery na veľko-
objemný, drevený bioodpad a takisto na elektroodpad, sklo, plasty, kov. Tým sa 
pomohlo likvidovať nelegálne skládky.
 Predpokladom na spoluprácu a rozvojové impulzy i prostredníctvom pro- 
jektov je účasť obce v mikroregióne Pliešovská kotlina spolu s obcami Pliešovce, 
Sása, Babiná, Podzámčok, Bzovská Lehôtka a Breziny.  

Neriešené problémy, výzvy 
 Jeden z najväčších problémov je roky pripravovaný a doposiaľ nerealizovaný 
cestný obchvat Dobrej Nivy, druhým problémom, ktorý je potrebné akútne rie-
šiť, je nedoriešená kanalizácia a odpadové vody. Obec sa nachádza v Pliešovskej 
kotline, ktorá je vodným zdrojom. Zložitosť realizácie niektorých problémov 
dokumentuje nasledovná výpoveď: 

„Tento región – od Zvolena po Šahy – je veľmi poddimenzovaný, do tohto regiónu inves-
tície nešli.“ (m. 41 – 50)  

35 Poľovnícke združenie Päť vrchov. http://www.obecdobraniva.sk/volny-cas-/organizacie-v-obci/polov 
nicke-zdruzenie-pat-vrchov/

VIDIEK 10.2..indd   80 24. 2. 2021   10:29:08



            
81

DOBRÁ NIVA

 Z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dobrá Niva 2017 – 
2026 vyplýva, že prevládajúcou funkciou obce je bývanie a poľnohospodárska 
výroba. Rezidenčná funkcia suburbanizovaných obcí je prevažujúca, čo potvr-
dil aj výskum Dobrej Nivy. Jej posilňovanie možno predpokladať i na základe  
súčasného trendu sťahovania z miest na vidiek v súvislosti s nadobudnutím 
finančne dostupnejšieho bývania. Dobré zázemie obce poskytuje adekvátnu 
kvalitu života, spolužitie a sociálne vzťahy jej obyvateľov.  

Ubytovanie na súkromí. Foto: Darulová, Jolana. 2017
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STAVITEĽSTVO A BÝVANIE

 Stavebná kultúra súčasnej dediny ako dôležitý identifikátor society je lineár-
nym odrazom viacerých vývojových determinantov, predovšetkým prírodných 
podmienok v priamej nadväznosti na hospodárenie, ktoré limitovalo život 
a kultúru obyvateľov.
 Dobrá Niva patrí k málo zaľudneným obciam nášho územia vo vzťahu k plo-
che katastra. Pomerne husto je však osídlený intravilán obce, najmä jeho cen- 
trálna časť. Staviteľstvo dotvára aj v predchádzajúcej časti uvádzané rozptýlené 
lazové osídlenie osád Podholienec, Salašovci a časti územia Kráľová.
 Osídlenie obce zodpovedá potočnej sídelnej forme pozdĺž pravej strany cen-
trálneho vodného toku Neresnica smerom od Zvolena (s menšími prítokmi 
Potôčka a Bystrého). Postupným rozširovaním získavala obec návesnú formu, 
trochu špecifickú, keďže jej centrálna časť sa formovala na druhej strane poto-
ka. Tok Neresnice aj neskôr vybudovaná  železničná trať sú pre Dobronivčanov 
dodnes hlavnou orientačnou osou pri zaužívanom členení obce z toho pohľadu 
na Veľkú stranu a Malú stranu.
 Charakter súčasnej stavebnej kultúry obce nadväzuje na postupné formova-
nie od pôvodnej jednoradovej zástavby klasických roľníckych usadlostí s rade-
ním objektov za sebou do dvora, ktorých základom bol trojpriestorový objekt 
so štítovou orientáciou ku komunikácii. Hospodárske priestory (maštale, chlie-
vy) nasledujúce v súvislom rade za obytnou časťou so samostatným vstupom  
z dvora, priečne uzatvárala stodola. 
 Na rozdiel od stiesneného členitého terénu na pozemkoch Hrušova, rela-
tívne rovný terén umožňoval v Dobrej Nive aj zástavbu dvora oproti obytnému 
priestoru. V tejto časti bola situovaná zvyčajne komora či sýpka, ojedinele aj 
obytný objekt, najmä v procese rozpadu veľkorodiny a následného patronymic-
kého osamostatňovania rodinných jednotiek. Štítovú stranu stavebných objek-
tov po oboch stranách dvora zjednocovali povrchovou úpravou bielením a dvor 
uzatvárali prepojením veľkou bránou, ktorá poskytovala dostatočný priestor na 
uplatnenie kultového či dekoratívneho výtvarného prejavu. Tento architekto-
nický prvok (mierne rozšírený v širšej oblasti Podpoľania) sa stal svojím oso-
bitým stvárnením jedným z charakteristických prejavov tradičného ľudového 
staviteľstva v Dobrej Nive, uchovávaným do súčasnosti – Dobronivské zdobené 
drevené brány osadené v odkrytom kamennom oblúku, ako predstavuje cha-
rakteristika obce už v úvode publikácie. Sporadicky sa na objektoch  tradičných 
domov spojených bránou objavuje vonkajšia maľovaná výzdoba zjednocujúca 
štítovú fasádu tmavou linkou či rozvinutým dekorom. V týchto prejavoch mož-
no predpokladať aj inoetnické vplyvy, najmä z južných oblastí Maďarska. 
 Pôvodné drevo ako stavebný materiál zrubových domov aj v tomto prípade 
po viacnásobných ničivých následkoch požiarov36 temer výlučne nahradil ka-
36  Najsilnejšie požiare boli v obci zaznamenané v rokoch 1797, 1843.
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meň.37 Na dvojspádových sedlových strechách s krokvovým krovom a podlo-
menicou zobákom vystriedala od polovice 20. storočia pôvodnú slamenú kryti-
nu škridla. 
 Pôvodná hlavná ulica, dnes Ulica slobody, v súčasnosti demonštruje celý prie- 
rez stavebného vývoja od konca 19. storočia až po súčasnosť. Od uchovania 
originálnych tradičných prvkov, cez zmeny funkcií priestorov až k zásadným 
zmenám stavebnej kultúry v celkovom charaktere stavieb, najmä od druhej 
polovice 20. storočia. Rozširovanie pôvodnej jednoradovej zástavby po druhej 
strane cesty sa realizovalo veľmi pozvoľna vzhľadom na močaristú, vlhkú pôdu.  

„Tu nebolo nič, tuto boli trávniky, tam bola močar, tam sa chodili korčuľovať.“ 
(m. 41 – 50)

 Sekundárnu zástavbu tejto časti dokladá aj odlišná orientácia domov voči 
hlavnej komunikácii, prevažne pozdĺžnou stranou k ceste. 
 Zásadnú zmenu v priebehu vývoja aj v oblasti rozširovania staviteľstva a ar-
chitektonického rozvoja obce znamenalo dobudovanie železničnej trate zo 
Zvolena do Krupiny ukončené v roku 1924, na ktorej bola v roku 1948 vybudo-
vaná aj železničná zastávka v centre obce. 

„...a tak sa môžeme pochváliť nielen Veľkou a Malou stranou ako Praha, ale aj dvomi 
železničnými zastávkami v obci, kde jedna je súčasťou železničnej stanice na začiatku 
dediny a druhá je priamo v centre obce.“ (m. 41 – 50)

 V tejto časti (za potokom) je dodnes sústredené administratívno-kultúrne 
centrum obce. K základnému administratívnemu komplexu postupne pribúda-
lo sociálne, zdravotné či kultúrne vybavenie, ako aj hospodárske a obchodné 
prevádzky. Historickou aj architektonickou súčasťou centra je tiež rumpálová 
studňa s čistou pitnou vodou, ktorú používali najmä obyvatelia Veľkej strany 
(Darulová 2017: 36).

Súčasné bývanie

 Zásadné zmeny v staviteľstve aj v tejto lokalite determinoval povojnový vý-
voj, v rámci vidieckeho prostredia temer totožný na celom území našej krajiny. 
V Dobrej Nive ho rovnako charakterizujú najmä dispozičné priestorové zmeny 
obytných domov redukciou hospodárskych priestorov pôvodných roľníckych 
usadlostí, prípadne transformáciou ich funkčného využitia. Rozširuje sa počet 
izieb so špecializáciou využitia (obývacie, spálne, neskôr detské), pribúdajú hy-
gienické priestory – kúpeľne a toalety. Hospodárske priestory nachádzajú svoje 
využitie zväčša ako garáže či domáce dielničky. 
 Práve výsledkom procesu povojnových prestavieb tradičných roľníckych 
usadlostí je veľakrát kombinácia nových stavebných prvkov pri zachovaní tra-

37  Najkvalitnejší materiál na stavbu domov poskytoval kameňolom Tri kamene, mäkkší, získavaný 
z lomu Pod Holeštánom, bol vhodnejší pre spracovanie na štrk. Kameň poskytoval aj tretí lom, Ryb-
ník (Darulová 2014: 158)
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dičného objektu dlhého domu s uzavretou dobronivskou bránou. Nachádza- 
me ich v staviteľstve obce dodnes, v niektorých prípadoch aj s veľmi citlivým 
architektonickým stvárnením. 
 Druhým povojnovým príkladom je výstavba nových bytových domov. Ten-
denciou skracovania dlhých domov vznikajú objekty štvorcového pôdorysu 
s valbovými strechami, ktoré sa postupne rozširujú o poschodia so samostat-
ným bytom, koncom 60. rokov s dominujúcou rovnou terasovou strechou – 
kocky. Tento smer súvisí s rastom hospodárskej sebestačnosti a osamostatňo-
vaním sa potomkov pri vytváraní vlastných rodín.  
 Rastúci trend výstavby domov príznačný pre toto obdobie zaznamenávame 
aj v dôsledku pomerne výhodných možností štátnej podpory bývania v období 
socializmu. Treba však zdôrazniť aj podstatný subjektívny aspekt stavebného 
rozvoja – susedskú výpomoc, ktorá ako jedna z dominantných spoločenských 
fenoménov lokálnej society pretrvala v obci dodnes. Väčšina nových vidieckych 
bytov a domov po roku 1945 vznikla v rámci svojpomoci – až do 70 % (Kovače-
vičová 1987: 54).
 Dobrá Niva, ktorá mala v roku 1948 1735 obyvateľov, uvádza v tomto roku vo 
svojom inventári 295 domov so stavebným charakterom usadlostí zodpoveda- 
júcich prevažujúcemu zamestnaniu. Stavebný rozvoj obce dokladá údaj z roku 
1972, keď už bolo v obci 440 obytných domov.38 
 V kontexte bytovej výstavby obec postupne mení svoj charakter, stráca jed-
notný tradičný charakter, preberá nové, moderné trendy v staviteľstve, v kon- 
 

38  Výťah z inventára Štátneho archívu Banská Bystrica, pobočka Zvolen z roku 1948 spracovala Ľ. Miľa-
nová v monografii Dobrá Niva (2014).

Tradičná dobronivská brána v súčasnom staviteľstve. Foto: Koštialová, Katarína. 2018
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štrukčných postupoch a technických materiáloch, zástavba sa rozširuje o novo-
vznikajúce  ulice.
 Výrazné zmeny po roku 1989, ktoré v rámci novej hospodársko-politickej 
situácie priniesli i nové možnosti zamestnania, podporili proces vnútornej mi-
grácie za prácou do väčších stredísk. V prípade Dobrej Nivy tento aspekt limi-
toval aj vzostup staviteľstva v obci. 
 Vo vzťahu k lokalite a jej kultúre založenej na uchovaní a aktívnom vy- 
užívaní sociálneho a kultúrneho potenciálu svojich predkov sú však dôležitou 
stránkou lokálne väzby obyvateľov. 
 V prípade záujmu o trvalé bývanie v obci prirodzenú skupinu tvoria mladí 
Dobronivčania vytvárajúci si vlastné rodiny so snahou osamostatniť sa od ro-
dičov, trvalo však zostať v obci. U tejto skupiny sú sociálne a kultúrne väzby na 
lokálne spoločenstvo najvýraznejšie, rovnako ako samotný proces generačnej 
transmisie a uchovania tradičných kultúrnych prvkov society. 
 Druhú skupinu tvoria externí záujemcovia o bývanie so zámerom usadiť sa 
v lokalite natrvalo, pracovať tu a zlúčiť sa s jej životom či už nadviazaním na 
niektoré z tradičných remeselných, či umelecko-remeselných odvetví (výroba 
šperkov, nožov, spracovanie kože, výroba mydiel), alebo so zámerom revitalizá-
cie hospodárenia, spravidla v živočíšnej oblasti (vznik nových fariem, spracova-
nie potravinárskych produktov a podobne).  
 Výraznú skupinu záujemcov o bývanie tvoria externí obyvatelia, ktorí svoj 
pracovný a z výraznej časti i spoločenský život orientujú na blízke centrá, avšak 
s trvalým zázemím bývania v obci. Väzby tejto skupiny sú so sociálnym a kul-
túrnym dianím v obci najslabšie. 
 Rozdielnou je skupina obyvateľov so zámerom relaxačného bývania, chatá-
ri. Ich záujem je spravidla orientovaný na rekonštrukciu pôvodných usadlostí 
s uchovaním tradičných stavebných prvkov, čo však nie je ustáleným pravidlom. 
V prípade Dobrej Nivy je ich záujem orientovaný najmä na časti roztrúseného 
lazníckeho osídlenia, ktoré im poskytuje vyššiu mieru súkromia a intimity.    
 Vzhľadom na vzrastajúci trend starnúcej populácie, ktorý je realitou aj 
prevažnej väčšiny obcí na Slovensku, vedenie obce podporuje záujem o bývanie 
v lokalite, najmä príliv populácie v produktívnom veku, na druhej strane však 
kladie dôraz na uchovanie charakteru obce, tvorenej životom mnohých generá-
cií, na budovanie vzťahu k jej kultúre, jej identity.
 Záujemcov o bývanie v obci tvoria interní i externí  obyvatelia. Pomerne 
veľkú časť vytvárajú pôvodne domáci, ktorí dlhodobo žili mimo obce a dnes sa 
vracajú. 
 Nie je však záujmom obce výstavbou domov rozširovať svoj intravilán. 

„Nechceme, aby sa stala Dobrá Niva satelitným mestečkom, ako napríklad veľa vino-
hradníckych obcí  okolo Bratislavy sa pretransformovalo na satelitné mestečká. Veď od 
toho sa odvíja vzťah k obci.“ (m. 31 –  40)
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 Súčasný územný plán Dobrej Nivy zahŕňa povolenie len na dve individuálne 
bytové výstavby (Dubovská ulica počíta približne s osemnástimi jednotkami  
rodinných domov a časť Višničky, kde je plánovaných 80 – 100 bytových jedno-
tiek). 
 Základným problémom v kontexte architektonického rozvoja však zostá-
va nevyhnutnosť vysporiadania vlastníctva pozemkov. Podľa vedenia obce je 
logickejšie, ak túto časť, najmä vo väzbe na inžinierske siete vyriešia samotní  
záujemcovia individuálne.

„My ako obec sme povinní vybudovať inžinierske siete, komunikáciu... Problém však je, 
že máme tak vykupovať pozemky pod cestou, z ktorej vlastne nemáme ako obec žiaden 
osoh. Je teda lepšie, keď si to vlastníci vysporiadajú sami, inak musí obec všetky náklady 
započítať do ceny pozemku.“ (m. 41 – 50)

 V rámci individuálnej bytovej výstavby obce je ešte rozpracovaná časť Stud-
ničný jarok, ktorú  však od roku 2016 zabezpečuje externá developerska firma; 
tento proces nie je teda v réžii obce. 
 Rozvoj stavebnej kultúry v snahe o zachovanie architektonického charakteru 
čiastočne determinuje obec niektorými regulatívami, pričom sa snaží majiteľov 
obmedzovať najmenšou mierou. Týka sa najmä výšky stavby s obmedzením 
podlaží. V prípade novej výstavby všeobecne dominujú najsúčasnejšie trendy 
jednopodlažných stavieb (bungalovy), prípadne s podkrovím. V časti Studničný 
jarok je plánovaná výstavba s jednotným architektonickým charakterom pri za-
chovaní tradičného prvku sedlových striech so zámerom developera rešpekto- 
vať aj odraz klasickej architektúry obce.
 Prísnejšie kritériá sa vzťahujú na centrálne územie obce, ktoré je dnes súčas-
ťou chránenej pamiatkovej zóny. V tejto časti sa realizujú najmä prestavby či 
rekonštrukcie starých domov. Stavebné zásahy sú v tomto prípade podmienené 
súhlasom Pamiatkového úradu. 

„Majitelia ani nemajú záujem v centre zásadne meniť pôvodnú podobu domov. Obytnú 
časť zvyčajne zachovávajú, pôvodné hospodárske priestory prispôsobujú ďalším obyt-
ným priestorom alebo doplnkovým technickým, napríklad garáž, výnimočne zbúrajú 
napríklad humno.“ (ž. 51 – 60)

Nájomné byty, viacbytové domy

 Samostatnú oblasť staviteľstva tvorí dnes v obciach výstavba viacbytových 
domov. Vo vývojovom procese osídlenia a formovania zástavby je tento prvok 
vo vidieckom prostredí pomerne novým, objavuje sa v druhej polovici 20. sto-
ročia. Domy s  viacerými bytovými jednotkami sa začali výraznejšie presadzo-
vať v období zakladania JRD, ktoré ich stavalo pre svojich zamestnancov. Vznik 
prvých bytoviek sa aj v Dobrej Nive viaže k 70. rokom 20. storočia. Prvou bola 
pri kultúrnom dome postavená družstevná bytovka so šiestimi bytmi, ktoré sú 
dnes už v súkromnom vlastníctve jej obyvateľov. Rovnako v 70. rokoch vybu-
dovali pri škole na kopci učiteľskú, pôvodne štátnu, dnes už súkromnú bytov-
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ku so štyrmi bytmi. V tom istom období vyrástli v obci tri ďalšie, dnes taktiež 
súkromné bytovky (každá s ôsmymi bytmi).
 V súlade so stavebným trendom 80. rokov – s montovanými domami,  
tzv. okálmi, postavilo družstvo v roku 1988 ďalšie tri bytovky (36 bytov).
 V dôsledku rastúceho dopytu pokračovala výstavba bytov v obci aj po roku 
2000, kedy boli postavené dve obecné bytovky (spolu 16 bytov) pri zdravotnom 
stredisku a ďalšie dve pri hlavnej ceste (spolu 18 bytov). Novou prístavbou nad 
Domom služieb v roku 2000 vznikli ďalšie štyri obecné byty.
 V roku 1987 začali štátne lesy s výstavbou dvoch bytoviek s kapacitou tridsať- 
päť bytov, ktorú však ukončili až v roku 2017 po zmene investora. 
 V súčasnosti v obci napriek dominujúcemu záujmu o individuálnu bytovú 
výstavbu rastie záujem najmä mladých rodín o bývanie v nájomných bytoch, 
s možnosťou neskoršieho odkúpenia do súkromného vlastníctva. Dôvodom je 
aj relatívne výhodný nájom (poplatok – 2,47 à m2 plus energie).39 
 Napriek vysokému dopytu aj externých záujemcov (cca 80 žiadostí) obec vý-
stavbu nových bytových domov nateraz neplánuje. Aj v prípade finančnej po-
moci Ministerstva dopravy a výstavby SR zo Štátneho fondu rozvoja bývania to 
zostáva totiž pre obec vysoko náročnou investíciou v jej súčasnej ekonomickej 
situácii. Perspektívne uvažuje o získaní nových bytov prestavbou Domu služieb 
(osem 1-izbových alebo menší počet väčších bytov).
 Jednoznačne prednostným kritériom pri uspokojovaní dopytu záujemcov 
v tejto oblasti je pre obec ich trvalé bydlisko v obci. Aj tento krok dokladá sna-
hy obce o zachovanie kultúrnej a sociálnej identity a jej následnej kontinuity 
v rámci lokálneho spoločenstva.

Laznícke osídlenie

    V súvislosti s bývaním 
a formovaním stavebnej 
kultúry je súčasťou obce 
jej laznícke osídlenie, 
ktoré dnes tvoria tri samo-
statné osady. Pri porov-
naní tejto formy bývania 
s ostatnými sledovanými 
obcami ju však v prípade 
Dobrej Nivy možno po-
važovať v sociokultúrnom 
kontexte za okrajovú, len 
v ojedinelých prípadoch 
viazanú na trvalé bývanie.
 Najvzdialenejšiu časť 
Kráľovú tvorí deväť pô- 

39  Údaj poskytnutý pracovníčkou obecného úradu z roku 2019

Súčasná výstavba bytových domov. Foto: Darulová, Jolana. 2013
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vodných usadlostí, z ktorých tri prešli stavebnou rekonštrukciou pri relatív-
nom zachovaní tradičného charakteru stavby. Ostatné objekty boli podrobené 
zásadnejšej prestavbe s cieľom sezónneho chalupárskeho charakteru obývania. 
Najnovšie dva objekty s rovnakým účelom boli postavené až po roku 2000, ich 
nový charakter kocky už nezodpovedá tradičným formám zástavby.
 Osídlenie je tu roztrúsené do maximálnej vzdialenosti cca 500 m medzi  
objektmi, pričom  sú objekty využívané príležitostne.
 V osade Podholienec je deväť domov pôvodných a jeden novovybudovaný. 
Tri objekty sú trvalo obývané pôvodnými domácimi obyvateľmi, ďalšie tri sú 
denne využívané, keďže sú súčasťou živého hospodárenia majiteľov. Ostatné 
sú využívané majiteľmi len príležitostne.  
 Osadu Salašovci tvorí päť obytných objektov, ďalší je vo výstavbe. Všetky 
domy sú vlastníctvom externých majiteľov, ktorí ich od domácich kúpili so zá-
merom relaxačného víkendového bývania. 
 Väčšina súčasných obyvateľov lazníckych osád pochádza z externého pro-
stredia, ich pobyt je zväčša účelový a časovo obmedzený, čomu zodpovedá aj 
ich vzťah k obci. 

Kultúrne pamiatky

 Osobitú stavebnú kultúru obce, ako aj jej architektonický ráz v procese vývo-
ja až do súčasnosti dokumentuje aj viacero kultúrnych pamiatok evidovaných 
v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Slovenska. 
 Najstaršou je rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela, pôvodne ro-
mánsky, z prvej polovice 13. storočia, spolu s novšou klasicistickou stavbou rím-
skokatolíckej fary z 90. rokov 18. storočia.40 Stavby sú situované na kostolnom 
návrší, ktoré dominuje nad najstaršou časťou obce. K sakrálnym pamiatkam 
patrí aj pôvodne barokový evanjelický kostol a. v. z roku 1785.41 
 Súčasťou kultúrnej histórie obce vo väzbe na tradičné ľudové staviteľstvo je 
usadlosť s miestnym názvom U Lukáčov, ktorá demonštruje najstaršiu roľnícku 
usadlosť v Dobrej Nive. Pochádza z konca 19. storočia a tvoria ju štyri samostat-
né objekty: ľudový dom, brána, stodola a sýpka.42

 V druhej dekáde 21. storočia boli na rekonštrukciu tejto pamiatky vypraco-
vané odvážne plány so zámerom jej revitalizácie v duchu súčasného v tradič-
nom. Obnova predpokladala okrem realizácie aktivít tradičnej kultúry obce 
jej príležitostné využitie ako konferenčného centra s vybavením rokovacích, 
ubytovacích a stravovacích kapacít. Tento projekt sa ukázal ako nereálny pre-
dimenzovaním finančných možností obce, aj vo vzťahu k jeho perspektívnemu 
využitiu. Na obnove objektov tak boli zatiaľ vykonané niektoré nevyhnutné 
rekonštrukčné práce, najmä pre zachovanie strechy. Pamiatka ako stavba však 
naďalej chátra, jej rekonštrukcia zatiaľ stagnuje. Napriek tomu v rámci mož-

40  v Registri nehnuteľných KP Slovenska sú obe pamiatky evidované pod č. 611-1092/0
41  v Registri nehnuteľných KP Slovenska evidovaný pod č. 611-1091/0
42  v Registri nehnuteľných KP Slovenska evidované pod č. 611-10715/1, 2, 3, 4
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ností jej priestory a najmä dvor využíva obec pri realizácii pravidelných aktivít, 
prevažne v tematickej nadväznosti na ľudové tradície obce (zabíjačky, poľov-
nícke špeciality a podobne). Lukáčov dvor zostáva pre lokálne spoločenstvo 
dôležitým symbolom a atribútom uchovania a kontinuity využitia jeho tradič-
ných kultúrnych hodnôt.

 Špecifickým príkladom pamiatky v obci je budova železničnej zastávky 
v obci, ktorá bola v jej centrálnej časti vybudovaná v roku 1948 na už existujúcej 
železničnej trati.
 Stavba síce nie je národnou kultúrnou pamiatkou, zaujímavá je však typic-
kými architektonickými znakmi železničných budov na trati Zvolen – Šahy vy- 
budovaných v prvej polovici 20. storočia, ktoré boli postavené v jednom archi-
tektonickom štýle, čo dodáva celej trati punc jedinečnosti.43  
 Jeden z návrhov využitia tohto objektu predpokladal jeho prestavbou na sta-
cionár pre dôchodcov.   

43  Pre obyvateľov obce je význam tejto zastávky aj v spätosti s menom JUDr. Juraja Slávika-Neresnické-
ho, významného politika, spisovateľa a prekladateľa, ktorý sa v čase výkonu funkcie ministra česko-
slovenskej vlády osobne pričinil o to, aby bola budova v centre obci vybudovaná aj napriek tomu, že 
vzdialenosť medzi ňou a existujúcou Železničnou stanicou v Dobrej Nive bola menšia, ako stanovo-
vali vtedajšie predpisy (muž, bývalý predstaviteľ miestnej samosprávy).

Lukáčov dom. Foto: Koštialová, Katarína. 2013
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„Zastupiteľstvo neschválilo zriadenie stacionára pre dôchodcov, o svojich starších členov 
sa u nás dokáže rodina postarať sama.“ (m. 41 – 50.) 

 Vzhľadom na zachovaný urbanistický súbor domov a usadlostí stredovekého 
vidiec-keho typu bola obec Dobrá Niva vyhlásená v roku 1992 za chránenú pa-
miatkovú zónu. Patria do nej nielen historické budovy, ale najmä obytné domy 
na Mlynskej ulici, Vŕšku, Štúrovej ulici. Urbanistické hodnoty obce spočívajú 
predovšetkým v pôdorysnom utvorení sídla a jeho autenticity dodnes, so za-
chovanou zástavbou obytných domov s hospodárskym zá-zemím, roľníckymi 
usadlosťami a verejnými budovami, ktoré sú situované tak, že využívajú terén- 
ne danosti (Darulová 2017: 116).  

Drobná architektúra, skrášľovanie prostredia 

 Budovanie a následne prezentovanie lokálnej identity spoločenstiev na-
chádzame i v procese využitia kultúrneho a sociálneho potenciálu obcí pri for-
movaní vzťahu k prostrediu. Skrášľovanie prostredia, ktoré je domovom člove-
ka, jeho rodiny a lokálnej society, patrilo k základným súčastiam pri vytváraní 
domova a v týchto väzbách ho možno vnímať ako súčasť stavebnej kultúry 
v rámci spoločenstva obce.
 Uvedomenie (identifikovanie sa) a prežívanie príslušnosti k prostrediu, 
v ktorom jedinec žije, ktorého je súčasťou, do značnej miery pomáha procesu 
sebauvedomovania a hľadania svojho miesta v prostredí (Výrost – Bačová 1996: 
141 – 157). 
 Spoločný priestor obce dostáva v súčasnosti nový charakter, stáva sa obra-
zom kultúrnej a sociálnej vyspelosti obyvateľov. Práve tieto miesta sa stávajú 
oddychovými zónami s dostatkom zelene, ako aj miestami uchovania tradícií či 
spomienok na dôležité historické udalosti. V Dobrej Nive tieto snahy podčiar- 
kuje status pamiatkovej zóny v jej centrálnej časti.44  
 Rozsiahla rekonštrukcia a revitalizácia verejných priestranstiev v obci bola 
realizovaná v rokoch 2011 a 2012 v rámci projektu Regenerácia verejnej hmotnej 
infraštruktúry v obci Dobrá Niva a Revitalizácia vstupu do pamiatkovej zóny 
v obci Dobrá Niva: „Starostlivosť o prírodné a životné prostredie obce nezname-
ná len ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene, ale aj zabránenie ďalšiemu 
znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území obce, ich rozdrobova-
niu a zmysluplné riadenie výstavby a využívania územia“ (PHSR  2017–2026: 
76).
 Súčasťou takýchto úprav je i v Dobrej Nive drobná architektúra. Na rozdiel 
od obytných domov a usadlostí s prioritou ochrany individuality a súkromia  
rodiny či účelových objektov so spravidla presne vymedzenou funkciou, prá-
ve prvky drobnej architektúry sú často nenápadným a nevtieravým interpre- 
tačným dokladom celkového kultúrneho profilu obcí. Vzhľadom na túto  
funkciu sú situované prevažne vo všeobecne prístupných, centrálnych častiach 

44  Od vstupu za železničným priecestím na námestie, Slávikova ulica, až po Družstevnú ulicu
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lokalít. Keďže u obyvateľov tejto obce prevažovala evanjelická konfesionálna 
príslušnosť, nezaznamenávame tu drobnú sakrálnu architektúru s prvkami prí-
cestných krížov či kaplniek. 
 Dobrá Niva je obcou, ktorej leitmotívom budovania spoločných priestran-
stiev je architektonické zakomponovanie prvkov charakterizujúcich jej identitu 
a jedinečnosť tradičných kultúrnych hodnôt. Tak je v centrálnej časti námestia 
situovaný (v monografii viackrát uvádzaný) symbol obce z oblasti tradičného 
ľudového staviteľstva – kamenný oblúk dobronivskej brány. Charakteristický 
vzor ľudovej výšivky lokality je zasa „vyšitý“ v dlažbe chodníkov, a to vrátane 
rešpektovania farebnej symboliky. Oba tieto prvky vystupujú v architektonic-
kom súlade s parkovým komplexom s fontánou, kde sú umiestnené i pamätné 
tabule na upomienku padlých vo vojne.  
 K doplnkovým architektonickým prvkom sídiel radíme aj sochy a plastiky. 
Jednak v prezentovaní autorskej tvorby prevažne miestnych umelcov, alebo te-
matickou väzbou na kultúru obce. K takýmto príkladom možno zaradiť dre-
venú sochu dobronivského muža a  postavu rodáčky  Zuzky Seleckej-Strhárovie 
(1899 – 1994, ľudová umelkyňa, zberateľka piesní, výšiviek a tkanín, autorka 
viacerých kníh. Spolupracovala aj so SĽUK-om).

Amfiteáter Kolo s plastikou Z. Seleckej. Foto: Koštialová, Katarína. 2018
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 Ako zhodne vo všetkých sledovaných obciach, aj v prípade Dobrej Nivy po-
zorujeme snahy o kontinuitu využitia tradičných prvkov v prípade malých sta-
vebných objektov, akými sú autobusové zastávky. 
 V prípade drobnej architektúry ide o nenásilný spôsob sebainterpretácie  
a akcentovania úcty k lokálnym tradíciám a ich kontinuitu v súčasných pod- 
mienkach života society, pričom dôraz kladú na zachovanie originality pri citli-
vom rešpektovaní architektonickej harmónie starého s novým.  

Technická infraštruktúra, vybavenosť obce

 Napriek dostatočnému dopravnému prepojeniu obce s okolím (najmä  
v prepojení Zvolen – Krupina – Šahy) paradoxne práve hlavná cestná komuniká-
cia patrí k najväčším bezpečnostným i ekologickým problémom obce, jednak  
z dôvodu nedostačujúcej krajnice, ale najmä vysokej dopravnej frekvencie:   

„...dnes zhruba 10 000 áut denne, z toho približne štvrtina je nákladná doprava, vrátene 
medzinárodnej prepravy TIR. Plánovaná je rekonštrukcia – obchvat Krupiny a obchvat 
Šiah. Prečo ministerstvo odsunulo nás, keďže sme rovnako frekventovaní, nevedno. Dobrá 
Niva je pritom najmenej komplikovaná na úseku medzi Zvolenom a Šahami. Jednoduch- 
ší úsek na tej projektovej dokumentácii nenájdete. Krupina je plánovaná do roku 2024  
a my po 2030.“ (m. 31 –  40)45  

 Doplňujúcu dopravnú sieť v obci tvoria miestne a účelové komunikácie, 
ktoré si rovnako vyžadujú rekonštrukciu. 
 Obec je v súčasnosti plne elektrifikovanou, vrátane vzdialenejších lazníc-
kych osád. Elektrický prúd sa tu prvý raz objavil v roku 1928 (časť domácností 
ho však začala využívať až niekoľko rokov po 2. svetovej vojne) a v roku 1933 
bolo dokončené vybudovanie vodovodu (Račko 2014: 71 – 91). Obyvatelia sú na-
pojení na verejný vodovod. V minulosti využívali vodu zo studní v strede obce  
a pri evanjelickej a katolíckej fare, kde studňa stojí dodnes. Tieto drevené rum-
pálové hospodárske stavby so strieškami či uzavretými latkovými dverami 
patria k hodnotným prvkom staviteľstva obce, ktorý je zakomponovaný aj do 
súčasnej revitalizácie verejných priestranstiev.
 Všetky laznícke osady sú okrem elektrifikácie vybavené asfaltovou, prípadne 
spevnenou prístupovou cestou, k časti Kráľová premáva autobusová doprava.46  
Kráľová má tiež vlastný vodojem, k osade Salašovci je voda privádzaná z blízkej 
hydinovej farmy, Podholienec využíva povrchovú vodu zo studní.  
 Problémom Dobrej Nivy zostáva čistička odpadových vôd. Obec má zatiaľ 
čiastočne vybudovanú splaškovú kanalizáciu s ČOV (PHSR  2017 – 2026: 14, 18). 
Niektoré ulice a časť námestia sú čiastočne odkanalizované. Ide zhruba o jednu 
tretinu obce, žiaľ, s výnimkou centra. 
  
 
45  Reálne hlukové zaťaženie v dôsledku dopravy je 65 dB, pričom maximálne prípustné je 60 dB (PHSR  

2017 – 2026: 28).
46  Prepravu zabezpečuje mesto Zvolen.
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 Nezanedbateľnou problematikou je aj environmentálna a ekologická oblasť 
života obce. Pozitívny posun nastal v prípade separovaného zberu odpadov. Ľu- 
dia sa postupne učia separovať, čo svedčí o zvyšovaní ich environmentálneho 
povedomia. Nádoby riešia domáci individuálne, obec je v prípade potreby ná-
pomocná poskytovaním vriec. 
 Výrazným problémom v oblasti likvidácie odpadu však zostáva zberný dvor.  
V obci bol vybudovaný neďaleko železničnej stanice v roku 2018 z prostriedkov 
európskych fondov a funguje dvakrát týždenne. Jeho využívanie však kompli-
kujú legislatívne problémy v súvislosti s realizačnými nedostatkami. Otázne 
zostáva i vybudovanie kompostérov. Napriek existujúcemu projektu totiž nie je 
doriešené okrem finančnej otázky najmä ich následné využitie.   
 V oblasti vybavenosti je dnes Dobrá Niva aj vďaka statusu strediskovej obce 
v 70. rokoch 20. storočia modernou obcou s dostačujúcou občianskou i zdra-
votnou vybavenosťou, vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami.47 Vo vzťahu  
k návštevníkom obce poskytuje možnosť ich občerstvenia i stravovania,  
problematické sú ale ubytovacie možnosti, ktoré v obci absentujú. Napriek 
tomu riešenie tohto problému nepatrí k jej prioritám, vzhľadom na blízkosť  
k centru Zvolena, prípadne Krupiny. 
 Všetky aspekty života lokálneho spoločenstva obce sú zhmotnené v cha- 
raktere jej stavebnej kultúry vo vnímavom prepojení tradície a súčasnosti. 
Súčasné stavebné trendy sú však pre samosprávu obce veľkou výzvou v oblasti 
uchovania tohto trendu pred masovou technickou a konštrukčnou modernizá-
ciou bez rešpektovania stavebného charakteru lokality a súladu s prostredím.

47  Bližšie v časti hospodárstvo.
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

„Dedina je určite aj o súdržnosti. Dedina je aj o vzájomnej výpomoci. Poznám tu rodiny, 
ktoré si veľmi vypomáhajú. Keď sa tu niečo robí, tak ide celá tá rodina, čo ja nesmierne 
obdivujem, lebo ja pochádzam z mesta a takéto veci si všímam. Lebo napríklad, keď sme 
my stavali na Dobrej Nive, tak ku nám nechodili len kamaráti, ktorí nám prišli pomôcť, 
ale tu chodili celé rodiny si pomôcť. Či keď je zabíjačka, alebo keď sa niečo pokazí, vždy 
tam nabehne rodina, susedia, kamaráti a pomáhajú si.“ (ž. 51 – 60)

 Kultúrno-spoločenský život obce je determinovaný viacerými faktormi, na-
príklad polohou, konfesionálnou príslušnosťou s tendenciou k ekumenizmu, 
vzťahom obyvateľov k javom tradičnej kultúry či športu. Dobrá Niva vďaka 
svojej polohe  a pracovným príležitostiam mimo obce nie je a ani nebola izo-
lovanou a uzavretou lokalitou. Zároveň sa nachádza v unikátnom zoskupení 
prírodných krajinných daností vysokej ekologickej, prírodnej (chránený areál 
Gavurky) aj historickej hodnoty. 
 Ďalším významným determinantom je stabilizovanie počtu obyvateľov 
a konfesionálna príslušnosť. Dobrá Niva na rozdiel od ostatných nami skú-
maných obcí je prevažne evanjelická. Obyvateľstvo stále čerpá z tradície pro-
testantskej etiky života rodiny a spoločenstva, hoci v ostatných rokoch vzrastá 
počet príslušníkov katolíckeho vierovyznania.  Súčasná podoba obce a najmä 
života jej obyvateľov bola formovaná aj vzdelanými a rozhľadenými príslušník- 
mi evanjelickej inteligencie a farárov, s významným dosahom na budovanie 
demokratickej spoločnosti, čo pretrváva dodnes. Dobrá Niva si pestuje vzác-
nu tradíciu tolerantného náboženského spolunažívania, ktoré sa prejavuje 
v spoločných predvianočných i novoročných stretnutiach členov oboch konfe-
sií či ekumenických bohoslužbách pri rôznych príležitostiach. Pri cirkevných 
pohreboch sa rozozvučia zvony na obidvoch kostoloch. Aj preto skúsenosti 
prenášané generáciami Dobronivčanov spájajú tradíciu a inováciu, stabilitu 
a dynamiku, reprodukciu a kreativitu. Vedomie spätosti s obcou je sprevádzané 
aj úsudkom, že jej rozvoj (úpadok) môže zásadne ovplyvniť nielen prosperitu 
obce, ale aj životný štýl a životné stratégie samotných obyvateľov (Koštialová 
2017). 
 Pre autochtónne obyvateľstvo Dobrej Nivy je príznačné inštitucionalizova- 
né, normatívne správanie, symbolická komunikácia, používanie nárečových 
slov, dodržiavanie hodnôt a sociokultúrnych normatívov odrážajúcich sa v in-
terpersonálnych vzťahoch v každodennom i sviatočnom živote. V rurálnom 
prostredí sa kladie dôraz na tradíciu a miestne autority (patria k nim naprí-
klad starostovia, predstavitelia cirkví, poslanci, lídri kultúrno-spoločenského 
či športového života). Vo výpovediach respondentov dominuje vzájomná blíz-
kosť, rodinné a priateľské väzby, komunikácia tvárou v tvár, sociálna neformál-
na kontrola, pocit bezpečia a pomoci. Žiť v Dobrej Nive ešte neznamená byť 
Dobronivčanom. Tým sa stáva obyvateľ obce, ktorý má v nej rodinné, kama-

VIDIEK 10.2..indd   94 24. 2. 2021   10:29:11



            
95

DOBRÁ NIVA

rátske väzby, zaujíma  sa o život v obci a aktívne sa na ňom zúčastňuje. Je to 
viditeľné najmä na alochtónnych rodinách žijúcich v Dobrej Nive, ktoré ne-
majú k obci žiadne sociálne väzby a väčšina z nich sa ich ani nesnaží budovať. 
Obývajú satelitnú časť obce, vybudovanú po roku 2000.48  

Kultúrna a športová infraštruktúra

 Obecné zastupiteľstvo má zriadenú komisiu kultúry, športu a práce s mlá-
dežou i ustanovený Zbor pre občianske záležitosti, ktoré spolupôsobia pri or-
ganizovaní kultúrno-spoločenského života a realizovaní špecifických obradov. 
Obyvateľom slúži kultúrny dom (KD)49 s veľkou, viacúčelovou spoločenskou 
sálou s kapacitou 400 miest. Konajú sa v ňom mnohé kultúrno-spoločenské 
podujatia organizované obcou, spolkami i inými subjektami. Nachádza sa tu 
i obecná knižnica s vyše 7000 knižnými titulmi a internetovým pokrytím, ktorá 
je otvorená pre verejnosť každý deň. Svoje zázemie v KD má aj folklórna skupi-
na Dobrona.
 Jedným z kladných príkladov obnovy hmotného a duchovného prostredia 
dediny je  revitalizácia verejného priestranstva v Dobrej Nive. Oblúk pôvodnej 
kamennej domovej brány z roku 1920 osadený v centre obce pri rekonštrukcii 
námestia je toho dôkazom. Brána (otvorená) má symbolizovať otvorenosť, po-
hostinnosť a súčinnosť obce a jej obyvateľov. Pri bráne a fontáne na námestí 
sa konajú viaceré kultúrno-spoločenské aktivity. V roku 2008 bol slávnostne 
otvorený aj prírodný amfiteáter Kolo. Ďalším priestorom pre realizovanie špe-
cifických podujatí, najmä vo väzbe na tradičnú kultúru je dom U Lukáčov. Pre 
napĺňanie svojho účelu si obidva priestory vyžadujú v čo v najkratšom čase re-
konštrukciu. V obci sa nachádza Evanjelický a. v. chrám Boží a Kostol sv. Mi-
chala archanjela, dva cintoríny aj Dom smútku.50  
 V roku 2014 obec vydala monografiu Dobrá Niva. Okrem uvedenej monogra-
fie vyšli o obci viaceré publikácie a multimediálne propagačné materiály. V kon-
texte s tradičnou kultúrou môžeme uviesť napríklad publikácie od učiteľa Jána 
Škodu a zo starších knihy od ľudovej umelkyne Zuzky Seleckej. Jednou z inšpi-
ratívnych aktivít obce je, že si v spolupráci s občanmi buduje archív fotografií. 
Takýmto spôsobom dokumentuje, archivuje, prezentuje rodinný a spoločenský 
život v obci a zachytáva aj jej premeny. Obec má vybudovaný bezdrôtový roz-
hlas a na komunikáciu s občanmi využíva aj moderné mobilné aplikácie, ktoré 
prinášajú prehľad aktualít z webu, informácie o akciách, fotografie, oznamy. 
Zdrojom informácii o aktuálnom dianí v obci sú aj Dobronivské noviny. 
 Pre športové vyžitie obyvateľom slúži areál, kde sa nachádza futbalový šta- 
dión a tribúna. V okolí obce nájdeme aj turistické chodníky i cyklistické trasy. 
Územný plán navrhuje rozšírenie plôch športu v blízkosti jestvujúceho futbalo- 
 

48 Ide približne o dvadsať domov.
49  Kultúrny dom, pôvodne polyfunkčný Družstevný dom bol otvorený v roku 1978.
50 Dom smútku bol postavený v roku 1988.
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vého ihriska, kde sa predpokladá výstavba multifunkčného ihriska (PHSR  2017 –  
2026: 53).

Škola ako edukačný a voľnočasový priestor

„Želám si, aby naša škola bola miestom, kde žiaci budú radi chodiť, na vyučova-
nie sa budú tešiť, kde bude vládnuť vzájomná úcta a pochopenie, rešpektovanie 
a spolupatričnosť.“ (Slosiariková 2019: 4)

 Výchovno-vzdelávací proces detí v Dobrej Nive je zabezpečený Základnou 
a materskou školou Juraja Slávika Neresnického51, ktorej zriaďovateľom je obec 
Dobrá Niva. Základná škola patrí k najmodernejšie vybaveným školám na Slo-
vensku a navštevuje ju približne 200 žiakov. Materská škola sídli v samostatnej 
budove a chodí do nej takmer 70 detí. V areáli školy sa nadchádza aj telocvičňa, 
posilňovňa, ihrisko s umelou trávou i tenisové kurty, ktoré využívajú na športo-
vanie nielen žiaci, ale aj široká verejnosť. Škola má vo svojom školskom vzdelá-
vacom programe zadefinované štyri priority: výučbu cudzích jazykov, výučbu 
tenisu52, informatívnu a regionálnu výchovu. V roku 2013 škola získala certifikát 
Zelená škola a po splnení akreditácie i certifikát Škola s regionálnou výchovou 
(Slosiariková – Gocníková – Čipková 2014: 185 – 186). 
 Regionálna výchova pre I. a II. stupeň ZŠ v Dobrej Nive zahŕňa spoznávanie 
lokálnych a regionálnych hodnôt a osobitostí kultúrneho a prírodného dedič-
stva i regionálnej histórie. Proces výchovy a vzdelávania je zameraný na per-
cipovanie potenciálu vidieckej krajiny, na vnímanie a poznanie javov tradič-
nej kultúry. Prostredníctvom špecifických aktivít, stretnutí žiakov so staršími 
obyvateľmi, remeselníkmi, spevákmi, škola formuje a posilňuje aj medzigene-
račné väzby a transmisiu kultúrnych hodnôt. Edukačná činnosť v rámci regio-
nálnej výchovy je v ZŠ zameraná na to, aby žiaci poznali svoju obec, jej histó-
riu, kultúrne pamiatky, architektúru, významné osobnosti i bohatstvo fauny 
a flóry. Konkrétne tematické celky sú kreované tak, aby poskytovali informácie 
o dobronivských priezviskách, prezývkach, rodinách (rodostromy), rodinných 
väzbách, špecifickej architektúre (drevené brány), remeslách a remeselníkoch 
v obci (včelár, stolár, cukrár,...), tradičnom odeve (výrobe i súčastiach dobro-
nivského kroja), kalendárnom zvykosloví, kulinárnej kultúre, piesňovom a ta-
nečnom folklóre i nárečí. Zároveň regionálna výchova podporuje dimenziu 
kultúrnej rôznorodosti. Stretnutiami so žiakmi z iných škôl s regionálnou vý-
chovou i z partnerskej školy v Prachaticiach spoznávajú odlišné kultúrne javy, 
učia sa vnímať a akceptovať aj iné kultúrne tradície. Prvky regionálnej výchovy 
sa realizujú v rôznych predmetoch, napríklad vo vlastivede, výtvarnej, hudob- 
 
 
51  Juraj Slávik Neresnický (1890 Dobrá Niva – 1969 Washington) bol významný politik, diplomat, práv-

nik, prekladateľ, básnik. Čestný názov Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického 
bol udelený škole v roku 2011.

52  Tenis sa vyučuje v rámci tzv. disponibilných hodín. Na tenisových kurtoch majú žiaci školy možnosť 
hrať zdarma i mimo vyučovania.
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nej výchove, v prírodovede, slovenskom jazyku a podobne. Regionálna výchova 
podporuje i estetické vnímanie žiakov a rozvíja ich talent vo všetkých druhoch 
umenia (v období vianočných a veľkonočných sviatkov žiaci majú tematické 
tvorivé dielne). Zaradená je aj do voľnočasových aktivít, napríklad v detskom 
folklórnom súbore Dobronka, tkáčskom či divadelnom krúžku. Škola vydala 
i skladačku s názvom Divy Dobrej Nivy, ktorá približuje žiakom prírodné a ar-
chitektonické zaujímavosti obce a jej okolia. 

„Veľmi dobre sa nám učia remeslá. Máme napríklad krosná. Dobre sa učí aj o krojoch, 
to máme dobre zdokumentované vďaka pánovi učiteľovi Škodovi. V škole robíme rôzne 
prezentácie aj o krojoch, o piesňach, tancoch. Deti sa učia tancovať napríklad tú našu 
Kozipoľku, učia sa aj o Zuzke Seleckej. Ale záujem je aj o jedlá, lebo tu v Dobrej Nive boli 
vynikajúce kuchárky a cukrárky.“ (ž. 41 – 50) 

 Školský rok je bohatý na mnohé vzdelávacie i kultúrno-spoločenské podu-
jatia, ktoré rozvíjajú osobnosť žiakov. Participuje na nich aj Centrum voľného 
času Slávik, školský klub detí i knižnica.53 Tá rôznymi aktivitami (napríklad 
pasovanie prvákov za čitateľov, čítanie so starými rodičmi, Moja retro kniha, 
literárna a výtvarná súťaž Čo sa mi páči na Dobrej Nive) prehlbuje čitateľskú 
gramotnosť detí, vzťah ku knihám, k obci, vytvára podmienky pre zážitkové 
čítanie. Centrum voľného času – Slávik realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť 
v záujmových útvaroch formou krúžkov, klubov a pravidelne sa opakujúcich 
podujatí. Vo vzťahu k žiakom plní nielen výchovnú funkciu, ale i funkciu so-
cializačnú, rekreačno-oddychovú, sebarealizačnú, preventívnu a vytvára pod-
mienky pre zmysluplné trávenie voľného času. Okrem už spomenutých sú to 
i rôzne vedomostné a športové krúžky, napríklad futbalový, gymnastický, flor-
balový, tenisový a podobne. V škole funguje žiacky parlament, prostredníctvom 
ktorého žiaci navrhujú kroky na zlepšenie mimoškolskej činnosti a podobne. 
Organizuje napríklad Valentínsku poštu, Deň učiteľov, karneval i charitatívne 
podujatia. 
 Vzťah ku škole sa vytvára a formuje aj špecifickými situáciami posilňujúcimi 
väzby medzi žiakmi navzájom, žiakmi a učiteľmi, učiteľmi a rodičmi, a napo-
kon i medzi žiakmi, učiteľmi a občanmi. Jednou z takých je iniciačný obrad 
uvedenia prvákov medzi žiakov školy. Organizátormi slávnosti Deviataci prvá-
kom, tak ako jej názov napovedá, sú žiaci posledného ročníka ZŠ. Oni pripra-
vujú pre deti tematický program, rôzne úlohy a po ich zvládnutí pani riaditeľka 
pasuje prvákov do žiackeho stavu. Separačným obyčajom, ktorý uzatvára určitú 
životnú etapu je rozlúčka s deviatakmi, ktorí sa lúčia so školou, s učiteľmi, pe-
dagógmi a zamestnancami školy. V školskom prostredí sa konajú i ďalšie ak-
tivity, napríklad karneval, rôzne slávnostné akadémie, besiedky (Deň matiek, 
Mesiac úcty k starším, príchod Mikuláša) a podobne. 
 Sociokultúrny potenciál lokality narastá priamoúmerne aktívnym a efektív-
nym sieťovaním inštitúcií, záujmových združení, občanov a ich participáciou  
 
53  Tím pedagógov a žiakov vydáva aj elektronický časopis Školák.
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na kultúrno-spoločenskom živote. I napriek tomu, že škola má vlastné mecha-
nizmy fungovania, jej kredit sa zvyšuje, ak svojou činnosťou prekračuje rámec 
školského prostredia a spolupodieľa sa na aktivitách obce. A to prepojenie: 
obec – škola v Dobrej Nive funguje. Škola zabezpečuje programy aj pri inšti-
tucionálne podporovaných sviatkoch (obyčaje životného cyklu, oslavy spoje-
né s koncom I. a II. sv. vojny, predvianočné podujatia a podobne), na ktorých 
participuje spolu s obecným úradom i s inými subjektmi. Pred veľkonočnými 
sviatkami spoluorganizuje Veľkonočný jarmok s programom, na ktorom deti 
predávajú vlastnoručne zhotovené výrobky.
 Jednou z najväčších akcií, ktoré škola organizuje, je Vianočná besiedka.54 
Deti pod vedením svojich pedagógov pripravia každý rok tematicky jednoliaty 
program (napríklad Vianoce v troch rôznych obdobiach: rok 1918, 1978, 2019, 
Vianoce vo svete, Pri vianočnom stromčeku...), ktorý dotvoria kostýmami, ku-
lisami i svetelnými efektami. Prezentuje sa každá trieda. 

54  Súčasťou vianočnej atmosféry v škole býva aj Vianočný turnaj rodičov a detí vo futbale.

Vianočná besiedka. 2018, fotoalbum Základnej školy s materskou školou Juraja Slávika 
Neresnického v Dobrej Nive
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„Tak to je topka akcia. To kultúrny dom praská vo švíkoch, aj dva by sme zaplnili. Všetko 
je plné. Ja  poviem, ja počas tej besiedy som dojatá, že až plačem. Proste ja obdivujem 
tých učiteľov, tie deti. Urobiť scenár, nacvičiť, zladiť celú školu, kulisy... Musí byť hudba 
vybratá, kostýmy, generálka a tak ďalej. Je tam  dvesto detí, tie zorganizovať. Ale ony sú 
už také vycvičené, sú disciplinované a veľmi sa tešia na to. Je to veľká slávnosť v dedine.“ 
(ž. 41 – 50)

Obecný úrad – otvorený partnerský priestor 

 Rozvoj obce Dobrá Niva je výsledkom nielen súčasného napĺňania vízií 
a plánov, ale je podmienený aj kvalitou rozhodnutí z minulosti (politických, 
hospodárskych, ekonomických či sociokultúrnych), ako aj činnosťou rôznych 
inštitúcií i osobnosťami lídrov. Zlepšiť kvalitu života občanov a akcentovať udr-
žateľný rozvoj obce je možné dosiahnuť spoluprácou a partnerstvom. Tento 
synergický efekt je vhodným nástrojom aj pre miestnu samosprávu, uplatňo-
vaním princípov „otvoreného“, komunikatívneho, súčinného obecného úradu. 
Ako ukazuje prezentovaný výskumný materiál, obecný úrad realizuje a spolu- 
organizuje viaceré aktivity, ktoré súvisia s obyčajami životného i kalendárneho 
cyklu i slávností späté s historickými udalosťami. 
 Slávnostné uvítanie detí do života má zdôrazniť predovšetkým občiansku 
stránku a spoločenské prijatie dieťaťa do spoločenstva. Po roku 1989 nastal na 
Slovensku útlm vo vykonávaní tohto občianskeho obradu a bolo ťažké odhad-
núť, kam budú smerovať potreby a záujmy ľudí. Preto sa v Dobrej Nive od sláv-
nostného uvítania detí na niekoľko rokov upustilo. Jeho forma bola zrejme ľu-
ďom blízka a v lokálnom spoločenstve rokmi aj stabilizovaná. Okrem recepčnej 
funkcie má významnú úlohu aj komunikatívna, emotívna i psychologická strán-
ka obradu. Na podnet predstaviteľov obce a obyvateľov sa na obecnom úrade 
vrátili k tejto forme privítania novonarodených detí. Keďže natalita vo všeobec-
nosti klesá, klesá aj počet detí, pre ktoré je tento akt pripravovaný. V súčasnosti 
sa organizuje pre všetky novonarodené deti jedenkrát do roka za prítomnosti 
rodičov.55 Na slávnostnom uvítaní detí do života participuje starosta úradu, ma-
trikárka, členky Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ)56, žiaci a žiačky základ-
nej školy a detský folklórny súbor Dobronka. Okrem záujmu členov lokálneho 
spoločenstva o túto formu uvítania je jeho realizácia podmienená aj pozitívnym 
prístupom predstaviteľov obce i kreativitou a snahou jedincov pripraviť podu-
jatie organizačne i obsahovo, napríklad vytvoriť dramaturgickú skladbu pro-
gramu, texty, nacvičiť  kultúrny program, zabezpečiť darčeky (Koštialová 2017).

„V súčasnosti to robíme. Po revolúcii sme to vypustili, lebo sa vtedy z toho začalo upúšťať, 
lebo sa povedalo, že aj ten  ZPOZ je taký socialistický. Že uvítanie dieťaťa sa robilo preto, 
aby sa prehlušili tie krsty, hoci každé to dieťatko v Dobrej Nive väčšinou bolo pokrstené. 
Ale potom sme sa rozhodli, že hoci sú tie krsty, vrátime sa k tomu. Rodičom sa to páčilo  
 
 
55 Privítaných je približne pätnásť detí.
56 ZPOZ v Dobrej Nive sa obnovil v roku 2014.
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a je to také pekné, také privítanie tých detí a uctenie si tých rodičov. Robíme to takým 
spôsobom, že keďže sa nám rodí máličko detí v porovnaní s tým, ako to bolo, keď sa nám 
rodilo  tridsať – tridsaťpäť  aj štyridsať detí do roka, a teraz máme desať, čiže ich vítame 
raz do roka. Robíme to naraz v jeden deň.“ (ž. 51 – 60)

 Obecný úrad pozýva na slávnostné stretnutie aj jubilujúcich občanov.  
Po skončení oficiálnej časti (príhovor starostu, zápis do pamätnej knihy obce, 
odovzdanie malej pozornosti) je vytvorený priestor na občerstvenie a neformál- 
ne rozhovory. 
 Výsledky antropologických výskumov  potvrdzujú, že jedlo a spôsoby je-
denia patria k najvýraznejším identifikačným kódom ľudských spoločenstiev. 
Kulinárna kultúra je zaraďovaná do štruktúr tzv. „dlhého trvania“ a stravovacie 
modely patria k najstabilnejším hodnotám (Stoličná 2012: 1). Kulinárna kultúra 
je považovaná za súbor špecificky organizovaných a kolektívom uplatňovaných 
vedomostí, symbolov, významov, sociokultúrnych regulatívov, kultúrnych kó-
dov a pravidiel, ktoré si človek osvojil ako člen určitej spoločnosti. K podujatiam, 
ktoré sa etablovali v kalendáriu obce a patria k vyhľadávaným i ľuďmi z oko-
lia, patria: Obecná zabíjačka a Deň poľovníckych špecialít – tradičné gastro- 
nomické podujatia zamerané na ochutnávku lokálnych špecialít. Obidve podu-
jatia sa konajú  v dome U Lukáčov alebo v priestoroch prírodného amfiteátra 
Kolo, prípadne sa  realizujú priamo na námestí. Obecná zabíjačka sa koná v ja-
nuári a organizuje ju obec Dobrá Niva. Podáva sa kapustnica, zabíjačková mr-

Slávnostné prijatie jubilujúcich občanov v obradnej miestnosti. 2019, archív OcÚ
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venica, klobásy, hurky, papriková slanina, oškvarky, škvarkové pagáče i štrúdle. 
Na toto podujatie prichádza okolo štyristo ľudí z Dobrej Nivy i okolia. Deň 
poľovníckych špecialít sa organizuje v októbri. Hlavným garantom sú Obecné 
lesy Dobrá Niva, obecný úrad, Poľovnícke združenie Päť vrchov. Návštevníci si 
môžu kúpiť napríklad: zverinový vývar s pečeňovými haluškami, srnčí guľáš, 
pečeného muflóna, diviaka, perkelt z jeleňa, danieliu sviečkovú na smotane 
a podobne. Podáva sa aj dobronivské pivo – Dobrovar, varené víno i nealkoho-
lické nápoje (Koštialová 2017).

„Všetko si musíme vždy pripraviť vopred. Zabíjame prasce, pripravíme si tie výrobky, 
klobásy, škvarky, paprikovú slaninu... Muflónie mäso i divinu taktiež už pred akciou dá-
vame do pácu, a potom sa všetko robí naplno, úplne naplno. Všetko je domáce. Všetko 
na tie špeciality musí byť doma robené. Všetko, aj tie knedle musia byť tu urobené, aj tie 
štrúdle, nič nemôže byť kúpené...“ (m. 41 – 50 r.)

„To sú také skvelé akcie. Pri poľovníckych, tam sú hlavným garantom Lesy, no a, sa-
mozrejme, obec. A je tam ešte kopec, kopec dobrovoľníkov, ktorí chodia pomáhať. To už 
máme tímy ľudí, že iba povieme a oni prídu. To už nič nemusíme riešiť. A keď ich neza-
voláme, tak sú ešte aj nahnevaní.  Toto sú také akcie, kde tí ľudia nemajú problém prísť 
pomáhať, lebo chcú. A oni to berú ešte tak, že je to pre nich veľká česť pomôcť. A myslím 
si, že to na tých akciách aj vidieť.“  (m. 41 – 50)

 „Prvá marcová sobota bola v kalendári obecných podujatí určená pre zorga- 
nizovanie už tradičnej   akcie – obecnej zabíjačky. Hlavní garanti – poslanci 
Obecného zastupiteľstva a zamestnanci Obecného úradu opäť dokázali pripra-
viť pre našich občanov milé podujatie. Nielenže si všetci mohli pochutiť na 
zabíjačkových špecialitách – kapustnici, klobáskach, jaterniciach, škvarkách či 
paprikovej slaninke, ale pre tých, čo mali chuť na sladké, sa robili aj palacinky. 
A aby v tento deň bolo aj veselo a zábava, o to sa postarala naša folklórna sku-
pina Dobrona. Muzika a spev sa ozývala z dvora skoro na celú Mlynskú ulicu. 
Vyše 400 ľudí si našlo čas a prišlo na túto akciu. Prežili tento pekný deň aj 
v rozhovoroch s priateľmi a známymi, s ktorými sa už dlho nestretli.“ (Slosiarik 
2019: 3)

Spolková činnosť, občianske združenia

 V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať spolkom a združeniam v Dob-
rej Nive, ktoré okrem činností vyplývajúcich z ich hlavného zamerania aktív-
ne participujú aj na kultúrno-spoločenskom, vzdelávacom, športovom dianí 
v obci a reprezentujú ju i navonok. Spolková činnosť v Dobrej Nive má dlho-
dobú tradíciu. K zakladaniu spolkov prispievala najmä miestna inteligencia 
a evanjelickí farári. Podľa záznamov z obecnej kroniky sa mládež v 50-tych ro-
koch grupovala aj okolo ľudovej umelkyne Zuzany Seleckej-Strhárovie, ktorá 
sa venovala zberu ľudových piesní, tancov, krojov, tkanín, a ktorá založila spe-
vácky a tanečný folklórny súbor. V období 50. až 70. rokov minulého storočia 
v obci pôsobila i Ľudová hudba Jána Hanzela (Mezeiová 2013). Neskôr v obci 
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pracoval aj úspešný divadelný ochotnícky súbor pod vedením učiteľa miestnej 
základnej školy Jána Škodu.57 Koniec činnosti súboru úzko súvisí s ďalšou akti-
vitou režiséra Jána Škodu, ktorý od roku 1983 zasvätil svoj čas a energiu vedeniu 
folklórnej skupiny Dobrona (FSk Dobrona). 

 FSk Dobrona pracuje kontinuálne, patrí k najlepším folklórnym skupinám 
na Slovensku a jej členovia  participujú na väčšine kultúrno-spoločenských 
aktivít v obci. Pravidelne sa zúčastňuje  na festivaloch a rôznych podujatiach 
doma i v zahraničí, napr. na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, 
folklórnych festivaloch Východná, Strážnica, Heľpa, Hrušov, Kokava nad Ri-
mavicou a absolvujú mnohopočetné vystúpenia u Slovákov v Maďarsku. K naj- 
úspešnejším programovým číslam patria Chodenie s Urbanom, Jánske piesne, 
Krštenie u Cimbalášov, Rozprávanie o bolesti a iné. V súčasnosti skupina pracu-
je pod vedením Kvetoslavy Babiakovej a ľudovú hudbu vedie Ján Cúth.
 Podľa Daniela Luthera členovia folklórnych skupín „svoj vzťah k folklóru ne-
preukazujú tým, že o ňom hovoria, nezabaľujú ho do žiadnej ideológie, oni jed-
noducho ,svoje´ piesne a tance považujú za hodnotu, ktorej sú ochotní venovať 
časť svojho života. V obci ich ako znalcov tradície pozývajú na akcie, o ktorých 
si myslia, že by mali obsahovať nejaké znaky lokálnej identity“ (Luther 2005: 11).  
 
57 Ján Škoda (1945 – 2003): učiteľ, divadelník, režisér, zakladateľ a vedúci FSk Dobrona. Postupne for-

moval a kompletizoval repertoár skupiny i krojové vybavenie (kroje šil sám na základe starých foto-
grafií, a to nielen pre FSk Dobrona, ale aj pre iné folklórne kolektívy).

Vystúpenie Dobrony na Dni poľovníckych špecialít v dome U Lukáčov. 
Foto: Koštialová, Katarína. 2019
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Folklórna skupina v obci plní viacero navzájom poprepájaných dôležitých  
funkcií. Ide o prezentovanie, uchovávanie i dokumentovanie javov tradičnej 
kultúry, a to najmä vo vzťahu k svojej lokalite, prípadne regiónu (funkcia lokál-
na, dokumentačná, identifikačná, reprezentačná, integračná, estetická).  Záro-
veň vo väzbe na lokálne spoločenstvo i smerom k svojim členom má aj funkciu 
edukatívnu (transmisia hodnôt), normatívnu i zábavnú. Členovia folklórnej 
skupiny získavajú sociálne kontakty, vytvárajú priateľstvá, nielen v rámci sku-
piny, ale aj spoznávaním iných ľudí s podobnými záujmami. Nácviky považujú 
za relax a zmysluplné trávenie voľného času (funkcia socializačná, komuni-
kačná, psychologická). A v neposlednom rade ide aj o posilňovanie skupinovej 
identity, medzigeneračných vzťahov, princípov solidarity a vzájomnej pomoci. 
Zároveň členovia Dobrony  vyjadrujú aj obavy z toho, či bude mladá generácia 
aktívna, či ju osloví takáto forma trávenia voľného času, a teda či bude pretrvá-
vať kontinuita prezentovania tradičnej kultúry ako segmentu lokálneho hmot-
ného a nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom FSk. Uvedené mô-
žeme dokumentovať aj nasledovnými výpoveďami:

 „Keď sa v Dobrej Nive povie Dobrona, niet človeka, ktorý by nevedel, o koho a o čo ide. 
Dobrona je kus života kolektívu ako takého, ale aj jednotlivca. Všetci, ktorí čo akú dobu 
v Dobrone pobudli, hovoria o nej ako o pekných chvíľach či rokoch svojho života... Dob-
rona nielenže obohatila životy jej členov, ale čo je najdôležitejšie, vyniesla na svetlo to, 
čo už bolo možno zabudnuté – pomohla nájsť bohatstvo, ktoré nám zanechali naši pred-
kovia. Nájdu sa takí, ktorí folklór a tradície zaznávajú. Ale len nemúdri nechcú poznať 
svoju minulosť.“ (ž. 61 – 70)

„Ja si neviem predstaviť, že by sme sa rozpadli. Čo by som potom robila v pondelok? Pre 
mňa nedeľa večer vôbec nie je stresujúca, že je po víkende a idem v pondelok do práce. 
Ja sa vlastne teším, že ide pondelok, lebo večer máme skúšku v Dobrone. Ale ja neviem, 
či to budú chcieť ešte títo mladí sa tomu venovať, či sa nerozpŕchnu kdesi do sveta.“  
(ž. 51 – 60)

„Myslím si, že u nás je ešte ten folklór v úcte, že sa ešte dodržiavajú tie tradície. A určite 
to je aj tým, že tu je Dobrona, že vystupujeme na každom podujatí v obci, že tí naši ľudia 
prídu na vystúpenia a páči sa im to.“ (m. 51 – 60)

„...ja chodím do Dobrony z dvoch takých dôvodov. Jedným je, že to je radosť z toho, keď 
skúšame nový program, a radosť z vystúpení, festivalov. To je obrovské množstvo zážit-
kov. A potom ten druhý, ktorý je možno ešte väčší, a to je partia ľudí, ktorá tu je. Ja si 
neskutočne vážim to priateľstvo.“ (ž. 41 – 50)

 V obci pôsobí aj Záujmová organizácia Slovenského zväzu včelárov, Obvodná 
organizácia Slovenského rybárskeho zväzu i Poľovnícke združenie Päť vrchov 
Dobrá Niva. Poľovníci spolupracujú s obcou pravidelne najmä pri organizovaní 
kulinárnych podujatí, o ktorých sa zmienime na ďalších stranách. V obci pô-
sobí i Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý si v roku 2020 pripomína 140. výročie 
založenia organizovaného spolku hasičov. S orgánmi miestnej samosprávy naj- 
mä pri organizovaní spomienkových osláv a pietnych aktov pri príležitostiach 
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historických výročí a pamätných dní Slovenskej republiky i obce spolupracuje 
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.  
 Začiatky športu v Dobrej Nive siahajú do prvej ČSR. Za zmienku stojí futbal, 
ktorý sa hrával iba na pasienkoch a neorganizovane. Jeho organizovaný rozvoj 
siaha od päťdesiatych rokov až do súčasnosti a je spojený s viacerými dobrovoľ-
nými funkcionármi a podpornými aktivitami. Počas tohto obdobia došlo k via- 
cerým organizačným zmenám. Od roku 2002 futbalový oddiel rozvíja svoju 
činnosť pod názvom Obecný športový klub Dobrá Niva. K ďalším športovým 
klubom patrí nohejbalový, ktorý organizuje v Dobrej Nive aj Majstrovstvá SR 
neregistrovaných hráčov v nohejbale trojíc i Silvestrovský turnaj. Športový 
klub rekreačnej a telesnej výchovy a športu NIVA sa zameriava na pravidelné  
aeróbne, kondičné cvičenia pre ženy spojené so psychickou relaxáciou. V obci 
je aktívny aj Spolok dobronivských turistov. Cieľom spolku je ponúknuť alter-
natívu k sedavým programom a nenáročnou formou spoznávať prírodné, ume-
lecké a kultúrno-historické zaujímavosti Slovenska a okolitých krajín. Okrem 
peších túr sa členovia spolku venujú aj cykloturistike, behu na lyžiach a lyžo-
vaniu (Mezeiová 2013). K novším športovým klubom patrí Športklub Dobrá 
Niva, o. z., ktorý napríklad v mesiaci máji organizuje bežeckou obcou obľúbený 
Gavurky run.
 Najpočetnejšiu členskú základňu, takmer 200 členov, má Klub dôchodcov 
a Slovenský zväz telesne postihnutých. Klub vytvára veku primerané podmien-
ky na kultúrnu, relaxačnú i športovú činnosť, pripravuje stretnutia najstarších 
občanov, jubilantov, organizuje športový deň, návštevy divadelných predstave-
ní, poznávacie zájazdy po Slovensku i do zahraničia, kúpeľné pobyty a nepravi-
delne aj Ples seniorov.

Výber z kalendária obce 

 V nasledovnom texte sa zameriame na javy, ktoré sú príznačné a reprezen-
tatívne, sú jedným z nosných pilierov lokálnej kultúry a predstavujú kultivo-
vaný kultúrny i sociálny potenciál pre obyvateľov Dobrej Nivy. Samotní Dob-
ronivčania sú s nimi stotožnení, predstavujú pre nich interiorizované kultúrne 
hodnoty a emocionálne ich napĺňajú pocitom hrdosti. Uvedené javy existujú 
v niekoľkých generáciách a sú transformované do súčasnej podoby a podmie-
nok života. Zároveň upriamime pozornosť aj na inovované a inšpiratívne javy, 
ktoré sa môžu stať impulzom pre nové tradície.
 Jedným z príkladov živej tradície je obchôdzka na Troch kráľov a násled-
ná trojkráľová zábava, ktoré pretrvávajú v Dobrej Nive takmer kontinuálne až 
do súčasnosti. Ich základná funkcia (želanie prosperity, zdravia, spokojnosti, 
spoločensko-zábavná a utilitárna) i forma (obchôdzka po domoch), ako aj hu-
dobno-spevné i ústne prejavy kontaktnej komunikácie a odev sa nezmenili. 
Najvýraznejšia zmena sa udiala v rámci nositeľov tejto tradície, pričom práve 
nositelia a organizátori zohrávajú významnú úlohu v procese obnovenia ale-
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bo udržiavania kultúrneho javu, respektíve jeho opätovného zakorenenia. Aby 
trojkráľová obchôdzka nezanikla, ujali sa tejto tradície členovia Obecného 
športového klubu Dobrá Niva – futbalisti.

„My sme sa na to dali, aby tá trojkráľová koleda opäť mala zmysel. Lebo boli časy, že to 
nemal ani kto poriadne robiť a tie Tri krále boli na zaniknutie. Teraz je to partia mužov, 
ktorí vedia, prečo to robia, ktorí to chcú robiť zodpovedne a dôstojne.“ (m. 41 – 50)

 Obchôdzku vykonávajú slobodní i ženatí muži v počte okolo desať až dvanásť  
vo veku od dvadsať do štyridsaťpäť rokov. Oblečení sú vo vlastných, prípadne 
požičaných dobronivských krojoch. Texty piesní a vinšov sa odovzdávajú z ge-
nerácie na generáciu kontaktnou, prirodzenou komunikáciou. 

„Tým, že to sú chlapci, ktorí to zažili, tie texty sú úplne jasné. Učiť sa ich nemusíme, 
rástli sme s nimi.“ (m. 41 – 50)

 Muži sa pred realizovaním obchôdzky stretnú raz, dvakrát, precvičia si texty, 
dohodnú postup a organizačné zabezpečenie. Koledovať chodia k funkcioná-
rom obce, poslancom obecného zastupiteľstva, k pani farárke i farárovi, špor-
tovým funkcionárom, k členom športového klubu, rodinám koledníkov a rodi-
nám, ktoré o to požiadajú.
 S obchôdzkou začínajú o 7.30 hod. a celá trasa je zorganizovaná tak, aby 
o 10.00 hod. koledovali v evanjelickom a o 10.30 hod. v katolíckom kostole.58 
Za celý deň navštívia približne osemdesiat domov. V každom sú pohostení a za 
koledovanie obdarovaní peniazmi a naturáliami: pálenkou, prípadne domácou 
klobásou. Koledníci v dome nechávajú dve vstupenky na trojkráľovú zábavu, 
ktorú organizujú najbližšiu sobotu v kultúrnom dome. Po vyúčtovaní všetkých 
ziskov (z obchôdzky a zábavy) a nákladov sa časť peňazí venuje na oferu do 
obidvoch kostolov a zvyšné peniaze sa využívajú na činnosť športového klubu. 
Význam tejto tradície pre lokálne spoločenstvo i pre aktérov samých je viditeľný 
aj vo výpovedi niektorých realizátorov:

 „Na utorok 6. januára 2015 pripadal sviatok Troch kráľov. V našej obci sa 
stalo tradíciou, že mládenci chodili koledovať po rodinách. Bol to najdlhšie 
zachovávaný ľudový zvyk a prenášal sa z generácie na generáciu. Ale minu-
lý rok táto tradícia bola prerušená, čo nás ako niekdajších mládencov, ktorí 
sme tiež chodievali koledovať, trochu zamrzelo. Začala sa dávať dokopy partia. 
Trošku starší, či už ženatí, alebo slobodní, sme si povedali, že to teda obnoví-
me. Partia 11 koledníkov sa vybrala koledovať po domácnostiach. Počasie bolo 
nádherné, slnko, vietor, mráz a myšlienky sa nám vracali do minulosti, keď ako 
malí chlapci sme po dedine koledovali a tiež mrzli a brodili sa snehom. Vy- 
obliekaní v krojoch, s rozvahou a vážnosťou sme prinášali posolstvo Troch kráľov 
do rodín, neobišli sme ani naše dva kostoly, kde sme veriacim tiež zaspievali 
a zavinšovali. Stretli sme sa s nesmiernou dobrosrdečnosťou a uznaním, že pie-

58  Do katolíckeho kostola začali chodiť na konci 90. rokov. Vždy ide o dohodu s pánmi farármi, ktorí  
v obci slúžia.
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seň v našom podaní znela tak, že ľuďom naskakovali zimomriavky a mnohým 
sa zaleskla slzička v oku. Priznávame – nerátali sme s množstvom pozitívnych  
reakcií, ktorých sa nám počas dňa dostávalo. Sme radi, že sme koledovaniu 
Trom kráľom dali dôstojný rozmer.“ (Dobronivské noviny 2015: 4)

„Dosť veľa rodín sme prešli. Ľudia nás chcú, s veľkým nadšením sme sa stretli, lebo pred-
tým to bolo tak, že chlapci aj kadečo povystrájali, čo nemali, a bolo to skôr o hanbe. Ale 
my sme tomu dali taký šmrnc, dôstojnosť a ľuďom sa to páči. Aj do kostolov, keď sme išli, 
všade sme zožali veľké úspechy.“ (m. 41 – 50)

 V obci sa realizuje aj kňazská koleda, pri ktorej katolícky farár obchádza prí-
bytky. Rodiny, ktoré si želajú, aby ich domy kňaz navštívil, sa nahlasujú. Farár  
5. i 6. januára spolu s dobrými spevákmi v krojoch navštevuje približne šty- 
ridsať domov. Každá rodina ich očakáva s pripraveným pohostením a finančnou 
čiastkou pre kňaza (Koštialová 2017).
 Fašiangové obdobie, ktorá nasleduje po Troch kráľoch, patrí aj v súčasnosti 
k najbohatším, najveselším spoločenským udalostiam v obci. Počet zábav, ple-
sov býva vysoký. Ich organizátormi sú rôzne inštitúcie, záujmové združenia, 
spolky i súkromníci. Nie všetky plesy a zábavy sa etablujú a každoročne opa-
kujú, pretože niektoré zanikajú a vznikajú nové. Okrem Trojkráľovej zábavy sa 

Trojkráľová zábava. Foto: Koštialová, Katarína. 2018
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koná napríklad Obecný reprezentačný ples organizovaný obecným úradom59, 
Ples seniorov pre každú generáciu, Kresťanský ples, Retro ples, ako i  karneval 
pre deti materskej a základnej školy  a iné. Na záver tohto obdobia sa pod Dob-
ronivskou bránou na námestí koná spoločné ukončenie fašiangov s folklórnou 
skupinou Dobrona, detským súborom Dobronka, prípadne uvedením progra-
mu iných folklórnych kolektívov. 
 Čas veľkonočného obdobia je obyvateľmi percipovaný sviatočne. Ako sme 
uviedli, obecný úrad a škola organizujú Veľkonočný jarmok, s cieľom  navodiť 
atmosféru blížiacich sa sviatkov. Jarmok, ktorý sa koná týždeň pred Veľkou no-
cou, sa spája s Regionálnou prehliadkou detských folklórnych súborov, jednot-
livcov, ľudových hudieb, speváckych skupín i sólistov. Na jarmoku sa ponúkajú 
na predaj výrobky symbolicky spojené so sviatkom, ozdobné predmety, ktoré 
zhotovujú žiaci školy, i tovar komerčného charakteru. 
 V obci sú organizované aj inštitucionálne oslavy späté s oslobodením Dob-
rej Nivy (8. marec) i oslavy s ukončením druhej svetovej vojny. Oslavy začí-
najú slávnostnou schôdzou Základnej organizácie Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov, pokračujú pietnym aktom položenia venca k pomníku 
padlých v 1. a 2. svetovej vojne. Keďže sa tieto slávnosti termínovo prelínajú aj 
s Medzinárodným dňom žien i Dňom matiek, kultúrny program v sále KD je 
venovaný aj im. Pripravujú ho deti a žiaci základnej a materskej školy pod ve-
dením pedagógov, prípadne sa prezentujú divadelné kolektívy z okolia. 
 K historicky najvýznamnejším sviatkom obce patrili Turíce, počas ktorých 
stavali chlapci pred domami dievčat máje. Osádzanie májov sa postupne z hľa-
diska formy, významu i termínu transformovalo do novej podoby. Ich stavanie 
sa z turíčneho obdobia presunulo na máj60 (večer pred 1. májom). V súčasnos-
ti máje stavia skupina  mladých chlapcov, pričom vek dievčat, ktorým sa máj 
postaví, sa znižuje (väčšinou ide o dievčatá druhého stupňa základnej školy). 
Okrem májov pred domami dievčat (je ich približne štyridsať) sa v obci stavajú 
dva centrálne máje: na námestí a pri nákupnom stredisku. Zároveň sme zazna-
menali túto iniciatívnu aj v areáli materskej školy, kde malí chlapci stavali máj 
so svojimi otcami. Chlapci, väčšinou spolužiaci z približne rovnakej vekovej 
skupiny, sa skontaktujú prostredníctvom sociálnych sietí, najmä Facebooku. 
Na stretnutí v krčme si dohodnú organizačné záležitosti, napríklad zabezpe-
čenie májov, počty, zoznam a adresy dievčat a podobne. Máje (brezy) chlapci 
získavajú zadarmo od Obecných lesov v Dobrej Nive. Pri rúcaní májov sa mlá-
denci v snahe zaujať mladé dievčatá i lokálne spoločenstvo prezentujú  svojím 
zjavom, organizačnými, tanečnými i spevnými schopnosťami. Takáto prezen-
tácia mladých ľudí však predstavuje v súčasnosti problém. Počet chlapcov sta-
vajúcich máje značne prekračuje počet tých, ktorí sú ochotní ísť máje i rúcať, 
čo je spojené s oblečením sa  do kroja, zaspievaním, zatancovaním a verejným  
 

59  Prvý ročník sa konal v roku 2014.
60  Išlo o postupný proces premien od 50. rokov 20. storočia.
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vystúpením.61 Kedysi bol postavený máj znakom vážneho záujmu o dievča. 
Tento semiotický aspekt sa úplne vytratil. Pretrváva funkcia zábavná, výtvarná 
i socializačná tak u chlapcov, ako i u dievčaťa. Nie zanedbateľnou je i funkcia 
utilitárna, pretože rodina dievčaťa platí za postavenie mája. Obyvatelia obce 
stavanie májov hodnotia pozitívne. Vnímajú to ako umelecký a symbolický jav, 
prvok tradičnej kultúry, zvyšujúci status obce i jedincov.

 „...pamätám si, že bol aj rok, keď sa vynechal, keď sa chlapci nezišli, a bol s tým problém. 
Čo viem, ľudia reagovali, pýtali sa, či sa máje nebudú stavať.“ (ž. 31 – 40)

„Rúcať máje už musia ísť takí, čo nemajú problém ísť do kroja. A oni sa aj hanbia, ne-
vedia spievať, nevedia dobre tancovať. Dokonca už sú na voze aj dievčatá v kroji, čo im 
pomáhajú spievať.“ (m. 51 – 60)

 „Tí mladí sa učia, učia sa správaniu, je to také zbližovanie. A učia sa aj tým tradíciám. 
V našej ulici nebolo veľa májov, ale keď sa rúcali, to už vyjdú von susedovci jedni, druhí, 
pozerajú, a keď chlapci odídu, čo zostane, poďte na jeden, poponúkajú sa,  chvíľočku už 
postojíme, podebatujeme, pojeme, čo zostalo, čo sa nachystalo, koláčiky, chlebík alebo 
jednohubky, a už je to také bližšie.“ (ž. 31 – 40)

 Počas letných dní obecný úrad organizuje Juniáles a Annabál. Najmä Anna-
bál predstavuje významnú spoločenskú udalosť, ktorá patrí k tradičným zába-
vám v Dobrej Nive. Ide o stabilizované podujatie v kalendáriu obce. Podľa toho, 
ako sa menili možnosti kultúrnej infraštruktúry v obci, menilo sa aj miesto jeho 
realizovania. Najčastejšie sa Annabál organizuje pod holým nebom, iba pri ne-
priaznivom počasí v interiéri, v kultúrnom dome. V prípade  priaznivého poča-
sia sa koná v prírodnom amfiteátri Kolo.62 Najlepším motivačným činiteľom pre 
jeho návštevníkov je práve počasie. O tanečnú atmosféru sa stará živá hudba, 
o občerstvenie pracovníci obecného úradu. Ponúka sa guľáš, alkoholické i ne- 
alkoholické nápoje.

„Na Annabál chodí gro Dobronivcov. Ak je dobré počasie, tak to tam praská vo švíkoch, 
aj štyristo ľudí príde. V tom kultúrnom dome, to už vôbec nemá tú atmosféru, ale vonku 
na Kole, to sa hýri do rána.“ (m. 41 – 50) 
 Na konci augusta si lokálne spoločenstvo pravidelne pripomína aj udalosti 
Slovenského národného povstania. V posledných rokoch sú oslavy obohatené 
o lampiónový sprievod, v ktorom sú zastúpené všetky generácie. Po pietnom 
akte pri pamätníku padlých na Námestí SNP sa v priestoroch prírodného amfi-
teátra Kolo zapáli vatra a nasleduje zábava. Súčasťou osláv je aj športové podu-
jatie – tenisový turnaj jednotlivcov O pohár SNP. 
 K novým javom, ktoré posilňujú lokálnu identitu, sú už neodmysliteľnou 
súčasťou predvianočného obdobia a zdôrazňujú duchovný rozmer týchto  
sviatkov, patrí slávnostné zapaľovanie prvej adventnej sviečky a rozsvietenie via- 
 
61  Máje stavia približne tridsať chlapcov, rúcania sa zúčastní polovica z nich.
62  Kým nebolo postavené Kolo, tak sa Annabál konal za kultúrnym domom, Pod lipou, na námestí a po-

dobne.
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nočného stromčeka spojené s príchodom Mikuláša, organizované obcou.  
K sviatočnej atmosfére prispieva aj dekoratívna, svetelná výzdoba námestia, 
ktoré vizuálne mení svoj vzhľad. V jeho centre je adventný veniec.63 Ide o ino-
vačný prvok rozšírený z Rakúska, v súčasnosti uplatňovaný aj v rurálnom pro-
stredí Slovenska. Slávnostné zapaľovanie prvej adventnej sviečky je umocnené 
účasťou a príhovormi starostu, kňazov oboch cirkví a spevom kolied v poda-
ní FSk Dobrona (Koštialová 2017). Obchôdzky s Mikulášom neboli rozvinuté 
v Dobrej Nive a ani v súčasnosti sa nekonajú. Okrem stabilizovanej a dominu- 
júcej formy rodinného obdarovania darčekmi do pripravených topánok v Dob-
rej Nive existujú aj ďalšie, novšie inštitucionálne formy (školy, obecný úrad), 
ktoré sa niekedy spájajú, niekedy existujú samostatne v rôznych variantoch 
a programovej dramaturgii:

▪	 spoločné posedenie detí (detí a rodičov), ktorých obdarováva Mikuláš 
(organizované materskou školou, základnou školou);

▪	 obdarovanie v rámci aktivít obecného úradu na námestí obce spojené 
s rozsvecovaním vianočného stromčeka.

 V predvianočnom a vianočnom období sa prelína náboženská motivácia so 
zábavnou funkciou tradičných obyčají a vo všeobecnosti je možné konštatovať 
aj výraznú tendenciu esteticky ozvláštniť toto obdobie. Novým, dominantným 
prvkom na námestí v Dobrej Nive je okrem adventného venca a tradičného via- 
nočného stromčeka drevený betlehem64, ktorý sa inštaluje od roku 2000. Du-
chovnosť podujatí s prepojením na lokálne spoločenstvo je možné percipovať aj 
prostredníctvom oznamov v Dobronivských novinách a výpovedí responden-
tov/ respondentiek: 

„Posledný novembrový deň sme na námestí na adventnom venci zapálili prvú 
adventnú sviečku. O slávnostnú a dôstojnú atmosféru sa svojimi príhovormi 
pričinili pani farárka Jarmila Balková, pán farár Marián Mlynárik a starosta 
obce Milan Jakubík. Dve adventné piesne zaspievala folklórna skupina Dob-
rona. Vo štvrtok 5. decembra 2019 prišiel na námestie v Dobrej Nive Mikuláš 
so svojimi pomocníkmi. Rozsvietili krásny vianočný stromček a deťom, ktoré  
boli v tomto roku veľmi smelé a šikovné, odovzdali sladkú dobrotu. Koledami 
a piesňami všetkých pozdravila DsFS Dobronka.“ (Pavúková 2019: 8)
 „V nedeľu 7. 12. 2014 o 16:00 hod. sme na námestí rozsvietili vianočný 
stromček a otvorili sme betlehem nainštalovaný pod dobronivskou bránou. Pre 
deti sme pripravili prekvapenie s Mikulášom. Stromček, betlehem a adventný 
veniec dotvárajú peknú atmosféru v centre obce. Každý nám závidí, že aké pek-
né máme naše námestie. Sme radi, že naši občania chodia s radosťou na takéto 
podujatia a vždy sa zídu v hojnom počte. Aj v tento podvečer sme pre účastní-
kov pripravili teplý čaj a kvalitný vianočný punč, ktorého sa vypilo rekordne  
50 litrov.“ (Dobronivské noviny 2014: 1)
63  Adventný veniec  je v zime osadený na fontáne na námestí. Prvýkrát to tak bolo v roku 2013.
64  Tvorcom betlehemu je Dobronivčan Ján Žiga, umelecký kováč.
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„To je taký krásny zvyk, kedy sa v sobotu večer pred prvou adventnou nedeľou slávnostne 
zapáli sviečka. Vtedy je plné námestie ľudí, plno detí. Pani farárka, katolícky pán farár 
a pán starosta sa prihovoria. Vždy veľmi krásne a potom sa spievajú koledy. To si tak 
pospevuje každý. A to je pre mňa také ozajstné začatie toho predvianočného obdobia.“ 
(ž. 31 – 40)

 Významným javom, ktorý sa v Dobrej Nive vyskytuje, je spievanie kolied na 
Štedrý večer v obidvoch kostoloch. Hlavnými aktérmi sú členovia FSk Dobrona 
a koledy v ich podaní sa stali súčasťou vianočnej slávnostnej atmosféry. Takto 
prezentované obradové piesne sa prirodzenou transmisiou dostali do mani- 
festného i latentného repertoára rôznych generácií. Spomenutý jav, ktorý sa 
traduje vyše dvadsať rokov, je príkladom náboženskej tolerancie, posilňuje 
identitu a identifikáciu s lokálnym prostredím a kultúrou. Dáva pocit spolu-
patričnosti a v neposlednej miere aj punc sviatočnosti i výnimočnosti. V tomto 
kontexte je zaujímavé sledovať aj skutočnosť, ako ovplyvňuje a obohacuje nie- 
len účastníkov, ale aj samotných aktérov, ktorí nezávisle od svojho viero- 
vyznania alebo bez náboženskej príslušnosti idú spievať počas služieb Božích 
do evanjelického kostola i na polnočnú omšu do katolíckeho kostola.

„To je proste taký rituál. Keď som bola aj v robote v ten deň a horko-ťažko som to stíhala, 
že zo mňa tieklo, aby som to všetko postíhala, šli sme, lebo veľmi by mi to chýbalo. A to 
chodíme aj tam spievať, aj tam spievať, a to ja ani nie som nejako že veriaca.“  (ž. 51 – 60) 

„Ja si myslím, že to je aj o kamarátstve, aj o atmosfére, aj o politike, ktorú tí farári v obci 
robia. Veď čo ja ako evanjelička by som inak vyspevovala v katolíckom kostole, keby som 
si neuvedomila, že sú tam rodiny mojich kamarátov. Alebo čo aj tí katolíci, ktorí doma 
čakajú s večerou, kým odspievajú v našom kostole. A ja o polnoci, keby som si už najrad-
šej šla ľahnúť, sa zoberiem a idem na tú polnočnú.“ (ž. 51 – 60) 

 Všetky uvedené aktivity vytvárajú predpoklady konštruovania kolektívnej 
identity viazanej na skupinu ľudí, ktorých spája spoločný priestor so svojimi  
kvalitami i nedokonalosťami, tradície, spoločne uznávané hodnoty i predstavy 
nasmerované do budúcnosti (Danglová 2007). V lokálnom spoločenstve Dobrej 
Nivy, napriek tomu, že nie je izolované, fungujú vzájomné väzby na princípe 
príbuzenskom, susedskom i kamarátskom. Existuje tu sociálna kontrola, vzá-
jomná výpomoc a spolupráca rôznych združení a jednotlivcov na kultúrno-spo- 
ločenskom živote.   
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ORAVSKÁ LESNÁ
„Čo je náročné pre život v tejto obci – to sú klimatické pod-
mienky. Človek musí mať obec rád a musí byť na ňu zvyknu- 
tý, aby chcel v nej žiť. Tu je pozitívom to, že ľudia stále tak-
to uvažujú, majú tú dedinu radi. Aj mladí ľudia tu chcú 
ostať žiť a ak sa nám podarí splniť požiadav ky na stavebné 
pozemky, tak tu aj zostanú. Ja som rád, že sa v našej obci 
ľudia prostredníctvom mnohých akcií počas roka spájajú  
a vylučujú sváry. Mám dobrý pocit aj z toho, že sme reali-
zovali viaceré projekty, ktoré sa  dlhé roky nedarili vyriešiť. 
Darí sa nám zhodnocovať majetok obce, ale darí sa nám aj  
v oblasti vzdeláva nia, zabezpečenia zdravotníctva, komunál- 
nej techniky a ob sluhy.“
(starosta Oravskej Lesnej)
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Rozvojové faktory

 Oravská Lesná leží v námestovskom okrese na severe krajiny, ktorý patrí 
v rámci  kraja medzi okresy s nízkou mierou industrializácie. V hospodárskom 
kontexte je napriek vzdialenosti obce od mestských centier relatívne dosta-
točná ich dostupnosť.65 Hromadnú dopravu pre obec zabezpečuje SAD auto-
busovými spojmi s priamym spojením obce so sídelnými útvarmi, čím sa za-
bezpečuje napríklad dochádzka detí do školy na vyučovanie, návšteva kostola, 
zdravotného strediska, obecného úradu a podobne. Vlaková doprava tu nie je 
vybudovaná. 

„Riešime aj so SAD-kou s vedúcim dopravy spoje. Prispôsobujú sa, aj pán farár pris-
pôsobil hodiny pobožností autobusovým spojom, aby sa na nich mohli zúčastniť ľudia 
i z odľahlejších častí Lesnej. Aj tí ľudia, ktorí sú starší a nemajú auto, vedia sa dostať do 
kostola.“ (m. 31 – 40) 

 Obec má dobre vybudovanú hospodársku a technickú infraštruktúru: dos- 
tatočné množstvo a kapacitu objektov slúžiacich na hospodárske účely, vybu-
dovaný poľnohospodársky dvor (bývalé JRD), priemyselné centrum, obchod-
ný a trhový priestor i dostatočný počet objektov slúžiacich na obchodné účely 
a pre služby.
 Pozitívnymi demografickými ukazovateľmi je narastajúci počet obyvateľov 
i veková a vzdelanostná štruktúra. Z celkového počtu obyvateľov je najväčšia 
časť  sústredená v osadách pozdĺž hlavnej cesty, naopak vo vzdialenejších čas-
tiach je počet obyvateľov omnoho menší (Tanečník, Flajšová, Demänová).  
 
Hospodárska činnosť 

 Na celkový súčasný stav  Oravskej Lesnej vplýva  historická skúsenosť jej 
obyvateľov so zamestnaním v priemysle a odchodom za prácou. Ako uvádza 
kronika, už od šesťdesiatych rokov odchádzali celé rodiny pracovať na Moravu, 
južné Slovensko i do bližších centier ako Námestova či Dolného Kubína. Uplat-
nili sa v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu. 
 V roku 2008 Peter Gajdoš a Ján Pašiak pomenovali niektoré všeobecné li-
mity rozvoja vidieka. Podľa nich strata sídelnej aktivity vidieckeho priestoru 
(s výnimkou suburbanizovaných obcí v zázemí väčších miest) spolu so starnu-
tím vidieckej populácie a s čiastočným vyľudňovaním...spôsobuje, že sa znižu-
je potenciál pre investovanie do infraštruktúry a vidiecky priestor je stále ešte  
 
65  V roku 1925 bola dokončená úvraťová prepojovacia trať s Kysuckou lesnou železnicou, čím vznikla 

Kysucko-oravská lesná železnica s prepojením na Košicko-bohumínsku železnicu v Krásne nad Kysu-
cou. Do roku 1952 nemala obec žiadne autobusové spojenie s okolím, „ľudia chodili iba povozom“; od 
1952 bola sprístupnená doprava  do Námestova. Postavením Oravskej priehrady v roku 1954 vzrástol 
cestovný ruch a cez leto obcou prechádzalo mnoho výletných autobusov.
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málo atraktívnym pre potenciálnych investorov (Gajdoš – Pašiak 2008: 13). Toto  
všeobecne platné rozvojové hľadisko ale nemožno aplikovať na Oravskú Lesnú, 
ktorá v posledných desaťročiach pritiahla viacerých investorov. 
 Už období socializmu sa v Oravskej Lesnej rozvíjala priemyselná výroba ako 
odraz snahy o spriemyselnenie niektorých regiónov Slovenska. Od roku 1967 
tu bol etablovaný priemyselný podnik – Tesla Oravská Lesná.  Priestory sta-
rej, už nevyužívanej školy vo Flajšovej boli  poskytnuté Tesle Orava – výrobná 
prevádzka Tesla Oravská Lesná.  V tejto počiatočnej fáze zamestnávala 32 žien, 
ktoré boli doposiaľ v domácnosti. Informátori dokladajú aj ďalšie neroľnícke 
zamestnania lokalizované v osade Flajšová, ktorá až doposiaľ predstavuje vý-
razné priemyselné centrum.   

„Jeden tu bol, napríklad vo Flajšovej, ktorý mal  pílu, mlyn a aj kamenárstvo. Bol taký 
zručný na tú dobu, že si sám vyrábal elektrinu, aby si osvietil cestu. Mal kamenárstvo, to 
dal neskôr takému chlapcovi, ktorý u neho robil. Ešte asi stále robia na tej pôvodnej báze. 
Je tam zamestnaných 8 – 9 ľudí.“ (m. 51 – 60)
 

 V súčasnosti je  v časti Flajšová vybudovaných niekoľko väčších priemysel-
ných podnikov i menších  firiem zameraných na elektrotechniku, v ktorých sú 
zamestnaní ľudia z Oravskej Lesnej, ako aj z okolitých obcí. Reprezentuje ich 
firma Avex, ktorá zamestnáva asi 550 osôb, ďalej CRT elektronic – firma s asi 
200 osobami, a nakoniec firma Eastern.

„Eastern je  nazývaný ľudovo aj Talian, lebo sa vyrába do Talianska. Ten sa rozširoval, 
tak teraz má kmeňových zamestnancov okolo 200, ale živnostníkov, čo pracujú na živ-
nosť, je tiež okolo 200.“ (m. 41 – 50)

Priemyselná zóna v osade Flajšová. Foto: Darulová, Jolana. 2019
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 Väčší počet podnikateľských subjektov sa venuje spracovaniu dreva. Píla Va-
lignum, s.r.o. je okrem pílenia a sušenia reziva zameraná i na stavebnú výrobu, 
KBL, s.r.o. je  zameraná na pílenie dreva. Na výrobu nábytku sa orientujú štyri 
stolárstva,  ďalšie dve stolárstva vyrábajú eurookná a dvere. Drevodom ORAVA, 
s.r.o.  je zameraná na výrobu drevených obytných domov a chát a WLP A.N. 
na výrobu drevených obytných domov a záhradných chát (Územný plán obce  
2010: 30).

„Do tých CRS, Avexc a Istern (Eastern) chodia robiť z okolia. Dochádzajú autobusmi. 
Prídu tam dva autobusy, dovezú okolo 80 ľudí do práce. Väčšinou je to práca pre ženy, 
ale majú problém, lebo potrebujú na obsluhu strojov aj mužov, ale mzdy sú nízko na-
stavené. Tých nevedia zaplatiť, preto tam väčšinou robia ženy. Prípadne aj chlapi, ktorí 
si povedali, že stačilo chodiť robiť von a zamestnajú sa tu, ale za nižšiu mzdu. A hodne 
ľudí, ktorí boli zamestnaní v obci, prešlo do práce v Námestove, lebo tam lepšie platia. 
Tam si dokáže chlap zarobiť v čistom aj 900 – 1000 euro. Dochádzajú do Námestova tak, 
že sa skladajú do auta štyria-piati. Spoločnými silami sa náklady na cestu dajú zvládnuť. 
A idú pohodlne autom.“ (m. 50 – 60)

 Počet živnostníkov v obci sa zvyšuje. Podľa PHSH 2003 bolo evidovaných 
49 živností, ŠÚ SR ich však už v roku 2014 uvádza vyše 400 (ŠÚ SR, DataCubes 
2015). Vysoký počet samostatne podnikajúcich obyvateľov obce a živnostníkov 
však môže byť zavádzajúci, zapríčinený tým, že aj zamestnanci priemyselných 
podnikov pracujú na živnosť. 

„Je tu vysoký počet živnostníkov, lebo popri tradičných živnostiach sú tu aj „vynútené 
živnosti“ lebo firmy, ktorých je v obci viacero, zamestnávajú i na živnosť.“ (m. 51 – 60)

 Celkovo je v obci činných 64 právnických osôb, z toho 51 ziskových a 13 ne-
ziskových subjektov (ŠÚ SR, DataCubes 2015). Uvedené údaje súvisia so samot-
ným rozvojom obce, ako aj so skvalitňovaním pokrytia občianskej vybavenosti. 
 Napriek vybudovanej priemyselnej zóne a ponuke pracovných miest veľká 
časť mužov a čiastočne i žien  pracuje mimo obce.66 Svedčí o tom skutočnosť, že 
z približne 1400 zamestnaných odchádza za prácou viac ako tisíc. Teda využi-
tých domácich pracovných miest tunajšími obyvateľmi je pomerne málo.
 Komerčné služby, najmä existujúce potravinové prevádzky umiestnené 
v Ústredí v centre obce, v Brišovke a v Jasenovskej,  sú podľa predstaviteľov 
obecného úradu postačujúce, umožňujú obyvateľom i možnosť výberu vzhľa-
dom na sortiment či ceny. Napr. COOP Jednotu mnohí považujú za drahú.

 „Ešte aj malý obchodík, ktorý má súkromník, je lacnejší, ja chodím radšej nakupovať 
tam.“ (ž. 41– 50) 

 Nepotravinové prevádzky ako AUTODIELY – náhradné diely na automobily,  
ANTEX – predajňa textilu a obuvi, BERUŠKA – suveníry, darčekové predmety, 
kvetinárstvo – rezané a umelé kvety, MÄSO-UDENINY, OÁZA – denná tlač sa- 
 
66  So ženskou populáciou je spojená aj vyššia miera evidovanej nezamestnanosti. V roku 2014 dosiahla 

úroveň 15,73 % (PHRSR 2016 – 2025: 40).
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turujú najnutnejšiu potrebu obyvateľov. Dostatočne je teda vybavená aj admi-
nistratívna základňa obce vrátane obchodnej siete, ktorú obec priebežne roz-
širuje aj do viacerých častí obce (napríklad do Pribišskej, Jasenovskej). Väčšie 
nákupy domáci zväčša realizujú v Námestove, najmä v obľúbenom reťazci Lidl. 
Nakupujú aj v Poľsku, ale už oveľa menej, ako to bolo dávnejšie. Naopak, do 
obce chodia obchodníci z Poľska i predajcovia roľníckych produktov z južnej-
ších, úrodnejších okresov Slovenska. V obci je aj predaj stavebného materiálu, 
poľnohospodárskych potrieb, pracovného náradia. Nevyhnutnú administratív-
nu komunikáciu či ponuku služieb zabezpečuje prevádzka Slovenskej pošty. 
V obci pracuje zdravotné stredisko so všeobecnou i pravidelnou základnou od-
bornou vybavenosťou. 
 Na demografické ukazovatele, priemyselný a stavebný rozvoj obce reagujú 
tunajší obyvatelia, ktorí považujú svoju obec v porovnaní so susednými obcami 
za modernejšiu. Napríklad aj „hospodárenie na svojom“  je viac rozvinuté v No-
voti a Zakamennom, ako v Oravskej Lesnej.  

„Tá modernosť obce je aj historicky zapríčinená, tu nemali ľudia problém odísť do Ame-
riky, tu boli hrdí gazdovia a aj hrdí ľudia.“ (ž. 51 – 60) 

Vybrané podnikateľské aktivity 67

 K výraznému rozvoju podnikateľských aktivít prirodzene pomohlo prírodné 
bohatstvo, ktorým sú okolité lesy poskytujúce dostatok kvalitnej drevnej su-
roviny, ako aj fortieľ tunajších mužov, ktorí sa spracovaním dreva zaoberali aj 
v minulosti. 

 „V obci tak pôsobia viaceré drevárske firmy. Ide napr. o troch stolárov: stolárstvo K., 
ktorý začínal pracovať na začiatku podnikania v dome v izbe, postupne sa vypracoval 
a teraz pracujú s ním jeho dvaja synovia, ďalej stolárstvo F.  ako jedna z prvých stolár-
skych firiem v obci, takisto stolárstvo M. bolo tiež ako jedno z prvých; jeho zakladateľ 
ešte stále pracuje so synom a vedie stolárstvo. Pán F. robil drevookná, jeho syn začal ro-
biť montované domy v miestnej obci, no presťahoval sa do Oravskej Jesenice.“ (ž. 51 – 60)

 Z uvedeného vyplýva, že ide zväčša o rodinné firmy, kde na prácu otca nad-
väzujú synovia. Nezriedka však svojím zameraním reagujú na dopyt z blízkeho 
i vzdialeného okolia. Viacerí pôvodne tradiční výrobcovia tak v pokračujúcej 
línii  rozšírili a modernizovali svoju výrobu napríklad aj na eurookná či mon-
tované domy: Mipav, Bruno, Mirano. Firma Mirano, s. r. o. sídliaca v Oravskej 
Lesnej v časti Mrzáčka sa napr. zaoberá výstavbou nízkoenergetických monto-
vaných domov, s pôsobnosťou na území celého Slovenska.

„Pracuje tu 5 – 6 partií chlapov, čiže zamestnáva okolo 40 – 50 ľudí.“ (m. 41– 50) 
 Firma realizuje komplexnú činnosť – od projektovej dokumentácie, cez sta-
vebné povolenie, hrubú stavbu, holodom až po odovzdanie domu na kľúč – 

67  V tejto obci som v roku 2020 nerealizovala pre pandémiu COVID-19 výskum, ktorý mal byť zamera-
ný na rozhovory s podnikateľmi, preto je táto časť spracovaná bez ich osobných výpovedí.
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pričom celá realizácia trvá asi 3 mesiace. Do súčasnej doby už postavila vyše sto 
domov.  
„Ďalšia výroba drevodomov má sídlo na družstve a zamestnáva okolo 70 zamestnancov. 
Tam sa nachádza aj píla a vyrába taktiež  montované domy. Na píle je zamestnaných   
20 ľudí  a na montážach ďalších 30 ľudí. Majú rôzne aktivity, dokonca i v Nemecku.“ (m. 
41 – 50)

Poľnohospodárstvo

 Bývanie v osadách bolo historicky spojené s činnosťou samostatne hospo-
dáriacich roľníkov. V Oravskej Lesnej sa však pestovaniu poľnohospodárskych 
plodín nedarilo, vzhľadom na krátke vegetačné obdobie a dlhé i tuhé zimy. Pes-
toval sa najmä ovos, zemiaky, menej  jačmeň i ľan. Práce  na poli sa začínali až 
v apríli a končili sa až neskoro v jeseni.

„Úrodu museli ľudia zvážať neskoro v jeseni, často i na saniach, aby ju zachránili.“  (m. 
71 – 80) 

 Vzhľadom na uvedenú skutočnosť a na to, že ide o  rozľahlú obec s nepriaz-
nivým zložením pôdy, vznikalo JRD  až  v roku 1981. Družstvo zamestnávalo 84 
ľudí a v pridruženej výrobe poskytovalo zamestnanie pre 50 ľudí. Podieľalo sa 
na budovaní hospodárskeho dvora a ciest, v pridruženej výrobe sa orientovalo 
najmä na  stavebníctvo.   Po roku 1989 v období dekolektivizácie sa rapídne 
znižovali počty zamestnaných v JRD, a tak v rokoch 1992 – 1993 prebehla aj 
transformácia družstva v Oravskej Lesnej, pričom bola poľnohospodárska pôda 
prinavrátená občanom, ktorí o ňu požiadali. Na ostatnej hospodári poľnohos-
podárske družstvo dodnes. V roku 2011 zamestnávalo štyridsať ľudí, v roku 2020 
bolo evidované ako firma s 20 zamestnancami.68 

Samostatne hospodáriaci roľníci

 Predpokladom na rozvinutú poľnohospodársku produkciu v živočíšnej 
a rastlinnej zložke je dostatočná výmera a kvalita pôdy. Pôda  je zároveň základ-
ným výrobným prostriedkom odvetvia poľnohospodárstva. Celková výmera 
poľnohospodárskej pôdy je 2054,8 ha, pričom najväčšie zastúpenie majú trvalé 
trávnaté porasty 1902,8 ha. Aj v Oravskej Lesnej dochádza k redukcii poľno-
hospodárskej pôdy, napr. v období rokov 2004 – 2014  výmera ornej pôdy klesla 
zo 194,4 ha na147,4 ha. Naopak, vzrástla výmera trvalých trávnatých porastov, 
a to z 1 889,6 ha na 1 902,8 ha (PHRSR 2016 – 2025: 16). Ubúdanie ornej pôdy 
signalizuje okrem iného i zanechanie poľnohospodárskych prác a zarastanie 
pôdy lesom. Ale pôda ubúda aj z dôvodov jej  prekvalifikovania na stavebný 
pozemok, vzhľadom na to, že je veľký záujem o individuálnu výstavbu oproti 
malému počtu voľných stavebných pozemkov. 
  

68  Poľnohospodárske družstvo Oravská Lesná historický názov. http: finstat.sk › osoby_vo_firme
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 V Oravskej Lesnej boli v roku 2014  evidovaní ôsmi samostatne hospodáriaci 
roľníci (PHRSR 2016 – 2025: 58).  Väčší hospodári sa sústreďujú na chov ho- 
vädzieho dobytka a oviec,  napr. v osade Bučina chová J.S.  5 – 6 kráv a ovce, E.B. 
v osade Demänová chová 10 – 12 býkov, Š.B. v osade Lehotská chová väčšie stádo 
oviec a spracováva i ovčie mlieko. Na konci osady Jasenovská pri hlavnej ceste 
je postavený salaš, v ktorom majiteľka  z Čadce chová ovce. Zameriava sa aj na 
výrobu mliečnych výrobkov, ktoré predáva priamo v predajni v areáli salaša. 
 Udržanie, prípadne rozvoj  lazníckych obydlí stimuluje aj rodinná držba po-
zemku. Zväčša sa zveľaďuje tak, že sa opraví pôvodný starý dom, alebo sa pri 
ňom postaví nový a pri ňom ešte ďalší, takže rozvetvená rodina býva v tej istej 
osade, čo okrem iného iniciuje i využívanie pozemkov a ornej pôdy.69   

„Ľudia ešte majú kravky doma, i ovečky, napríklad i  pri kostole chová farár ovečky na 
fare.“ (ž. 41 – 50)

„K chovu prasiat a kráv, ktoré v obci chovajú viacerí, je potrebné sadiť zemiaky. Každý si 
sadí zemiaky a  kde si chovajú kravy, tam spracúvajú kravské mlieko a robia korbáčiky... 
nie z ovčieho mlieka.“ (ž. 31 – 40)

 K podnikateľským aktivitám možno zaradiť i prenajímanie chalúp na rekre-
ačné účely. V katastri obce sú už niekoľko rokov chalupy či chaty ponúkané na 
internete ako ubytovacie priestory. O ubytovanie na súkromí je stály záujem, 
ale ako konštatujú domáci, záujem o krátkodobý prenájom bol v minulosti väč-
ší: „teraz sa ľudia zas radšej vracajú do hotelov“. (ž. 31 – 40)
 V poslednej dobe sa stáva, že pôvodní majitelia predajú časť pozemku  
záujemcom z mesta, ktorí si postavia nový dom – zrub na rekreačné účely. 
Vzťah obyvateľov k takýmto aktivitám je zväčša negatívny.

„Neradi to vidíme, že prídu cudzí z Bratislavy a na našom si postavia rekreačnú chalu-
pu a tam chodia už iba oddychovať. Mali by sme si zachovať vzťah k vlastnej pôde, ako 
k svojej domovine a nedávať ju do cudzích rúk. Nám sa to zle vidí, keď za pol roka už stojí 
nový dom, čo si postavia Bratislavčania, ktorí na to majú financie, a my sa tu trápime. 
Často bez práce a s mužmi, ktorí musia chodiť robiť ďaleko od rodín, aby si ich uživili.“ 
(ž. 51 – 60)

 Lesy zaberajú takmer polovicu územia chránenej krajinnej oblasti Horná 
Orava. Ide najmä o bukovo-jedľový vegetačný stupeň so silne zastúpenými 
smrekovými monokultúrami. Lesy patriace do katastra obce Oravská Lesná sú 
zaradené do dvoch lesných hospodárskych celkov: Zákamenné a Paráč (ÚPO 
2010: 29). 

„Poskytujú prácu pre mužov aj ženy... hájnikov je zo 7 – 8, ale hlavne sa zameriavajú na 
ťažbu. Pilčíci sú samostatní, čo chodia, tak sú takí štyria, potom pohoniči, čo majú aj 
kone, tak sú dvaja, na čistenie a sadenie v lese majú 5 – 6 žien a ešte 6 – 8 chlapov.“ (m. 
41 – 50)  
 

69  Podrobnejšie v štúdii: Darulová 2019. Lazy – súčasť sociokultúrneho kapitálu...
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Rozvojové programy 

 Najväčšiu časť prostriedkov v zabezpečovaní rozvojových programov tvoria 
v Oravskej Lesnej investičné fondy. Boli vynaložené najmä na opravy ciest na 
lazoch a likvidáciu čiernych skládok v osadách. V uplynulých rokoch boli veno-
vané investície i do obnovy priestorov i realizáciu prístavby základnej školy a na 
kompletnú rekonštrukciu materskej školy a výstavbu nového ihriska. V súčas-
nom období sa realizujú rekonštrukčné práce na kultúrnom dome,  rozpraco-
vaná je aj rekonštrukcia zdravotného strediska a výstavba novej budovy jaslí. 

„Cez projekt Cezhraničná spolupráca s Českom a Poľskom sme vyriešili  asi 1,4 km ko-
munikácií.“ (m. 31 – 40)

 K pozitívam obce patrí najmä rozvinutý turistický ruch. Oravská Lesná má 
dobré podmienky pre sezónnu turistiku pri využití skutočnosti, že je jednou 
z najchladnejších obcí s kopcovitým terénom a dostatočným množstvom sne-
hových zrážok. V jednej z jej početných osád, v Lehotskej je vybudované lyžiar-
ske stredisko Orava snow. V rámci projektu prihraničnej spolupráci bola obno-
vená i kvalitná prístupová cesta a priamo v stredisku v rámci podnikateľských 
aktivít pribudlo viacero zrubových chát poskytujúcich ubytovanie, stravovanie 
i dva vleky. 

 

Lyžiarske stredisko Orava snow. Foto: Darulová, Jolana. 2019
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 Obec má zo všetkých nami skúmaných obcí najviac vybudovaných ubyto-
vacích možností. Nachádza sa tu niekoľko penziónov, ubytovanie na súkromí 
i tri hotely. Dva priamo v centre – Hotel Tyrapol, Penzión Severka  a Penzión 
Kohútik v zmienenom turisticky atraktívnom lyžiarskom stredisku Orava 
snow. V hoteli Tyrapol je i reštaurácia a malé wellnes centrum s bazénom, sau-
nou a vírivkou. Celoročne slúži aj na kongresovú turistiku a poskytuje priestory 
i pre školy v prírode. V penzióne Severka zabezpečuje stravovacie služby reštau-
rácia – Oravská izba s ponukou tradičných regionálnych jedál. 

 

 Hojne využívanou atrakciou je úvraťová úzkokoľajná železnička slúžiaca 
ako živá technická pamiatka spájajúca okresy Čadca a Námestovo. Táto orav-
ská obec, vzhľadom na svoju polohu, realizuje viaceré kultúrno-spoločenské 
a športové aktivity aj formou cezhraničnej spolupráce, najmä  s Poľskou a Čes-
kou republikou.
 
 
 

Úzkokoľajná železnička. Foto: Koštialová, Katarína. 2019

VIDIEK 10.2..indd   119 24. 2. 2021   10:29:23



            
120

Hospodárstvo

Problémy, výzvy

 Ako negatívum je vnímaná tá skutočnosť, že dotácie zo štátu zamerané na 
modernizáciu bývania, Oravská Lesná nemôže využívať, i keď má napríklad 
najdlhšie vykurovacie obdobie. Dôvodov je niekoľko. Keďže tu nie je zavedený 
plyn, občania nemôžu žiadať príspevok na výmenu plynových kotlov. Nevy- 
užíva sa ani podpora na zateplenie domov. Podmienkou dotácie je realizácia za-
tepľovacích prác profesionálnou firmou, ale tu si tieto práce radšej vykonávajú 
svojpomocne, keďže to vyjde lacnejšie. Podobne je to aj s bezplatnou železnič-
nou prepravou pre študentov a seniorov, ktorá sa nevyužíva, keďže tu železnica 
nie je. 
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STAVITEĽSTVO A BÝVANIE 

 V intenciách súčasnej situácie v oblasti staviteľstva a architektonickej 
štruktúry obce vytvára Oravská Lesná rozptýlenú (v prípade lazov) a kompaktnú 
(Ústredie a rozvojové plochy priľahlých osád) polyfunkčnú urbanistickú 
štruktúru. Zástavba je tu limitovaná nemalou členitosťou terénu, ktorý ne- 
umožňuje jej výraznejšiu hustotu. Riedka štruktúra stavieb vo vyššie polože-
ných častiach krajiny s menšou intenzitou využívania na druhej strane predpo-
kladá citlivejšie väzby na krajinu a prírodné prostredie.
 V celkovom kontexte stavebnej kultúry a funkčnosti krajiny možno v súčas-
nosti na katastrálnom území obce sumárne špecifikovať:

- obytné územie, situované do centrálnej časti Ústredia (pozdĺž hlavnej 
cestnej spojnice) a rozvojové plochy priľahlých osád (Pribišská, Jase-
novská, Kubínska, Mrzáčka);

- rekreačné územie a priľahlé rozvojové plochy (v osadách Flajšová, 
Demänová, Tanečník, Lehotská);

- výrobné územie existujúcich areálov priemyselnej a poľnohospodárs-
kej výroby a priľahlé rozvojové plochy;

- územie voľnej, prevažne poľnohospodárskej krajiny;
- územie voľnej lesnej krajiny (Krajč 2010: 20, 22).

 Celkový charakter stavebnej kultúry je dnes rovnako, ako v prípade ostat-
ných sledovaných obcí nevyhnutné vnímať v časovej kontinuite v kontexte jej 
formovania a vývojových zmien. 
 V nadväznosti na nejednotný kolonizačný proces osídľovania pôvodného 
územia obce a vytváranie samostatných osád, zodpovedalo vytváranie sídelnej 
formy dnešnej Oravskej Lesnej rozptýlenému osídleniu s hromadnou, roz-
trúsenou zástavbou. K primárnym determinantom tohto procesu, ku ktorým 
nevyhnutne patrí situovanie v blízkosti vodného zdroja, patrí Katrenčíkov po-
tok prechádzajúci územím katastra, ktorý sa vlieva do  Bielej Oravy. 
 Prepojenosť staviteľstva s tradičnými prvkami kultúry, nadväznosť na príro-
du a spätosť s ňou bola kedysi oveľa užšia a výraznejšia. Kopaničiarsky spôsob 
osídlenia predurčoval, že každý gazda mal svoj dom a prislúchajúce hospodár-
ske budovy v priamej blízkosti svojich polí na svahoch, v dolinách či osadách. 
Primárnym stavebným materiálom sa tak prirodzene aj v tomto prípade stalo 
drevo, ktorého bolo v tejto oblasti dostatok.70  

„Obyvatelia oravského panstva si oddávna uvedomovali, že môžu žiť len z lesa, lebo 
tu boli nepriaznivé klimatické podmienky na rastlinnú poľnohospodársku výrobu. Keď  
 
 
70  Už voskový odtlačok obecného pečatidla z 12. apríla 1786 má v poli ihličnatý strom a po bokoch kru-

hopis POSE ERDO, ktorý možno preložiť ako „dedina les (hora),“ čiže lesná dedina (Maťugová 1990: 
1).
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Thurzo stratil syna a zostali mu samé dcéry, tak aby sa majetok lesa nerozdelil, založil  
Oravský komposesorát. Dcéry s manželmi sa mohli deliť len so ziskom.“ (m. 41  – 50)

 V tradičnom drevenom staviteľstve Oravskej Lesnej dominovali zrubové 
stavby, pôvodne z guľatiny oblany. Strešná konštrukcia sa adekvátne klima-
tickým podmienkam jednoznačne viazala na dvojspádovú strechu s podlo-
menicou a rovným došteným štítom. Špárovanie vypĺňali pôvodne machom, 
neskôr prekrývali drevenými lištami. Tento prvok pretrval ako charakteris-
tický stavebný atribút v staviteľstve obce až do súčasnosti, keďže prekrývanie  
vrstiev v praktickom dôsledku znásobuje samotnú tepelnú izoláciu. Drevo tu 
má svoje tradičné využitie i v prípade strešnej krytiny. Zo sledovaných obcí prá-
ve v Oravskej Lesnej dominovalo pokrývanie striech prevažne obytných objek-
tov šindľom.
 Priestorové členenie sa rovnako ako na ostatnom území v obytných objek-
toch roľníckych domov vyvíjalo vo väzbe na základný trojpriestorový typ (izba, 
predsieň, komora) v spojení s vývojom ohniska a pece. Murovaná pec nolepa 
bola súčasťou izby ešte do polovice 20. storočia. Dlhodobé pretrvanie tradič-
ných stavebných prvkov podmieňovala aj geografická izolovanosť obce a jej 
územných častí od centier.
 Situovanie hospodárskych objektov na pozemku usadlostí bolo v kopani- 
čiarskom osídlení Oravskej Lesnej odlišné, ako v prípade radovej zástavby 
v obci. Dominantou v osadách bola zväčša jedna drevená zrubová hospodárska 
budova členiaca sa na potrebný počet priestorov – maštaľ, sklad, humno, dre-
váreň aj prístrešok pre roľnícke náradie. Sedlová strecha a podkrovie sa využí-
valo na skladovanie sena. Tieto objekty stavali vo vzdialenosti 15 až 20 metrov 
od obytného domu z bezpečnostných dôvodov v prípade požiaru. 
 V centrálnej časti obce Ústredie sa sídelná forma vytvárala analogicky s väč-
šinou slovenských obcí radovou zástavbou dlhých dvorov pozdĺž komunikačnej 
cestnej osi. 
 Aj v nadväznosti na staviteľstvo a bývanie sa k najvýraznejšie rozvíjajúcim 
remeslám radilo tesárstvo, stolárstvo či šindliarstvo, ktorých kontinuita je do-
dnes zachovaná v hospodársky prevládajúcich drevospracujúcich podnikoch 
a firmách v obci. Nové vývojové trendy súčasnosti v stavebných materiáloch 
a konštrukčných postupoch či komplexných architektonických riešeniach však 
veľmi sporadicky nadväzujú na tradičný remeselnícky fortieľ v jeho kvalitatív-
nej rovine.
 Výrazný rast v oblasti stavebnej kultúry aj vo vzťahu k počtu obyvateľov za-
znamenala obec v medzivojnovom období, v 30. – 40. rokoch 20. storočia.
 V roku 1930 mala Oravská Lesná 2372 obyvateľov v 459 domoch a v roku 1940 
mala 2683 obyvateľov a 483 domov. V roku 1942 bolo kvalifikovaných 140 obyt-
ných domov zo 485 ako chatrných a 345 domov ako obyčajných. Zo 485 obyt-
ných domov v obci bolo 320 jednoizbových, 147 dvojizbových a 18 trojizbových 
(Maťugová 1990: 8).
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Povojnový vývoj staviteľstva a súčasné bývanie

 V povojnovom období sa do architektonického rozvoja a najmä výstavby ro-
dinných domov a bytov preniesli niektoré hospodársko-ekonomické i sociál- 
ne determinanty. Aj Oravská Lesná zaznamenala rast v oblasti staviteľstva 
v súvislosti s opatreniami štátu na výraznú podporu výstavby, najmä v prípa-
de mladých rodín. Vzhľadom na pozemkovú politiku, ako aj pevné rodinné 
väzby dochádzalo v obci v tomto období k masívnym prestavbám pôvodných 
domov rozšírením ich obytného priestoru najmä do výšky a budovaním viace-
rých komplexných bytových jednotiek v jednom dome v dôsledku rozrastania 
rodín. Vo väzbe na rozvoj technickej infraštruktúry sa priestory domu rozrasta-
jú aj o sociálne zariadenia. Pôdorysy domov aj v prípade tejto obce nadobúdajú 
štvorcový tvar. 
 Redukciou hospodárskych objektov usadlostí v dôsledku rastu spoločného 
a obmedzenia súkromného vlastníctva a hospodárenia sa aj v tejto obci vytvoril 
priestor pre stavbu nových obytných domov na jednom rodinnom pozemku. 
Pre obdobie 60. – 70. rokov je charakteristický nárast rozmerných, viacpodlaž-
ných bytových domov. Klimatické podmienky však v tejto časti územia limi-
tovali využívanie všeobecného trendu rovných terasovitých striech a Lesňania 
zostávali pri sedlových dvojspádových strechách s ostrejším spádovým uhlom 
vo väzbe na prevládajúce enormné, dodnes náročne zvládnuteľné návaly sne-
hu.
 Nezanedbateľným aspektom tohto obdobia boli možnosti vo využití nových 
stavebných materiálov, často lacnejších, ktoré stavbu zjednodušovali a urýchľo-
vali. V druhej polovici 20. storočia sa tak postupne uplatňujú murované stavby 
a nové materiály sa využívajú aj v strešnej krytine. Kým v roku 1945 boli v obci 
tri murované domy, od roku 1960 do roku 1979 tu postavili 238 murovaných 
domov (Vrláková 1990: 5). 
 Drevo však dlhodobo zostávalo primárnym konštrukčným materiálom sta-
vieb, prípadne v kombinácii s tehlou. 
 V druhej polovici 20. storočia, najmä však v jeho poslednej tretine prostredie 
vidieka rozširuje technickú infraštruktúru v elektrifikácii, budovaní rozvodov 
vody, v riešení dopravného spojenia, buduje svoju administratívnu, zdravotnú 
i sociokultúrnu sebestačnosť a rozvíja výstavbu objektov infraštruktúry. Časť 
Ústredia a osady blízke centru obce (Pribišská, Flajšová, Jasenovská) tým po-
silnili svoj hospodársko-ekonomický i sociokultúrny rast oproti vzdialenejším, 
ťažšie dostupným častiam chotára. Staviteľstvo v tomto dôsledku postupne me-
nilo architektonický charakter i celkovú stavebnú kultúru aj v Oravskej Lesnej, 
ktorá postupne strácala svoj autochtónny tradičný charakter. 
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 Oravská Lesná je príkladom obce so silným a homogénnym ľudským poten-
ciálom domáceho obyvateľstva, ktorý je kľúčovou podmienkou jej udržateľné-
ho hospodársko-kultúrneho rastu. Na druhej strane práve rozľahlé rozptýlené 
lazové osídlenie poskytuje možnosť istej „civilizačnej slobody“, úniku od rušnej 
každodennosti, čo využívajú najmä externí novousadlíci či dočasní, rekreační 
obyvatelia – chatári využívajúci najmä odľahlejšie kopaničiarske časti lokality.  
Na podklade týchto aspektov sa mení aj celkový charakter lokality, pričom prá-
ve oblasť architektúry, bývania a komplexnej stavebnej kultúry je viditeľným 
odrazom tejto rozporuplnosti na jednej strane a zároveň snahou o zachovanie 
stavebnej kompaktnosti a súladu na strane druhej. 

Individuálna výstavba

 Rozvoj v oblasti individuálnej výstavby rodinných domov v súčasnosti pod-
mieňujú všeobecné možnosti uspokojovania životných potrieb, čo sa prejavuje 
pokračovaním záujmu o výstavbu domáceho obyvateľstva prioritne v centrá-
lnej časti a častiach lokality bližších k centru s prevažným sústredením jej in-
fraštruktúry. Výstavba domov sa však podľa dostupných možností proporčne 
rozširuje aj do vzdialenejších častí aj v závislosti od vlastníctva pozemkov jed-
notlivých členov rodín. Pozemkové vlastníctvo je dôležitým limitujúcim fak-

Tradičné v súčasnom. Foto: Krišková, Zdena 2018  
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torom i v prípade tejto obce. Oravská Lesná však patrí k malému počtu slo-
venských obcí s relatívne vysporiadaným vlastníctvom pozemkov, napriek jej 
najväčšej rozlohe v rámci sledovaných lokalít. 

„Lesňania mali v úcte pôdu a lesy, ktoré ich živili. Žili tak, aby bol vždy poriadok v užíva-
ní a vlastníctve nehnuteľností, aby každý vedel, čo mu patrí.“ (m. 41 – 50)

 Súčasný proces zabezpečovania bývania charakterizuje prestavba terajších 
či výstavba nových objektov. Vzhľadom na dnešný trend samostatného býva-
nia mladých rodín je nezriedkavou skutočnosťou, že potomkovia stavajú nové 
domy v jednom dvore s rodičmi, pričom veľké rodičovské domy zostávajú po-
loprázdne. 

„Zo skolaudovaných domov za obdobie posledných päť rokov je prevažná väčšina no-
vopostavených, len v 1 – 2 prípadoch možno hovoriť o stavebných úpravách prístavbou.“ 
(ž. 31 – 40)

 V priestorovej dispozícii nových domov je aj v súčasnosti preferované zmen-
šovanie pôdorysnej plochy v dôsledku obmedzenia počtu hospodárskych bu-
dov. Treba však uviesť najmä v poslednej  dekáde mierny nárast súkromného 
hospodárenia v živočíšnej oblasti, čo si v niektorých prípadoch vyžaduje práve 
rozšírenie hospodárskych objektov. Tieto priestory a objekty situujú  samostat-
ne prevažne do zadnej časti dvora.   
 Podstatné zmeny v bytovej výstavbe dneška sa dotkli aj stavebných materiá-
lov. Možno ich vnímať relatívne v dvoch základných variantoch:

a) Murované domy s využitím nových, moderných stavebných materiá-
lov a povrchových úprav (zatepľovanie), ktoré prinášajú aj nový obraz 
obce, v konečnom dôsledku však často narúšajúci nielen jedinečný 
stavebný charakter, ale i jedinečný autochtónny architektonický súlad 
s prírodným prostredím, ktorý je základnou dominantou tejto obce. 
Tento spôsob prevažuje najmä v centrálnej časti lokality.

„Za socializmu tu bol jeden extrém – radová výstavba: dva projekty a tie musel každý 
striktne dodržiavať, to bol jeden mantinel. Dnes ale stavia každý hocičo, hocikde a hoci-
jaké. ,Podnikateľský barok´ to volajú. Obce by si mali udržať nejaký charakter, zatiaľ to 
nemá ani jedna obec ošetrené (napríklad strecha len červená, prípadne hnedá, nie nijaká 
lentilková a podobne).“ (m. 41 – 50)

b) Druhým variantom je snaha majiteľov o návrat k pôvodnému charakte- 
ru tradičného staviteľstva determinovaná súčasnými materiálnymi 
podmienkami.

 V tomto prípade ide o orientáciu staviteľa na drevo ako autentický materiál. 
V prípade staviteľstva Oravskej Lesnej sa tento variant v súčasnosti stáva domi-
nantným, čím postupne ovplyvňuje i celkový charakter stavebnej kultúry obce.
Drevo je dodnes základným materiálom v hospodárení obce s presahom na širší 
región. Tendencia návratu k nemu má nateraz dobré predpoklady. Funguje tu 
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drevospracujúci priemysel, pracujú firmy s orientáciou na spracovanie dreva 
a stavbu domov: 

„...vo všetkých odboroch (tesárstvo, stolárstvo...), dokonca firmy na drevodomy, ktoré sú 
dnes i lacnejšie“ (m. 51 – 60).  

„Pracujú však v inej podobe ako kedysi, keďže cena je spravidla rozhodujúca. Prevažuje 
pílené drevo, prípadne lepená doska, OSB dosky (drevoštiepková, pozn. autorky), pôvod-
ný ,oblan´ (guľatina) je zas len drahý. No a potom sú tu umelé materiály. A čas – stavia 
sa rýchlo a lacno. Chýba dnes  jednotný charakter a hlavne – aj remeselný fortieľ niekdaj- 
ších majstrov.“ (m. 41 – 50)

 Problematickou je aktuálne aj samotná kvalita dreva.

„Obchodná politika lesov v súčasnosti spočíva v predaji cez aukcie, cez veľké firmy. Teraz 
je cena dreva veľmi nízka, v dôsledku kôrovcových kalamít. A z tohto dreva chceme dre-
venicu, akú kedysi stavali zo zdravého dreva.“ (m. 41 – 50)

Bývanie na lazoch

 Vzdialenejšie časti Oravskolesnianskeho chotára sú podobne ako v prípa-
de Hrušova prevažne predmetom záujmu externých, sezónnych obyvateľov – 
chatárov, spravidla bez užších väzieb k lokalite a kultúre jej spoločenstva. Na 
pozemkoch kúpených od domácich majiteľov realizujú prestavby pôvodných, 
zväčša však výstavbu nových obytných objektov. V chotári obce sa v súčasnosti 
nachádza temer 300 chát. Aj absencia bližších kultúrnych a sociálnych väzieb 
s miestom a prostredím je však často dôvodom ich negatívnych stavebných zá-
sahov, čo demonštruje závažnosť hodnotového významu sebaidentifikácie čle-
nov s lokálnou komunitou. Obec je v mnohých prípadoch postavená pred rie-
šenie problému čiernych stavieb či ešte častejšie – nerešpektovania územného 
plánu obce. 
 Aj v týchto prípadoch preferujú majitelia zväčša nové stavebné materiály 
a techniky. Nezriedka sa stretáme s osciláciou medzi imitovaním tradičných 
architektonických prvkov (napríklad zrubovej konštrukcie) a modernými sta-
viteľskými trendami. Pri rekreačných domoch ide často o murované stavby, ná-
sledne obložené drevom. 

„Lesná má trošku nešťastie v tom, že sa stala turisticky vyhľadávanou destináciou a bo-
hužiaľ, do tejto krásnej ľudovej architektúry tu došikovali rôzne prvky od bajamíru ka-
nadského až k moderným štýlom rôznym... to tá doba priniesla. Tá pekná architektúra –  
akoby sme sa hanbili podľa nej stavať, vymýšľame stále inakšie a pritom máme odskúša-
né od našich otcov.“ (m. 41 – 50) 

 K negatívnym dôsledkom turizmu treba uviesť i finančné straty obce na da-
niach z pobytu,  v súvislosti s nelegálnym prenajímaním domov turistom „na-
čierno.“  
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 Rovnako zmenšujúci sa počet pozemkov dokážu rekreační záujemcovia čas-
to „preplatiť“, čím eliminujú kúpu domácimi obyvateľmi. 

„Sú ochotní dať toľko, za čo si domáci pozemok nekúpi, na to sa my hneváme.“ (ž. 31 – 
40)

Nájomné byty, viacbytové domy

 Prioritou bytovej politiky obce v súlade so záujmom a dopytom žiadateľov aj 
v súčasnosti zostáva individuálna bytová výstavba rodinných domov, rovnako 
však obec nezanedbáva záujem o bývanie v bytových domoch. 
 Prvá cielene orientovaná školská štvorbytovka bola v obci vybudovaná  
v 50. rokoch 20. storočia. Rovnako ako vo väčšine obcí sa tu o výstavbu bytov 
pre svojich zamestnancov pričinilo v tomto období aj JRD. 
 Súčasný stav dokumentuje spolu 81 bytov v 10 bytových domoch, ktoré sa 
postupne predali do súkromného vlastníctva, z čoho 4 bytovky patrili pôvodne 
JRD. 

„Obec okrem toho disponuje dvoma bytovkami s nájomnými bytmi (14 a 16 bytových 
jednotiek). Spolu je tak v obci 111 bytov.“ (ž. 37 rokov, obecný úrad). 

 Všetky sú situované v centrálnej časti obce: v Ústredí pri Zdravotnom stre-
disku, v blízkej Brišovke a na odbočke cesty do časti Flajšová. 
 Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov a dostupných zdro-
jov Štatistického úradu  SR bolo v obci v rokoch 1946 – 1990 postavených  

Pohľad na časť obce. Foto: Krišková, Zdena 2019

VIDIEK 10.2..indd   127 24. 2. 2021   10:29:26



            
128

Staviteľstvo a bývanie

475 rodinných domov a v období nasledujúcich dvadsiatich rokov 1991 – 2010 
180 rodinných domov.
 Štatistické údaje uvádzajú v roku 2010 celkový počet rodinných domov 1044, 
pričom celkový počet bytov v obci bol 1167, z nich 823 obývaných a 340 neobý-
vaných (zvyšné štyri byty sú nešpecifikované) (ŠÚ SR, 2011).71 
 V procese výstavby a formovania stavebnej kultúry obec podporuje rast, re-
gulácie sústreďuje prostredníctvom územného plánu najmä na zachovanie jed-
notného rázu a stavebného súladu s prostredím. Obmedzenia sa vzťahujú naj- 
mä na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti stavieb, ale najmä výšky objektov, 
ktorá by nemala presahovať dve nadzemné podlažia. Na druhej strane váh je 
snaha o udržanie a podporu mladých rodín v obci. Príkladom je i finančný prí-
spevok vo výške 1000,- eur, ktorý obec poskytuje mladým rodinám pri kolaudá- 
cii domu.  
 Výstavba domov sa postupne rozširuje aj do vzdialenejších, menej zastava-
ných častí obce s voľnými pozemkami (Jasenovská, Lehotská, ale i oba kopce 
Bučiny). Smerom k lyžiarskemu stredisku Orava snow sa nová výstavba orien-
tuje aj v časti Pribišská.
 Zámerom obce v oblasti rozširovania možností bývania je vytvorenie lokality 
pre budúce stavebné parcely scelením pozemkov (700 – 800m2) a prípravou pre 
inžinierske siete v časti medzi Jasenovskou a Kubínskou.

Kultúrne pamiatky

 Vzhľadom na silný náboženský akcent charakterizujúci lokálnu komunitu 
Oravskej Lesnej je architektonickou, ale aj duchovnou dominantou a pýchou 
obce v jej centre rímskokatolícky secesný Kostol sv. Anny, ktorý je od roku 1963 
architektonickou kultúrnou pamiatkou.72  
 Pôvodný drevený kostol postavili osadníci pod vrchom Kohútik roku 1739 
pod vedením richtára Jána Mutnianského a zasvätili ho sv. Anne. Dnes na 
jeho mieste stojí kaplnka a následne v roku 1914 postavili nový kostol sv. Anny 
v Ústredí Oravskej Lesnej. Pamiatka navštevovaná turistami prešla stavebnými 
úpravami v roku 1971, rozsiahle opravy sa uskutočnili v rokoch 1995 – 1998, kedy 
bola zrekonštruovaná  jeho veža a strecha.
 Od roku 1969 je technickou pamiatkou aj Úzkorozchodná lesná železnica 
(zaužívaná pod názvom Kysucko-oravská lesná úvraťová železnica).73 Pre-
zentáciou pôvodného spôsobu prepravy dreva je jednou z mála zachovaných  
úzkorozchodných úvraťových železníc na svete. Vybudoval ju Oravský kom-
posesorát v rokoch 1914 – 1926 na prevážanie vyťaženého dreva na úseku Lokca –  
Oščadnica. Do roku 1919 sa skončila výstavba oravskej časti a následne sa začala  
 
71  Nasledujúce sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude realizované v roku 2021.
72  Do Registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR je Kostol sv. Anny zapísaný ako architektonická 

pamiatka pod č. 246/1, spolu so sochou Panny Márie s dieťaťom.
73  V Registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR je Úzkorozchodná oravská lesná železnica zapísaná 

pod. č.11638/1.
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výstavba jej spojnice s kysuckou časťou, ktorá slúžila od roku 1925. Železničná 
trať prechádzala viacerými chotármi74 a mala šesť úsekov. V najťažšom úseku 
Tanečník – Chmura vlak prekonával výškový rozdiel 208 m v dĺžke 5 km pri 
stúpaní miestami až 70 % (Maťugová 1990: 7). 
 V roku 1949 lesnú železnicu prevzali do správy Štátne lesy a v roku 1969 bola 
prevádzka zastavená v dôsledku zlého technického stavu a nehospodárnosti 
prevádzky. Oravské múzeum vypracovalo v roku 1988 zámer obnovy objektov 
lesnej železnice, ktorý predpokladal sprevádzkovanie jej zachovanej časti a od 
roku 2003 prevzalo pamiatku pod svoju správu. Od roku 2008 je Oravská lesná 
železnica situovaná v chotári Oravskej Lesnej sprístupnená pre návštevníkov 
(Vrláková 1990: 8)

Drobná architektúra a skrášľovanie prostredia 

 Prirodzeným architektonickým prvkom obce rovnako ako v prípade ostat-
ných územne či kultúrne celistvých spoločenstiev je drobná architektúra, ktorá 
dotvára nielen celkový obraz stavebnej kultúry society. Je zároveň vyjadrením 
jej komplexného charakteru myslenia, priorít a zároveň i vyjadrením vzťahu 
k lokalite a jej prostrediu ako miestu života. 
 V týchto intenciách je v obci zastúpená aj drobná sakrálna architektúra, 
v ktorej dominuje prvok prícestného kríža, podobne ako v prípade Hrušova. 
Keďže lokálne spoločenstvo obce charakterizuje silný náboženský akcent kato-
líckej viery, adekvátny tejto skutočnosti je i početný výskyt krížov a kaplniek, 
ktoré sú početne zastúpené vo všetkých častiach chotára. Náboženský rozmer 
členov society je vyjadrený architektonickou precíznosťou a bohatou ozdob-
nosťou týchto prevažne kamenných elementov ako výsledkov práce neznámych 
domácich autorov. K dominantám tohto druhu stavieb patrí Kaplnka sv. Anny, 
postavená na mieste pôvodného kostola. 
 V prípade pamätníkov a tabúľ, aj v tejto obci je postavený pomník padlým 
obetiam oboch svetových vojen. Na objekte súčasného kostola v časti Ústredia 
je od roku 2001 umiestnená  pamätná tabuľa Štefanovi Mnoheľovi, a to vo väzbe 
na výstavbu kostola sv. Anny a farskej budovy.
 Osobitým prvkom stavebnej kultúry obce je rovnako v centrálnej časti situ-
ovaný architektonicky stvárnený adventný veniec ako súčasť obradovej väzby 
v kontexte tradičnej socionormatívnej kultúry spoločenstva. 
 V exteriéri Oravskej Lesnej sa dnes nachádza niekoľko drevených figurálnych 
sôch súčasného domáceho amatérskeho autora, rezbára Milana Srogončíka, 
ktoré sú rovnako sakrálneho, ako aj profánneho charakteru. Podľa vyjadrenia 
samotného tvorcu nie je vo svojej tvorbe viazaný na stvárňovanie konkrétnych 
osobností lokality, jeho častým motívom sú postavy každodenného roľnícko-
pastierskeho života. Pastierske témy tvorby sa viažu k stáročným ovčiarskym 
tradíciám oravského regiónu i samotnej lokality. Sakrálny námet dominuje  
 
74  Lokca, Breza, Krušetnica, Lomná, Beňadovo, Mútne, Zákamenné, Oravská Lesná
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v jeho tvorbe cielene orientovanej na Náučný lesný chodník Oravského kom-
posesorátu, ktorý zasahuje aj do katastra tejto obce. V jeho areáli sú situované 
štyri autorské diela, ktoré zhotovil v priebehu jedného mesiaca; poslednou je 
Madona. Súčasťou náučného chodníka sú aj jeho zoomorfné diela s motívmi 
lesnej zveri.
 V kontexte duchovného života domácej komunity je dôležitým sakrálnym 
elementom komplex Sedem prameňov, ktorého význam podčiarkuje práve ar-
chitektonická úprava miesta, a ktorý je rovnako súčasťou náučného chodníka.
Vo väzbe na  rozvoj najmä zimného turizmu a cestovného ruchu je nevyhnutná 
komunikácia s externým návštevníkom, ktorú samospráva zabezpečuje umiest-
ňovaním tabúľ ako drobných objektov s informačno-orientačným charakterom 
vo vzťahu k obci, jej histórii či kultúrnym a prírodným špecifikám, ako aj k uľah- 
čeniu orientácie v blízkom okolí. Ich úloha je v kultúrnej rovine i v procese for-
movania a rastu lokálneho povedomia a patriotizmu členov vlastnej society.      
Vzhľadom na chotárnu rozľahlosť a roztrúsenosť obce, je jej dôležitou súčasťou 
dostatočné riešenie orientácie návštevníkov a nakoniec aj domácich obyvateľov, 
čomu obec venuje pozornosť najmä dôsledným  umiestňovaním smerovníkov.  
Snahy o kontinuitu a uchovanie tradičných kultúrnych prvkov demonštruje 
obec rovnako ako v ostatných sledovaných lokalitách, aj prostredníctvom ďal-
ších drobných stavebných objektov – autobusových zastávok či mostíkov cez 
vodné toky,  ktorých snahou je prezentovať pôvodnú domácu kultúru viac či 
menej úspešne v závislosti od materiálového a konštrukčného riešenia. 

Tradičné prvky v drobnej architektúre centra obce. Foto: Krišková, Zdena 2020
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Environmentálna oblasť

 Jedným zo základných rozvojových determinantov spoločenstiev je stupeň 
vedomia ich členov prejavujúci sa i vzťahom k prírode a krajine. Etnológia je 
vednou disciplínou, ktorá ekologické a environmentálne väzby v súčasnosti 
vníma veľmi intenzívne predovšetkým s ohľadom na agrárny akcent našej kul-
túry. 
 Primárnym poslaním pre vyššiu bonitu života aj v týchto intenciách zostáva 
práca zameraná na zvyšovanie environmentálneho povedomia, čo v neposled-
nom rade súvisí s problematikou skrášľovania a udržiavania zelene. Zveľaďo-
vanie obce neznamená len ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene, ale aj 
zabránenie ďalšiemu znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území 
obce, ich rozdrobovaniu a zmysluplné riadenie výstavby a využívania územia. 
V súlade s touto filozofiou zakotvenou v územnom pláne obec každoročne za-
bezpečuje ošetrovanie a udržiavanie svojej zelene – drevín, trávnikov, kvetino-
vých záhonov, verejných priestranstiev, ako aj námestia, chodníkov a miest-
nych komunikácií, ktoré sú obcou pravidelne čistené. 
 Udržiavanie verejnej zelene je sústredené v centrálnych častiach obce s vyš-
šou koncentráciou obyvateľov. Rozsiahla zelená záhrada s altánkom situovaná 
v centre obce je aj súčasťou zariadenia pre seniorov.
 Prozaickou súčasťou dnešnej modernej spoločnosti je aj v Oravskej Lesnej 
problematika odpadu, nielen v intenciách jeho samotného produkovania, ale 
i následnej likvidácie. Obec v tejto oblasti zabezpečuje základné separovanie so 
zameraním na niektoré komodity prostredníctvom kontajnerov pre separovaný 
zber odpadov, rozmiestnených v obci. Problémom však aj v súčasnosti zostá-
va síce sporadické, ale prítomné vytváranie čiernych skládok. Zber a preprava 
komunálneho a drobného stavebného odpadu, najmä však jeho zhodnotenia 
a likvidácie je s ohľadom na rozptýlený charakter osád veľmi náročná úloha. 
Zatiaľ čiastočne doriešenou zostáva v obci aj problematika zberného dvora. 

Technická infraštruktúra a vybavenosť obce

 K základným životným potrebám obyvateľov primárne patrí voda. Vzhľa-
dom na geografickú polohu lokality je prívod pitnej vody do domácností aj dnes 
náročnou úlohou. Od roku 1997 je v obci vybudovaný čiastočne zokruhovaný 
verejný vodovod, ktorý zachytáva osem prameňov v lokalite Zadná Nová Rie-
ka. Stav v zásobovaní pitnou vodou je na dobrej úrovni, so zreteľom na jeho 
neustále zlepšovanie. Z dlhodobého hľadiska bude možné napojenie obce na 
Oravský skupinový vodovod, ktorý kapacitne vyhovuje na zabezpečenie potre-
by vody pre obec (PHRSR 2016 – 2025: 19).
 Problematickou oblasťou technickej infraštruktúry je zatiaľ kanalizácia. 
V súčasnosti je v obci vybudovaná čiastočná verejná splašková kanalizácia 
v centrálnej časti obce (miestne časti Ústredie a Brišovka). Postupne sa dobu-
dováva s obecnou čističkou odpadových vôd (biologicko-mechanická čistička), 
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ktorá bola spustená do prevádzky v roku 1987. Dažďová kanalizačná sieť je rie-
šená sporadicky prostredníctvom rigolov popri ceste.
 Od 50. rokov 20. storočia je obec elektrifikovaná. V roku 1959 bol elektrický 
prúd zavedený v časti Ústredie, Pribišská a Bučina. Kompletná elektrifikácia 
obce sa skončila začiatkom šesťdesiatych rokov. Pred samosprávou stojí ešte 
úloha doriešenia čiastočného deficitu v oblasti verejného osvetlenia.   
 Problematickou oblasťou technickej infraštruktúry obce je plynofikovanie, 
keďže rozvodná sieť plynu nie je v obci vybudovaná. Vykurovanie je v prevažnej 
miere zabezpečované pevným palivom – uhlím a dostupným miestnym pali-
vom je aj drevný odpad z výroby, biomasa.
 Kvapalný plyn (propánbután) je v prípade individuálnej bytovej zástavby 
využívaný na varenie, pri objektoch vybavenosti čiastočne aj na vykurovanie, 
zatiaľ s doplnkovým miestnym dostupným palivom (Krajč 2010: 19).
 Zabezpečiť rozvoj života vo všetkých jeho zložkách  je v súčasnosti aj  
perspektívne základným zámerom obce. Nevyhnutnou súčasťou obytných 
štruktúr je v týchto väzbách aj občianska vybavenosť. Súčasný stav je síce na-
teraz relatívne postačujúci, obec však predpokladá jej adekvátne rozširovanie 
pri predpokladanom sociokultúrnom vývoji s očakávaným rastom životných 
potrieb. 

Cesty a doprava

 V kontexte technickej infraštruktúry obce dôležitú samostatnú problemati-
ku tvorí cestné spojenie v jeho dvoch  rovinách – komunikačné prepojenie obce 
s okolím a cestné komunikácie v rámci katastra obce. 
 V roku 1948 bola dobudovaná cesta do Zakamenného, o dva roky neskôr 
bola dobudovaná spojnica s Čadcou. Spojenie dodnes zabezpečuje autobusová 
doprava, pričom prvý autobus, ktorý v tom čase zabezpečoval spojenie medzi 
Oravskou Lesnou a Námestovom, prišiel do obce v máji 1952. Hlavnou doprav-
nou osou Oravskej Lesnej je dnes komunikácia druhej triedy II/520, ktorá za-
bezpečuje obci aj prepojenie regiónov Kysúc a Oravy. Komunikácia II/520 sa 
napája na medzinárodnú cestnú sieť pomocou komunikácie I/59 Ružomberok –  
Trstená  (PHRSR 2016 – 2025: 24).
 Z hľadiska dochádzkových vzdialeností sú existujúce autobusové zastávky 
v pešej dostupnosti v obci cca 500 m, čo vyhovuje aj pre dostupnosť v rozvojo-
vom území, takže obec neuvažuje o riešení novej autobusovej zastávky (Krajč 
2010: 46 – 47).
 Problematickým bodom v obci zostáva prepojenie jednotlivých častí obce 
s doplnkovou cestnou sieťou, ktorú tvoria obslužné a prístupové komunikácie 
k jednotlivým domom. Existujúce miestne komunikácie, ktoré svojimi šírko-
vými parametrami nevyhovujú obojsmernej premávke a s ohľadom na okolitú 
zástavbu nemôžu byť ďalej rozširované, zväčša sú len jednosmerné. 
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 Keďže cestnú sieť v obci tvorí 43 miestnych komunikácií, ich samotná údrž-
ba je pre obec jedným z najzávažnejších, ale i najnákladnejších problémov. Naj- 
mä zimné obdobie je vzhľadom na veľké snehové návaly náročné nielen na 
údržbu, ale aj na zachovanie samotnej prejazdnosti. Perspektívne sa v rámci 
cestnej dopravy obec sústreďuje na riešenie parkovísk v rámci lokalít extravilá-
nu  a v intraviláne na rekonštrukciu a opravu chodníkov.
 Stavebná kultúra obce je podmienená jej rozľahlosťou a roztrúsenosťou, 
ktorá na jednej strane neuľahčuje každodenný život trvalého obyvateľstva, na 
druhej je však ideálnym prostredím, ktoré podporuje príliv rekreačného sezón- 
neho obyvateľstva a rast najmä zimného turizmu.
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

 K základným faktorom podporujúcim princípy udržateľného rozvoja patrí 
spokojnosť obyvateľov a ich ochota podieľať sa na tomto rozvoji. „S tým úzko 
súvisí rozvoj športu, voľnočasových aktivít, aktívneho trávenia voľného času, 
relaxu, zábavy, kultúry, umenia. Ide o podporu takých aktivít, ktoré sú do-
stupné pre všetkých obyvateľov, zohľadňujú potreby rôznych vekových kate-
górií a podporujú kreatívnosť“ (PHRSR 2016 – 2025: 78). Táto vízia uverejnená 
v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Oravská Lesná 
úzko osciluje so zámerom zabezpečiť kvalitu života i po stránke kultúrno-spo-
ločenskej. Oravská Lesná predstavuje progresívny typ obce, ktorá vytvára pod-
mienky pre kultúrno-spoločenský život, modernizuje kultúrnu infraštruktúru, 
podporuje aktívnych ľudí, činnosť združení a spolkov, čo vychádza aj z kvalitne 
a minuciózne vypracovaného PHRSR Oravská Lesná 2016 – 2025.
 Oravská Lesná je obklopená atraktívnym prírodným prostredím, ktoré for-
muje a determinuje obec a život jej obyvateľov. V roku 2019, počas zimy boha-
tej na zrážky výška snehu na strechách dosahovala až 150 centimetrov. Kým 
domáce a zahraničné médiá vykresľovali nádielku snehu v obci ako živel a ka-
lamitu, iný pohľad ponúkol Anton Katrenčík. Spolu s kamarátmi natočili na 
mobil a dron zábery prezentujúce zimu ako súčasť identity obyvateľov. Video 
Oravska Lesna – winter 2019 ich prezentuje ako kooperujúcu komunitu a sneh 
ako výzvu.75 „Veľkú snehovú nádielku môžeme prijať buď ako problém, alebo 
aj ako výzvu na dobrodružstvo, pričom vďaka pomoci jeden druhému sa ľudia 
ešte viac spájajú. Je len na nás, aký uhol pohľadu zvolíme.“ (Rošťák 2019: 3) 
 Pevné väzby lokálneho spoločenstva sú aj odrazom silnej viery. Demonštru-
je to aj prirodzený prírastok obyvateľstva, rodiny sú viacpočetné. Stredná ge-
nerácia pochádza z piatich až ôsmich detí, v súčasnosti, i napriek nie ľahkej 
ekonomickej situácii,  je normou mať tri až päť. V obci pribudne ročne okolo 
50 narodených detí.76 Sobášny vek je stále nízky, sobáš uzatvárajú 19 – 25 roční 
mladí ľudia.77  

„Tu nie sú sobáše tak ako inde, okolo tridsiatky. Len čo skončia strednú školu, zoberú sa. 
Tu to pretrváva, ešte furt od 19 do 25- ročných. A potom si hneď začnú stavať dom.“ (ž. 
51 – 60)  

 Obidva zmienené determinanty: prírodné prostredie a vierovyznanie ovplyv- 
ňujú aj kultúrno-spoločenský život v obci. 
 
 
 
 
75  Katrenčík 2019. https://www.youtube.com/watch?v=sqEsLJrEIck
76  V roku 2019 sa narodilo 56 detí (údaj získaný od matrikárky OÚ).
77  V matričnej knihe manželstiev v Oravskej Lesnej je zapísaných v roku 2019 31  sobášov, z nich 
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Kultúrna a športová infraštruktúra

 V strategickom zámere obce sa konštatuje, že jednou z jej prvoradých povin-
ností je zabezpečiť existenciu dôstojných priestorov pre kultúrno-spoločenské 
aktivity a podujatia, ktorých propagácia má vplyv na imidž obce a tým aj na ces-
tovný ruch. Obec sa zameriava na prezentáciu vlastných kultúrno-historických 
hodnôt a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť Slovenska (PHRSR 2016: 
81 – 82). Pre napĺňanie tejto idey má v rámci samosprávy zriadenú komisiu 
kultúry a športu, ktorá spolupôsobí pri organizovaní kultúrno-spoločenského 
života. Knižnica prevádzkovaná obcou poskytuje služby širokej verejnosti a na-
chádza sa v priestoroch obecného úradu; jej knižný fond tvorí takmer 10 000 
knižných jednotiek. V obci je vedený rozvod miestneho rozhlasu, ktorý pred-
stavuje rýchly zdroj informácií pre veľký počet obyvateľov.  
 Základná škola s materskou školou v Oravskej Lesnej sa nachádza v časti 
Ústredie, každá z nich v samostatnej účelovej budove. Školy sú komplexne vy-
bavené, žiakom (i verejnosti) je sprístupnený športový areál s multifunkčnými 
ihriskami. MŠ prešla v roku 2019 kompletnou rekonštrukciou, ZŠ má po staveb-
ných úpravách dobrý technický stav a novovybudovanú telocvičňu. V budove 
školy je zriadená aj školská knižnica s internetom. Základnú a materskú školu 
navštevuje okolo 450 žiakov. 
 V centre obce sa nachádza aj kultúry dom s viacúčelovou sálou a priestormi 
pre realizáciu rôznych podujatí. Bol postavený v rokoch 1974 – 1979 a v roku 2020 
sa realizuje jeho rekonštrukcia. V kultúrnom dome sa konajú viaceré podujatia 
organizované obcou a spolkami, vystúpenia pozvaných umelcov i rodinné osla-
vy, napríklad svadobné hostiny. Stretávajú sa tu rôzne združenia a kolektívy, 
Klub seniorov i miestne Kresťanské hnutie spoločenstiev detí eRko. Členovia 
folklórnych kolektívov majú v ňom zriadenú krojáreň i miestnosť na nácviky, 
v jeho priestoroch funguje materské centrum Sedmokráska pre rodičov a malé 
deti, obecná posilňovňa (fitnescentrum) a pravidelne tu cvičia najmä ženy 
aerobik i kalanetiku. V obci majú i dôstojné miesto poslednej rozlúčky, no-
vozrekonštruovaný dom smútku, ktorý vysvätil správca farnosti v roku 2018. Od 
roku 1996 zabezpečuje starostlivosť o najstaršiu generáciu Domov sociálnych 
služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné (DSS), ktorý v stavebnom kon-
texte vypĺňa priestor medzi objektom obecného úradu a kultúrnym domom. 
 Unikátna technická pamiatka Oravskej lesnej železnice, ktorú spravuje 
Oravské múzeum, patrí v súčasnosti medzi najobľúbenejšie turistické atrakcie 
Oravy. Vyhliadková trojkilometrová jazda železnicou sa začína z údolnej stani-
ce osady Tanečník. V atraktívnom prírodnom prostredí sa nachádza expozícia 
dokumentujúca lesnú dráhu, predajňa suvenírov, detské ihrisko i voliéra s páv- 
mi. Na vrcholovej stanici Sedlo Beskyd je krátka vyhliadková prestávka, po 
ktorej nasleduje cesta naspäť do údolia. Súčasťou jazdy bola aj návšteva goral-
skej drevenice, ktorá približovala kultúru Goralov na Orave, ale tá na jar roku 

 dva sobáše boli civilné a deväť sobášov sa konalo mimo Oravskej Lesnej (údaj získaný od matrikárky 
obecného úradu).
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2020 zhorela. Železnica poskytuje návštevníkom okrem kontaktu s prírodou 
i kultúrno-historické poznanie, poskytuje zážitky i príležitosti pre terénne vy-
učovanie. Múzeum v areáli železnice organizuje pre turistov Oravy rôznorodé 
podujatia. V súvislosti s obyčajovou kultúrou uvedieme napríklad prezentáciu 
svadobných obyčají u Goralov, Svätojánsky večer zameraný na oheň a mágiu, 
stavanie mája so zámerom priblížiť históriu javu. Tieto podujatia programovo 
napĺňajú súbory a ľudové hudby z regiónu, občasne aj z Oravskej Lesnej. 
 Atraktívne prírodné prostredie lokality ponúka viaceré ďalšie impulzy, ktoré 
predstavitelia obce, jej lídri a aktívni jednotlivci vedia viacerými prístupmi 
a spôsobmi zhodnotiť a transformovať do produktov a aktivít. Takýmto príkla-
dom využitia prírodného, krajinného potenciálu obce navyše v environmentál-
nych väzbách je i Lesnícky náučný chodník, ktorého vznik iniciovali miestni 
pedagógovia a žiaci základnej školy. Náučný chodník sprístupnili Lesy SR, š.p. 
v roku 2005. Približuje les ako spoločenstvo živej a neživej prírody, prezentuje 
prácu a život lesníka, históriu i súčasnosť lesníctva. Nachádzajú sa tu oddycho-
vé miesta s lavičkami, drevené sochy, slnečné hodiny, revitalizovaná stará vod-
ná píla, izba horára a podobne. Náučný chodník poskytuje priestor pre relaxá- 
ciu, prírodné, ekologické, kultúrno-historické poznanie, terénne vyučovanie 
a v neposlednom rade zážitok.  
 Raritou obce je i súkromná hvezdáreň patriaca Mojmírovi Murínovi, ktorá je 
vybavená viacerými astronomickými ďalekohľadmi. Čiastočným nedostatkom 
v tejto oblasti je absentujúci prírodný amfiteáter.
 V roku 2019 obec vydala vyše 190 stranovú knižnú publikáciu Oravská Lesná 
na fotografiách, ktorá zobrazuje prostredníctvom fotografií jej históriu, vývoj, 
formovanie i revitalizáciu celkového vzhľadu, budovanie infraštruktúry a po-
dobne. Podnetom pre jej vznik bola výstava historických fotografií zozbiera-
ných od obyvateľov obce. Obec má vypracovaných viacero turistických infor-
mačných letákov pre návštevníkov a turistov a na svoju propagáciu využíva aj  
internet, videá, letáky a brožúry. Informácie o dianí sa k občanom dostávajú aj 
prostredníctvom kvalitne spracovaných Lesnianskych novín, ktoré vychádzajú 
už od roku 2009 trikrát do roka, i Ročenky Oravskej Lesnej. 
 K zvyšovaniu kvality života dochádza aj vytvorením športového, turistické-
ho, relaxačno – rekreačného zázemia. V obci je dostatočne vybudovaná špor-
tová infraštruktúra. Tú okrem telocvične základnej školy tvorí športový areál, 
multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko i tenisový kurt, menšia plaváreň, sau-
nový svet i posilňovňa. V obci sa nachádza zastrešený zimný štadión, čo je 
s ohľadom na rurálne prostredie vcelku výnimočný fakt. Vzhľadom na rozľahlý 
chotár obcou prechádzajú aj značené turistické, bežecké trasy i cyklochodníky 
rôznej náročnosti. Cyklistická doprava plní funkciu nielen lokálnej alternatív-
nej dopravy, ale i funkciu športovo-rekreačnú a poznávaciu. Obec je prepojená 
aj s inými lokalitami, má vybudovanú i medzinárodnú cyklotrasu, spájajúcu 
Oravskú Lesnú a Huslenky na Valašsku v dĺžke 2814 metrov. V roku 2017 bolo 
v areáli telovýchovnej jednoty svojpomocne miestnymi dobrovoľníkmi vybu-
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dované workoutové ihrisko (Bahna 2019: 332). Jednou z výhod územia je už 
spomínaná lesnatosť, sklon reliéfu a tiež expozícia lyžiarskych svahov, čo dáva 
územiu dobré predpoklady na rozvoj zimnej turistiky a dobré podmienky pre 
lyžiarske športy. V areáli SKI Oravská Lesná  (na kopcoch Kohútik a Lehotská), 
sa nachádzajú lyžiarske vleky a sedačkové lanovky, penzión Kohútik a viacero 
rekreačných chát. Okrem zjazdového lyžovania sú tu vybudované aj lyžiarske 
trate. 
 Dobrá a kvalitná kultúrna i športová infraštruktúra prispieva k zvýšeniu kva-
lity života pre všetky generácie a zároveň sa zastavuje odliv mladých ľudí z loka-
lity. 

„Dobre je, že sa podporuje rozvoj dediny. Je tu nová škôlka, telocvičňa, ihriská a celkovo 
je tu život. Ľudia tu majú veľa možností ako tráviť čas a stále sa tu niečo deje. Aj pre 
tých starších, aj pre nás, aj pre deti. Takže sa potom ľudia vracajú, hoci sa tu ťažko žije. 
Vracajú sa aj do rodičovských domov, aj do chalúp, čo boli kedysi. Pred domom si mô-
žem obuť bežky, pred domom si môžem sadnúť na bicykel.  Mala som tu kamarátku a tá 
vraví: fíha, vy to tu máte aké fajn, máloktorá dedina má dva hotely, aj bazén, wellness, 
všetko, ľadovú plochu, štadión, kultúrny dom, lyžiarske stredisko. Jesto tu čo robiť aj 
v zime, aj v lete.“ (ž. 51 – 60)

Škola ako edukačný a voľnočasový priestor

 Jedným zo základných cieľov, ktorým sa prezentuje Základná a materská 
škola v Oravskej Lesnej, je vytvárať priaznivú atmosféru na výchovu a vzdeláva-
nie vedúcu k maximálnym výkonom s prihliadnutím na schopnosti a nadanie 
žiakov.78 Vo výchovno-vzdelávacom procese, realizovaním rôznorodých aktivít 
pedagógovia akcentujú osobitosti Oravskej Lesnej, sociokultúrne podmien-
ky, hodnoty prírodného a kultúrneho dedičstva. Napríklad, vychádzajú z naj- 
väčšieho prírodného a hospodárskeho potenciálu obce, ktorým je lesníctvo 
i drevovýroba. S nimi súvisí aj hospodárska činnosť a priaznivé podmienky pre 
rozvoj tradičných výrobných techník. V obci sa nachádza niekoľko drobných 
výrobných prevádzok na spracovanie dreva i stavbu domov. Mladá generácia 
je s touto činnosťou v prirodzenom kontakte v rámci svojho okolia, obce, rodi-
ny, ale aj školy, ktorá má vo svojom areáli zriadenú špeciálnu Ekotriedu. V jej 
prostredí sa realizuje zážitkové učenie zamerané napríklad na environmen-
tálnu výchovu i na získavanie a rozvíjanie pracovných, remeselných zručností 
a návykov. Prostredie Ekotriedy je i východiskovým stanovišťom k Lesníckemu 
náučnému chodníku. Ako sme už uviedli, práve pedagógovia a žiaci boli nosi-
teľmi myšlienky jeho vzniku. Škola je zapojená do projektu Zdravá škola, kde 
hlavným cieľom je výchova k zdravému spôsobu života, k ochrane životného 
prostredia i do iných environmentálnych projektov.
 Dôležitou nadstavbou výchovno-vzdelávacieho procesu je i ponuka rôznoro-
dých možností aktívneho realizovania sa detí prostredníctvom mimoškolských 
aktivít. Tým sa dieťa socializuje, a to nielen vo väzbe na vekovú kohortu, ale  
78  Základná škola s materskou školou Oravská Lesná. https://zsoravskalesna.edupage.org/a/6731
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formuje sa aj vzťah žiak – učiteľ, vzťah k členom lokálneho spoločenstva i vzťah 
k prostrediu. Základná škola ponúka svojim žiakom v popoludňajších hodi-
nách široké možnosti kultúrno-spoločenského a športového vyžitia. Spomedzi 
krúžkov, ktoré tu pôsobia, môžeme spomenúť napríklad folklórne kolektívy, 
envirokrúžok, divadelný, publicistický, krúžky zamerané na rozvoj kritického, 
projektového i ekonomického myslenia, tvorivého písania a podobne. Ako sme 
spomínali, obec má športovo-turistický charakter, o čom svedčí aj to, že na ZŠ 
pracujú štyri chlapčenské futbalové oddiely, dve skupiny dievčenského futbalu, 
niekoľko florbalových družstiev, rozvíja sa hokej, gymnastický, stolnotenisový, 
šachový krúžok a podobne. 
 Všetky zmienené záujmové voľnočasové skupiny sa podieľajú na reprezentá-
cii školy i Oravskej Lesnej. Ich činnosť je viditeľná najmä v obci, ktorej kultúr-
no-spoločenské podujatia sú obohatené o vystúpenia detí. Zároveň ich práca 
plní funkciu integračnú i sociálnu. Fungujú ako stmeľovací prvok, pretože na 
ich  prezentácie prichádzajú rôzne generácie (rodičia, mladší súrodenci, starí 
rodičia, susedia, rodinní príbuzní). Škola prirodzene zapája do svojho výchov-
no-vzdelávacieho procesu najstaršiu generáciu, klientov DSS i seniorov z obce. 
Organizuje Posedenie so starými rodičmi, ktorým deti pripravujú pod vedením 
pedagógov kultúrny program, malé pohostenie i darčeky. Spoločne s miest-
nym Senior klubom realizujú štyrikrát ročne výchovno-vzdelávacie podujatie 
Starí rodičia deťom zamerané na prezentovanie zvykov, remesiel, tradičných 
výrobných postupov, napríklad páranie peria, mútenie masla, ukážky práce na 
krosnách, kosenie, mlátenie a podobne. V rámci inšpiratívnych dielní so star-
šou generáciou vyrábajú napríklad vianočné ozdoby i adventné vence do tried, 
ktoré posväcuje pán farár. Základná i materská škola každoročne organizuje pre 
žiakov karneval a stretnutie s Mikulášom. 

Klub seniorov, Starí rodičia deťom. Foto: Jakubová, Helena. 2018
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 Počas školského roku sa koná aj viacero športových podujatí, napríklad Beh 
zdravia, športová olympiáda a podobne. V školskom prostredí Oravskej Lesnej 
nachádzame aj obrady obsahujúce recepčné i separačné prvky. Ide o Pasova-
nie prvákov za školákov i Pasovanie piatakov za žiakov druhého stupňa. Pri-
pravujú ho žiaci (prvákov prijímajú štvrtáci a piatakov deviataci) pod vedením 
triednych učiteľov. Program slávnosti je tematicky zameraný (napríklad na les, 
zvieratá, cirkus, westernový štýl), obsahuje skladanie skúšok (fyzických i vedo-
mostných), sľubu i získanie odmeny (daru). Obidve formy súčasnej obyčajovej 
kultúry (žiackych rituálov) sa konajú v októbri. V posledný deň školského roku 
sa koná záverečná rozlúčkovú slávnosť, vyraďovanie deviatakov. Má dve časti, 
prvou je rozlúčka deviatakov so školou, spolužiakmi, učiteľmi. Za spevu piesní 
(väčšinou častuškové piesne) a hudby (harmoniky/ heligónky) prejdú nielen 
triedy, areál školy, ale idú sa rozlúčiť aj do materskej školy, na obecný úrad i do 
zdravotníckeho strediska. Popoludní majú končiaci žiaci v kultúrnom dome 
večierok, ktorý si po organizačnej, finančnej, programovej stránke zabezpečujú 
sami. 

„Oni si to prakticky všetko robia sami. Od tých najmenších vecí,  od prvej stužky, pozván-
ky rozposielajú, celú sálu si nachystajú, vyzdobia. A takisto aj kultúrny program si sami 
robia, zozbierajú fotky, videá za tých celých deväť rokov a premietajú to. Pozvú učiteľov, 
pripravia pohostenie. Naučia sa organizačne zvládnuť veci aj ekonomicky, aby im to vy-
šlo za peniaze, čo si vyzbierajú. Podľa mňa zodpovedne sa k tomu stavajú.“ (ž. 61 – 70)

 Ako sme uviedli, škola je prepojená s dianím v obci. Tým vniká široký ko-
munikačný priestor, vytvárajú sa sociálne interakcie a možnosti aj pre iné for-
my výchovy, vzdelávania a realizácie sa detí. Zároveň je potrebné vyzdvihnúť aj 
prepojenosť lídrov (osobnosť starostu, ktorý sa zúčastňuje na každom význam-
nom podujatí v škole  a riaditeľa ZŠ), vzájomnú kooperáciu i podporu školy zo 
strany vedenia obce.

Obecný úrad – otvorený partnerský priestor 

 Na otázku, čo sa mi v mojej obci páči, sme zaznamenali viacero podobných 
odpovedí, ktoré  poukazujú na potrebu vytvárať priestor pre  spoločné stretáva-
nia sa (ľudí navzájom, lídrov s obyvateľmi) i vzájomnú komunikáciu. 

„Páči sa mi, že obecný úrad je otvorený. Tam je stále vidieť, ako chodia ľudia, že tá obec 
žije s tým obyvateľstvom, že na úrad pozývajú ľudí, že im dajú najavo, že im na nich 
záleží. Vyzdvihla by som starostu obce. On je taký empatický človek, stretáva sa s tými 
ľuďmi a myslím si, že toto je taký stmeľovací bod, že on sa zúčastňuje na všetkých tých 
podujatiach od malých detí po dôchodcov.“ (ž. 61 – 70)

„Pozvali nás na úrad, keď sme mali výročie sobáša. Pripravili nám pohostenie, darčeky, 
deti tancovali. Stretli sme sa takí, čo sme sa v jednom veku. Viktor hral na heligónke, tak 
sme spievali, pospomínali do večera. To bolo veľmi pekné.“ (ž. 71 – 80)   
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Keď máme vianočné trhy alebo odpustovú slávnosť, to sa stretne strašne veľa ľudí. U nás 
si to ľudia tak vezmú, že idem, stretneme sa, porozprávame, vždy je nejaký program na 
námestí alebo v kultúrnom. Veľa je tu športových podujatí.“ (ž. 61 – 70)

 Líderstvo znamená aj aktívny kontakt s obyvateľmi, štýl práce a spôsob ko-
munikácie, ktorý na jednej strane dokáže motivovať rôzne generácie k angažo-
vanosti a aktivitám a na strane druhej vytvárať podmienky na tvorbu, prezen-
táciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrno-spoločenských aktivít. V tomto 
kontexte je potrebné upozorniť, že väčšina aktivít a podujatí, ktoré sa pre obča-
nov konajú, sú myšlienkou aktívnych jednotlivcov, aktérov kultúrno-spoločen-
ského života a vychádzajú zdola, z osobného záujmu i požiadaviek obyvateľov 
obce. Títo aktéri vytvárajú okolo seba partie, skupiny ďalších ľudí ochotných 
participovať na kultúrno-spoločenskom živote. 
 Obec zastreší aktivitu spoluorganizačne, spolupodieľa sa finančne, poskyt-
ne priestory, technické zabezpečenie a podobne. Stále však ide o aktivitu, ktorá 
by bez dobrovoľnej iniciatívy obyvateľov nevznikla (Bahna 2019).

 „Obec je otvorená novým veciam, prijme, akceptuje nové veci, lebo tu máme starostu, čo 
to podporuje, a máme takých schopných ľudí aj svetobežníkov. Máme takých chlapcov 
a mužov, takých športovcov, že stiahnu ostatných a tí chalani to urobia. Svojpomocne 
vybudovali štadión, fitko, vymysleli Erdútsky horizont. A máme aj také schopné ženy. 
Vymysleli  tie vianočné trhy, aktivity pre deti i seniorov.“ (ž. 61 – 70)

„Všetko je to o ľuďoch. Ak nemáte ťahúňa, nemáte nič. Vždy sa nájde niekto, kto vie strh-
núť, kto je aktívny. Je to o ľuďoch, o spolupráci, vytipovať si ľudí, kto čo vie a motivovať.“  
(ž. 61 – 70)

 Osobnosť starostu a jeho filozofiu otvoreného obecného úradu môžeme vi-
dieť i pri realizovaní spoločenských podujatí. Starosta sa pravidelne stretáva 
s ľuďmi aj pri príležitosti významných životných situácií (napríklad uvítanie 
detí do života, výročia jubilantov, výročia uzatvorenie sobáša a iných slávností) 
i pri cyklicky sa opakujúcich slávnostiach (napríklad Deň matiek, posedenie 
s dôchodcami a podobne).  
 Vítanie detí do života, ktoré organizujú obecné mestské útvary, prešlo od   
90. rokov 20. storočia výraznou revitalizáciou. V niektorých obciach tento ob-
rad po roku 1989 zanikol (Beňušková 2017: 69), ale postupne sa znova na základe 
požiadaviek a dopytu obyvateľov začal vykonávať. Pretože natalita v Oravskej 
Lesnej je vysoká, uvítanie detí do života sa koná v obci minimálne štyrikrát do 
roka, približne pre desať detí. Noví občania sú uvedení do lokálnej komunity. 
Obrad je spojený so slávnostným programom, na ktorom sa podieľa základná 
a materská škola i detské folklórne súbory. Pre rodičov je pripravené spoločné 
posedenie s pohostením, darčekom a finančnou podporou.

„My sme znova zaviedli to uvítanie detí v roku 2009. Lebo to sa ľuďom páčilo, že sme tie 
detičky privítali, že sa stretli rodičia. Chodia na to naozaj všetci. To nám vyjde štyrikrát 
do roka, lebo máme  veľa detičiek. Robíme to v nedeľu doobeda, aby mohli prísť mamičky 
aj so svojimi manželmi, lebo tí sú často na týždňovkách.“ (ž. 51 – 60) 
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 Na obecnom úrade sa konajú aj stretnutia jubilantov i okrúhle výročia man-
želského spolužitia. Priebeh osláv je podobný ako pri uvítaní do života a taktiež 
je spojený s darom i finančnou podporou (50,- €). Obec pravidelne pri príleži-
tosti Dňa úcty k starším organizuje stretnutie s dôchodcami. Starosta a pred-
stavitelia samosprávy privítajú v kultúrnom dome takmer 400 dôchodcov. Kaž- 
dý z nich je odmenený, pripravené je posedenie a kultúrny program. Foyer kul-
túrneho domu je dekorované plodinami jesennej úrody. Pri tejto príležitosti 
členovia Senior klubu odovzdávajú starostovi dožinkový veniec, ktorý potom 
ostáva zavesený na viditeľnom mieste na obecnom úrade. 

Spolková činnosť, občianske združenia 

 Nevyhnutným predpokladom fungovania združení pre rozvoj obce a regió-
nu je akceptovanie a spolupráca s ich členmi zo strany samosprávy (Falťanová 
2011: 196). Každý z nich robí aktivity smerom k sebe, k svojim členom do vnútra 
skupiny, smerom k iným obyvateľom i smerom k obci.
 V Oravskej Lesnej pôsobia viaceré folklórne telesá, ktoré nadväzujú na nosi-
teľov hudobnej a tanečno-spevnej tradície obce.79 Pri škole pôsobia detské fol-
klórne súbory Malá a Veľká Magurka80, v ktorých sa vedúci snažia výber reper-
toáru a jeho spracovanie prispôsobiť veku, možnostiam i schopnostiam detí. 
A zároveň s cieľom zachovávať lokálne tradície i správne štýlovo interpretovať 
miestny piesňový materiál sa deti učia aj nárečie, ktoré sa v obci postupne vy-
tráca. Aby záujem o lokálne folklórne prejavy bol kontinuálny, v obci vznikol aj 
mládežnícky folklórny súbor Fľajšovanček (vznik v roku 2002), ktorý je pred-
stupňom folklórneho súboru Fľajšovan (vznik v roku 1991). Hudobný sprievod 
súborom zabezpečuje Ľudová hudba bratov Chudobovcov, ktorá vystupuje aj 
samostatne. V obci príležitostne pôsobí i menšia folklórna skupina Tanečník 
(od roku 2008). Pri tvorbe dramaturgie a programových čísel vedúci kolektívov 
čerpajú najmä z goralského hudobno-tanečného materiálu. I napriek viacerým 
snahám je stále náročnejšie udržať systematickú činnosť súborov, pretože čle-
novia dochádzajú do škôl, za prácou, majú rodiny i iné priority.

„Tie mladé dievčatá tu v Lesnej vedia prirodzene spievať dvojhlasy. Ale čo ich už musíme  
učiť, je nárečie. Na krúžku hovoríme veľa po goralsky. Tak máme taký cieľ, že okrem na-
šich zvykov ich učíme aj goralčinu, aby tú pieseň pekne zaspievali.“ (m. 61 – 70)

 Hlavným aktérom folklórnych aktivít v obci je hudobník Viktor Chudoba, 
ktorý sa venuje aj vyhľadávaniu, zbieraniu i spracovávaniu folklórnych javov. 
Zároveň je aj hlavným organizátorom medzinárodného podujatia Lesňanská 
heligónka, ktorý organizuje FS Fľajšovan v spolupráci s obecným úradom. Po-
dujatie, ktorého 22. ročník sa uskutočnil v roku 2019, sa koná v jarných mesia-
coch v dome kultúry. Na Lesnianskej heligónke sa prezentujú domáci heligón- 
 
79  Ide najmä o kapelu Drevená muzika, ženskú spevácku skupinu a dedinskú folklórnu skupinu Fľajšo-

vanka.
80  Pôvodne to bol detský folklórny súboru Magurka, ktorý vznikol v roku 1982.
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kari, heligónkari z Kysúc, Oravy, Terchovej i z okolitých krajín (najmä z Čes-
kej republiky a Poľska). Ďalším významným podujatím, ktoré sa nepravidelne 
organizovalo od roku 2009, bol medzinárodný detský folklórny festival Fol- 
klór bez hraníc (jeho posledný 7. ročník sa realizoval v júni v roku 2017). Počas 
jeho konania obec privítala viacero zahraničných kolektívov z Českej republiky, 
Poľska, Chorvátska. Festival bol troj-, prípadne dvojdňový. Za obidvoma akcia- 
mi je nápad a dobrovoľná iniciatíva jednotlivca, ktorá je podporená obecným 
úradom.

 
 V obci sa mladí ľudia združujú aj okolo eRka (Hnutie kresťanských spolo-
čenstiev detí). V Oravskej Lesnej sa etablovalo na konci roku 1995 pripojením 
sa ku koledovaniu Dobrá novina. Ich činnosť je zameraná najmä na aktivity 
s deťmi. Uskutočňujú pravidelné stretnutia pre jednotlivé vekové kategórie 
detí, rôzne kultúrne, športové či hravé popoludnia (napríklad týždňový cyklus 
v rámci kampane Vypni telku, zapni seba), nacvičujú Jasličkovú pobožnosť, 
organizujú Deň rodiny, letné tábory a participujú na viacerých podujatiach  
v obci. 

Lesňanská heligónka. Foto: Berčík, Peter. 2019, archív OcÚ
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 Aktívnym kultúrno-spoločenským životom sa prejavuje aj miestny Senior 
klub, ktorý vznikol v roku 2012 a má okolo 45 členov. Okrem pravidelných 
stretnutí (spolu)organizujú turistické a športové podujatia, poznávacie zájazdy  
a kúpeľné pobyty. No najmä sú v obci „videní“ pri rôznych kultúrno-spoločen-
ských podujatiach, z ktorých sa viaceré konajú práve z ich iniciatívy. A ako sme 
už uviedli, pravidelne sa zúčastňujú na metodických akciách v škole, ktorých 
realizovanie je príkladom transmisie kultúrnych hodnôt a budovania generač-
ných vzťahov. Brigádnickou činnosťou sa starajú o revitalizáciu verejných prie-
storov, napríklad o skrášlenie okolia pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie 
v doline Zimná. Tradíciu v obci má aj Dobrovoľný hasičský zbor Oravská Lesná 
či poľovnícke združenie Kohútik. V obci svoju činnosť úspešne rozvíja i Te-
lovýchovná jednota Oravská Lesná (TJ), futbalový, hokejový, stolnotenisový, 
volejbalový oddiel, turistický oddiel Paráč i Partia mladých. O ich aktivitách sa 
zmienime na ďalších stranách textu.

Výber z kalendária obce 

 V Oravskej Lesnej sa každoročne organizuje veľký počet podujatí menšieho, 
ale i nadregionálneho, až medzinárodného charakteru, na ktorých sa vzájomne 
podieľajú obec, viaceré organizácie i kreatívni jedinci. Ku každoročne opaku-
júcim sa kultúrnym podujatiam patria fašiangové plesy. V Oravskej Lesnej ich 
počet závisí aj od toho, aké dlhé je fašiangové obdobie. Obec a základná škola 
s materskou školou organizuje Ples pre všetkých, folklórna skupina Tanečník 
Ples pre milovníkov folklóru. K ďalším organizátorom plesov patria športovci 
i seniori, ktorí okrem Fašiangového plesu seniorov na podnet aktívnej občian-
ky organizujú i fašiangové posedenie spojené s pochovávaním basy. Členovia 
eRka v spolupráci s obecným úradom pripravujú v kultúrnom dome Maškarný 
ples pre deti. Na záver plesu je odmenená najchutnejšia, najroztomilejšia, naj-
vtipnejšia, najtanečnejšia,... originálna maska. 
 Jednou z tradícií, ktorá sa v Oravskej Lesnej udržuje, je stavanie májov. 
Okrem individuálnych májov, ktoré stavajú chlapci dievčatám v predvečer  
1. mája, členovia dobrovoľného hasičského zboru stavajú pri kultúrnom dome 
centrálny, vysoký máj. Ide o zvyk často sa vyskytujúci aj v iných obciach Sloven-
ska, ktorý  transformoval ľudovú tradíciu stavania májov do obecnej slávnosti, 
čo je sprevádzané spoločenským programom a pohostením (Bahna 2019). 

„Stavanie mája sa tu robievalo aj sa stále robí. Sú postavené po dedine, v rôznych 
častiach a je ich veľa. Mladí si to sami organizujú.  Obecný máj stavajú požiarnici tu  
v centre. Je to vysoký, obielený smrek, kde sa hore ozdobí jedlina. Vždy tu vystupujú naše 
folklórne súbory, deti zo škôlky, školy, dôchodcovia. Obec urobí aj tri kotle guľášu. Len 
musí počasie vyjsť, a potom sa tu združí veľa ľudí.“ (ž. 41 – 50)

 4. mája si členovia dobrovoľného hasičského zboru v Oravskej Lesnej pripo-
mínajú sviatok svojho patróna, svätého Floriána. V slávnostných uniformách  
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kladú vence k pomníku padlých v I. a II. svetovej vojne a na záver tohto aktu sa 
koná omša v Kostole sv. Anny. 
 Pravidelne sa v obci organizuje Deň matiek, k novším podujatiam patrí Deň 
rodiny, ktorý pripadá na 15. máj. Organizuje ho farský a obecný úrad s eRkármi, 
ktorí pripravujú popoludnie s rôznymi aktivitami pre celé rodiny. Podujatie 
Deň detí je opäť ukážkou podnetu a aktivity občianky, ktorá s nápadom oslovila 
obec, eRkárov i dobrovoľníkov. 

„Pani prišla s nápadom, lebo ju hnevalo, že sa tu na Deň detí nič nerobí. Oni sú celá rodi-
na akčná, majú výborné nápady. Zoberú sa, zorganizujú, neriešia. Keď robili Deň detí na 
štadióne, tak sa deťom fritovali hranolky, eRkári pomáhali s aktivitami a bolo tam plno 
detí z obce.“ (ž. 41 – 50)

 Jednou z najvýznamnejších integračných slávností, ktorá prepája generácie  
a rodiny Oravskej Lesnej je odpustová slávnosť sv. Joachima a Anny, kedy sa 
koná slávnostná omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva. Kaplnka je situovaná 
v časti Lehotská, kde bolo kedysi centrum obce a starý kostol. Na slávnostnú 
omšu príde v tento deň vyše tisíc ľudí. Po jej skončení pracovníci obecného 
úradu a členovia poľovníckeho združenia ponúkajú pripravené občerstvenie vo 
forme guľášu. Zároveň sa vytvára priestor pre vzájomnú komunikáciu i spo-
ločné spievanie. Slávnostnej omše sa zúčastňujú aj občania družobnej poľskej 
obce Ujsoly. Oslavy (hody) pokračujú cez víkend, kedy verejné priestory využí-
vajú kolotočiari i  predajcovia rôznych produktov. 
Odpustová slávnosť pri kaplnke Božieho milosrdenstva. 2018, archív OcÚ
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„Tá atmosféra na mieste starého kostola je veľmi silná. Má vlastne celý príbeh. Do pôvod-
ného kostola ľudia chodili pešo z tých kopcov. Z jedného kopca na druhý. To bola pre 
niektorých veľká diaľka, šli tam takmer aj pod dňa. Tie kopce boli poprepájané, až sa 
popod Kohútik spojili a tí starí ľudia tú cestu stále volajú kostoľná droga.“ (ž. 41 – 50)

„Obrovské množstvo ľudí sa tu stretáva na odpust. Prídu aj tí, čo sa už odsťahovali. Po 
omši sa tam posedí, spieva, harmoniky hrajú, celé rodiny tam chodia. Viem, že sa robilo 
deväť tých guľášov, deväťsto porcií sa rozdalo.“ (ž. 41 – 50)

 Keďže ide o pohraničný región, súčasťou kultúrno-spoločenských poduja-
tí sú aj vzájomné cezhraničné akcie, napríklad Stretnutie pri Kríži priateľstva 
na Úšuste. Iniciovali ho lesníci a je spojené so spoločnou poľsko-slovenskou  
sv. omšou. Koná sa koncom leta a v roku 2017 to bolo už desiatykrát. Kríž pria-
teľstva symbolizuje miesto, kde sa spájajú chotáre štyroch dedín: Zákamenné, 
Oravská Lesná, Novoť a obce Ujsoly v Poľsku. 
 V predvianočnom období sa koná viacero kultúrnych podujatí, na ktorých 
participujú viaceré inštitúcie, spolky a združenia. K novším aktivitám patrí 
rozsvecovanie adventného venca, ktorý je osadený okolo fontány. Obľúbenou 
obyčajou sú obchôdzky Mikuláša, čerta a anjela. Aj v súčasnosti starší žiaci 
i členovia združení (napríklad folkloristi, futbalisti) vytvoria niekoľko partií, 
ktoré chodia po dedine i po rodinách. 

Členky FS Fľajšovan, vianočné koledovanie po dedine. 2019, súkromný archívy 
Heleny Jakubovej
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 Ďalšou formou  spoločenských stretnutí sú podľa vzoru mestskej kultúry via- 
nočné trhy (Beňušková 2018: 62). V Oravskej Lesnej sa konajú na námestí 
a v priestoroch kultúrneho domu od roku 2016. V rámci nich domáci remesel-
níci prezentujú svoje výrobky a členovia folklórnych kolektívov i Klubu senio-
rov interpretujú koledy a vinše. Aj vianočné trhy sú spojené s príchodom Miku-
láša, s rozsvietením stromčeka (jedličky pri kostole) za účasti starostu a farára. 
Pre záujemcov sa podáva kapustnica, klobása, moskoľ, vianočné oblátky, čaj, 
varené víno i punč. Vianočné trhy sú taktiež príkladom nápadu a aktivity oby-
vateľky obce, ktorá svoj nápad za podpory obecného úradu realizuje. Trhy majú 
aj charitatívny rozmer, pretože výťažok z nich je venovaný sociálne slabšej rodi-
ne. Toto obdobie sa spája aj s benefičnými aktivitami a koncertmi s cieľom pod-
poriť jednotlivca, rodiny buď priamo z obce, alebo i zo zahraničia. Vo vianoč- 
no-novoročnom období sa koná v Kostole svätej Anny Vianočný večer, na kto-
rom vystupujú speváci a hudobníci rôznych generácií. Zároveň v tomto období 
sa konajú aj spontánne betlehemské obchôdzky i koledovanie.
 Vzťah obyvateľov k pohybovým aktivitám, športu funguje a rozvíja sa na zá-
klade záujmu ľudí o športovanie, súťaženie i o združovanie. S tým súvisí kon-
tinuálna výchova k športu, rozvoj a podpora športových aktivít i podujatí pre 
rôzne skupiny ľudí. Oravská Lesná má na jeho rozvoj vhodné prírodné podmien- 
ky, vybudovanú rôznorodú infraštruktúru, podporu zo strany vedenia obce 
a najmä jednotlivcov, nadšencov, ktorí mu venujú svoj čas, energiu a združujú 
okolo seba ďalších dobrovoľníkov. V obci funguje občianske združenie Telový-
chovná jednota Oravská Lesná, ktoré sa prezentuje sloganom Viac ako klub. 
Od roku 1994 sa pomocou bezplatnej práce a sponzorských príspevkov od obce, 
spoločností, občanov, podarilo TJ vybudovať budovy a športoviská v hodnote  
1 000 000 €.81 Z vlastných zdrojov a svojpomocne bol postavený  aj zimný štadi-
ón, ktorý využíva hokejový tím i občania na verejné korčuľovanie. Občianske 
združenie TJ Oravská Lesná založilo vlastnú spoločnosť TJ ORLES, s.r.o, kto-
rá prevádzkuje multifunkčný športový areál (zabezpečuje  prenájom ľadovej 
plochy a v letnom období prenájom za účelom športového využitia – futbal, 
nohejbal, hokejbal, volejbal, tenis, basketbal a pod.). V Oravskej Lesnej  okrem 
obligatórneho futbalu zastrešuje na ligovej úrovni aj hokej a stolný tenis (Bahna 
2019: 332). 
 Keď spomíname telovýchovnú jednotu a vlastné finančné zdroje, je potreb-
né zmieniť  sa o Partii mladých. Ide o skupinu približne 25 mladých ľudí, kto-
rá má schválené stanovy, volia si starostu i predsedníctvo. Hlavný cieľ tohto 
zoskupenia spočíva v (spolu)organizovaní športových i kultúrnych podujatí, 
z ktorých zisky slúžia na finančnú pomoc TJ. Partia mladých od roku 2013 or-
ganizuje pravidelne diskotéky nadregionálneho charakteru, na ktoré do Orav-
skej Lesnej prichádza okolo 1300 ľudí. Konajú sa niekoľkokrát do roka a celý 
výťažok venujú na rozvoj športu i kultúrnych podujatí. Partia mladých využíva 
na komunikáciu aj internetovú databázu YouTube, kde nimi natočené videá 

81  TJ Oravská Lesná. http://tjoravskalesna.sk/historia/
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propagujú podujatia a približujú ich atmosféru. V roku 2020 sa konala premiéra 
dokumentu Partia mladých 2020, ktorý zmapoval cestu občianskeho združenia 
od roku 1995. Film približuje  motivácie a jednotlivé akcie i podujatia, ktoré 
tento tím mladých ľudí robil bez nároku na honorár. Film sa dá pozrieť aj na 
webovom prehľadávači YouTube (Katrenčík 2020: 5). V súčasnosti dochádza ku 
generačnej výmene a bude závisieť od nového tímu, či nadviaže na realizované 
aktivity.
 Najväčším športovým podujatím v obci je od roku 2015 Športový deň pre 
všetky generácie, na ktorom okrem obecného úradu a TJ participujú eRkári, 
poľovníci, členovia folklórnych kolektívov i ďalších združení. Podujatie po-
zostáva z rôznych športových aktivít pre všetky vekové kategórie a turnajov, 
kde medzi sebou súťažia jednotlivé časti obce. Záujemci hrajú futbal, volej-
bal, basketbal, šach, cvičia aerobik, strieľajú zo vzduchovky a podobne. Zatiaľ 
čo Športový deň je určený primárne domácim obyvateľom, tzv. Aluko Night 
run je podujatie organizované pre širokú bežeckú verejnosť. Je to nočný beh na  
6 km vo viacerých kategóriách, výťažok ktorého ide na pomoc rodinám v núdzi. 
Ďalším športovým podujatím, ktoré dosiahlo až celoslovenský význam, je zim-
ný bežkársky prechod Erdútsky horizont. Malé turistické podujatie obyvateľov 
Oravskej Lesnej prerástlo postupne na udalosť s celoslovenskou účasťou, blížia- 
cou sa k počtu tisíc účastníkov. Organizuje ho turistický oddiel Paráč a obecný 
úrad. Pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie na trati a v cieli pohostenie 
v kultúrnom dome vo forme lokálnych zabíjačkových špecialít. Turistický od-
diel Paráč pôsobí v Oravskej Lesnej od roku 2002 a okrem uvedeného poduja-
tia organizuje napríklad i pešie a cyklistické túry. K iným športovým aktivitám  
dostupným v obci patrí napríklad cvičenie aerobiku, kalanetiky či fitness cvi-
čenie. 
Horizont Erdútky. Foto: Kianičková, Cecília. 2019, archív OcÚ
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 Hoci väčšinu podujatí nejakým spôsobom oficiálne zastrešuje obec, takmer 
vždy ide o úsilie viacerých aktérov – zoskupení a jednotlivcov. Pritom pri 
podstatnej časti týchto aktivít a podujatí ide v prvom rade o iniciatívu, kto-
rá prichádza priamo od miestnych obyvateľov či už ako jednotlivcov, alebo  
v rámci združení. Obec v najjednoduchšom prípade zastreší aktivitu napríklad 
poskytnutím priestorov, nezriedka sa však zapojí aj organizačne alebo finanč-
ne. Stále však ide o aktivitu, ktorá by bez dobrovoľnej iniciatívy obyvateľov 
nevznikla (Bahna 2019: 333).
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„Obec je vtedy dobrá, keď sa do toho zapoja všetci ľudia. A mojou 
snahou je ozaj všetkých ľudí motivovať, aby sa zapájali. Máme 
veľa takých aktivít, ktoré sme my začali a niekto si ich prirodzene 
prebral. Všetci ľudia  môžu byť potenciálom pre obec, ktorý je 
potrebné využiť. Starostovia si často neuvedomujú, že keď zane- 
dbajú najchudobnejšiu časť obce a jej obyvateľov, bohatšia bude 
na ňu stále viac doplácať. A že keď nedáme chudobným prácu, 
obráti sa to proti väčšine.“ 
(starosta Spišského Hrhova)
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Rozvojové faktory 

 Spišský Hrhov leží vzhľadom na polohu v ekonomicky prosperujúcom mik-
roregióne. Šesť a polkilometrová vzdialenosť od okresného mesta Levoča dáva 
tejto obci všetky predpoklady na vzájomné prepojenie tak v oblasti zamestna-
nosti, ako aj v oblasti bývania, vzdelávania, služieb i spoločensko-kultúrneho 
vyžitia. V okrese Levoča patrí sledovaná obec k najväčším.  
 Nevýhodou pre hospodársky rozvoj obce sú ekonomické ukazovatele Pre-
šovského kraja, ktorý už niekoľko desaťročí patrí spolu s Banskobystrickým 
krajom medzi dva najmenej rozvinuté kraje na Slovensku.  
 Akú mala obec historickú skúsenosť so zamestnaním v priemysle a obchode 
pred rokom 1989? Pôvodne bola obec vzhľadom na hlavné zamestnanie poľ-
nohospodárska. Typické pre ňu bolo najmä pestovanie ľanu, od čoho dostala 
i pomenovanie – Gargow. Gargovia boli obchodníci s ľanom. Aj remeslá boli 
zamerané na výrobu predmetov potrebných na spracovanie ľanu – trlíc, moto-
vidiel, česákov i na výrobu častí krosien a kolovrátkov.82 
 Priemyselný podnik v pravom slova zmysle v obci nebol situovaný, ale istú 
skúsenosť v práci mimo poľnohospodárstva tu poskytovali majitelia rozsiahle-
ho kaštieľa zo šľachtického rodu Csákyovcov. Determinovali hospodársky vý-
voj obce najmä od poslednej tretiny 19. storočia až do konca druhej svetovej 
vojny. Pracovné príležitosti poskytovali na svojom grófskom statku v kaštieli, 
v rozľahlom parku a najmä v hospodárskom dvore s rozsiahlymi hospodársky-
mi budovami, koniarňou, sýpkou a liehovarom. Takmer všetky po vyvlastnení 
a zoštátnení slúžili v období socializmu rovnakému účelu najprv pre potreby 
JRD, neskôr štátnych majetkov. V súčasnosti sú tieto rozsiahle budovy prevažne 
rekonštruované a tvoria administratívno-technické a kultúrne jadro obce. 
 Obec je charakteristická narastajúcim počtom obyvateľov, ktorý sa od roku 
1970  viac ako zdvojnásobil. Posledné sčítanie obyvateľov z roku 2011 ukáza-
lo viaceré dobré demografické ukazovatele, akými je veková a vzdelanostná 
štruktúra a zamestnanosť. V roku 2016 boli najviac zastúpení obyvatelia v pro-
duktívnom veku (1024),  potom v predproduktívnom (401) a najmenej v  popro-
duktívnom veku (153) (PHSR 2017 – 2023: 9 ). Zamestnanosť ovplyvňuje v znač-
nej miere i dosiahnuté vzdelanie. Prevažovalo úplné stredné odborné vzdelanie 
s maturitou (49,81 %), základné vzdelanie malo 17,25 %, učňovské bez maturity 
14,85 % a vysokoškolské vzdelanie 11,62 % (PHSR 2017 – 2023: 12).  

Hospodárska činnosť

 Ako hlavných zamestnávateľov v obci uvádza PHSR 2017 – 2023 obchodné 
prevádzky, poštu a kamenárstvo. V Spišskom Hrhove sa na dobrom hospodár-
82  Spišský Hrhov. História. https://spisskyhrhov.sk/obec-2/historia/
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skom výsledku podieľajú najmä obecné firmy. Hlavným motorom  rozvoja je 
obecná firma Hrhovské služby, s. r. o. Je to podnik so 100% účasťou obce za-
bezpečujúci výstavbu bytových domov aj z recyklovaného odpadového dreva, 
rekonštrukciu budov, výrobu paliva z obnoviteľných zdrojov, má stolársky pro-
gram, poskytuje poľnohospodárske a záhradkárske služby, požičiava mechaniz- 
my, stroje a pracovné náradie. Okrem toho poskytuje prácu Rómom, čím sa 
spolupodieľa na inklúzii početnej rómskej menšiny.

„V prvom pláne nám vyšlo, že s Rómami sa nič nedá robiť, lebo nemajú peniaze a pod. 
a je stopercentná nezamestnanosť. Tak nám vyšlo, že ich všetkých musíme zamestnať, 
teda dať im robotu. Takže, my sme nechceli riešiť rómsky problém, ale to, aby mali robo-
tu, peniaze a mohli sa o seba postarať.“ (m. 51 – 60)

 Miestne obecné firmy s vlastným strojovým parkom, ktorého prevádzku 
a údržbu zabezpečujú vo vlastnej réžii, sú cielene zamerané na výstavbu domov 
s nájomnými bytmi.

„Teraz robíme bytovky a to si vieme urobiť v rámci podniku sami – stavbu pod strechu, 
obklady, všetko komplet. Odovzdávame teda holobyt, napríklad bez kuchynskej linky. 
Trvá to od septembra do septembra postavenie dvoch bytoviek, pritom každá má po tri 
byty.“ (m. 51 – 60)

 Postupne sa odkrývali činnosti, ktoré začala obecná firma preberať od rôz-
nych externých dodávateľov. Napríklad keď obecný úrad zistil, koľko by stálo 
vydláždenie všetkých chodníkov, rozhodli sa, že budú chodníky dláždiť sami. 
Kúpili vibračný stôl na výrobu dlažby, zamestnali prvých troch ľudí a ponúkli 
túto službu aj okolitým obciam. Investované peniaze sa vrátili späť.83  

„Zo začiatku sme nepredpokladali, že bude obecná firma zisková. Založili sme obecný 
podnik a tým sme naštartovali podnikateľské prostredie, zapojili sme aj Rómov a do 
troch rokov sme boli ziskoví. Mysleli sme si, že firma nikdy žiadne peniaze nevyrobí, ale 
sme si povedali, že ak vyrobí, všetky peniaze venujeme na rozvoj zamestnanosti.“ (m. 
51 – 60)

 Ďalšou významnou investíciou bola renovácia chátrajúcej rozľahlej jedno-
poschodovej budovy v centre obce, kde sa na poschodí zrekonštruovali byty 
a dolné priestory sa využili prevažne na dielne, služby, stacionár. 
 Obecná firma má popri uvedených aktivitách  aj sociálny program, lebo  vy-
tvára miesta pre dlhodobo nezamestnaných Rómov, ktorí si postupne formou 
malých pôžičiek a splátok vylepšovali svoje vlastné bývanie. Táto investícia sa  
 
 

83 Ako podnikateľský subjekt, obecný podnik (Hrhovské služby a Obecný sociálny podnik) je ekono-
micky samostatný. Je financovaný z niekoľkých zdrojov – z podpory miestneho podnikateľského pro-
stredia, vlastného zisku z produktov a služieb, dotácií a grantových schém, regionálnych a miestnych 
verejných zdrojov. Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podni-
kania. Zbierka dobrých príkladov z praxe programov/projektov sociálneho podnikania, s. 11. [PDF] 
Zbierka dobrých príkladov z praxe programov/projektov  sociálneho ...ec.europa.eu › programmes › 
erasmus-plus › project-result-content).
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obci vrátila v podobe rekonštruovanej ulice, ktorú Rómovia obývajú, posta- 
vením nových obytných domov v svojpomoci, zvýšením bytového štandardu 
zavedením teplej vody, vybudovaním kúpeľní. Obecná firma v obci vybudo-
vala i kúpalisko, ktoré  už viac rokov počas  sezóny prevádzkuje. V roku 2019 
sprevádzkovala obecnú pálenicu na pálenie alkoholu ako komerčnú službu pre 
občanov. 

„Dva roky sme riešili potvrdenia, aby bola pálenica schválená, bolo to ťažké s vybavo-
vaním a papiermi, ale chceli sme ju vybaviť modernou technikou a teraz máme v pláne 
sušičku ovocia.“ (ž. 41 – 50)

 Pálenie ovocia má v obci dlhodobú  tradíciu, lebo tu bol veľký sad, kde sa 
rodili najmä jablká a hrušky. Sad bol súčasťou štátneho majetku. 

„Najviac sa urodí jabĺk, sliviek a hrušiek. Od minulého roku, čo sme spustili pálenicu, 
v kuse bola obsadená. V obľube je najmä pálenka z jabĺk „kalvados“ a teraz bola dobrá 
úroda čerešieň, tak sa pálila čerešňovica. Slivovica nie – slivky tu nejdú, väčšinou iba to 
jablko, rožovka tiež nie.“ (m. 51 – 60) 

Pálenica s veľkorozmernou kosou. Foto: Darulová, Jolana. 2019
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 Obecná firma  postavila i profesionálnu posilňovňu a fitnes centrum pre 
ženy. Za vstup sa  platí, teda funguje na komerčnom princípe. 

„Poučili sme sa z predchádzajúcej skúsenosti... kúpili sa nejaké činky, nejaké stroje, to sa 
potom rozmlátilo, rozbilo... a po štyroch-piatich rokoch príde nová generácia mladých 
a povedia, treba to opraviť, znova kúpiť. Tak nie, treba si to vážiť, a teda aj zaplatiť si to 
cvičenie.“ (m. 51 – 60) 

 Zamestnanosť v obecnom podniku nie je stála, niekedy zamestnáva i sedem- 
desiat ľudí, na stalo sa, že iba štyroch-piatich. Stáli zamestnanci sú odborníci  
z dediny, ktorí majú pod sebou zväčša  Rómov najmä z Hrhova, ale aj z neďa-
lekej obce Roškovce.  

„Nastálo sú teraz (v roku 2019) šiesti zamestnaní – to sú tí šikovní – elektrikár, 
vodár, murár.“ (m. 61 – 70)

 Činnosť obecných firiem saturuje podnikateľské prostredie, čo v podstate 
umožňuje i kooperáciu medzi verejným a súkromným sektorom.  
 Pri hlavnej ceste prevádzkuje obecný podnik predajňu zdravých potravín 
Kredenc z externej dodávateľskej firmy, ale snahou obce je aj tu zabezpečiť od-
byt  miestnej produkcie (vajíčka, med a pod.).

Vybrané podnikateľské aktivity

Salaš U dobrého pastiera

 Inšpiráciou k podnikaniu s chovom oviec a spracovaním syra bola naša ro-
dinná situácia. Keďže máme syna s poruchou autistického spektra, tak sme hľa-
dali možnosti, ako vytvoriť lepšie podmienky pre jeho rozvoj, čo nás viedlo aj 
k tomu, aby sme sa presťahovali z Levoče do staršieho domu s veľkým dvorom 
v Spišskom Hrhove. V roku 2006 sme založili firmu zameranú na opravu, úpravu 
a spracovanie drevených paliet a debien – obalov z dreva. Následne v roku 2008 
sme sa začali zaoberať myšlienkou chovu zvierat, a tak sme začali postupne ku-
mulovať kapitál, ktorý by nám umožnil kúpu pôdy, nakoľko pôda je základným 
kameňom pre chov hospodárskych zvierat. Keďže syn rástol, postupne sme sa 
začali zaoberať otázkou jeho budúcnosti, aby sa mohol ako  osoba so zdravot-
ným znevýhodnením v rámci svojich schopností, možností a zručností začleniť 
do života, aby sa mohol socializovať. A tak sme začali uvažovať nad založením 
denného stacionára alebo presnejšie  tzv. sociálnej farmy, kde by sa deti a dospelí 
s podobným postihnutím mohli starať o hospodárske zvieratá tak, aby boli eko-
nomicky nezávislí, aby táto činnosť bola udržateľná aj dobudúcna. Tu sme však 
narazili na legislatívu, ktorá nám viac zakazuje, ako dovoľuje vybudovať sociál-
nu farmu. Až v roku 2012 sme sa rozhodli pre chov oviec vo väčšom a začali sme 
sa aj zaoberať spracovaním ovčieho mlieka. V súčasnosti máme cca 160 kusov 
bahníc a 20 ks jariek. Približne 16 ha pôdy sa nám podarilo kúpiť a 15 ha získať 
do dlhodobého prenájmu. Za hektár prenajatej pôdy platíme 35 až 40 euro na 
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10 rokov dopredu. Na tejto pôde sme vysadili miešanky tráv vhodné pre pastvu 
oviec a dorábanie krmovín na zimné ustajnenie. Pasienky máme zabezpečené 
trvalým oplotníkom, ktorý je pevný, bez elektrického prúdu. Všetko je na základe 
ekologického pestovania a spracovania, na hnojenie pôdy používame maštaľný 
hnoj od oviec, nepoužívame žiadne umelé hnojivá, ktoré by sa následne dostá-
vali cez pastvu do mlieka. Ovečky nedostávajú žiadne antibiotiká ani anaboliká. 
Platí tu krásna priama úmernosť – kvalita pastvy sa odráža v kvalite ovčieho 
mlieka a tomu zodpovedá následne aj kvalita ovčieho syra. Pri výrobe syra nepo-
užívame žiadne „vylepšováky“, celý technologický proces je prevzatý od našich 
otcov a dedov. Mlieko nepasterizujeme, pretože pasterizácia zabíja živé kultúry 
a chuť syra a následne i bryndze je neporovnateľná. Avšak dávame si pravidel- 
ne robiť v akreditovaných laboratóriách rozbory mlieka a syra, aby sme predišli 
ochoreniu na vírus kliešťovej encefalitídy (TBEV), na prítomnosť baktérií rodu 
Salmonella, prítomnosť Listerie motocynogenes. Keď sme začínali, učili sme sa 
za pochodu, pretože bačovská škola na Slovensku neexistuje. V prvých rokoch 
sme hlavnú časť produkcie syra odovzdávali do bryndziarne, ale nízke výkupné 
ceny ovčieho hrudkového syra nás prinútili začať s výrobou aj polotvrdých a tvr-
dých syrov. Vyrábame aj ochutené syry. Odbyt ovčích výrobkov realizujeme ako 
„predaj z dvora“ Ak by sme uvažovali o predaji mimo salaša, boli by sme nútení 
kúpiť chladiarenské auto a splniť ďalšie normy a nariadenia podľa litery zákona.
 Všetku administratívu robím ja sám, podobne mám na starosti organizáciu 
práce, zamestnávanie a takisto spracovanie mlieka a výrobu syrov. Na výrobu  
1 kg kravského syra potrebujete tri litre kravského mlieka,  na výrobu  1 kg ovčie-
ho syra až päť litrov ovčieho mlieka a na výrobu 1 kg kozieho syra až osem lit-
rov kozieho mlieka, preto aj cena kravského syra sa nemôže porovnávať s cenou 
ovčieho a kozieho syra. Výroba syra prebieha v syrárni, kde sme museli splniť 
prísne hygienické normy a pri výrobe sa držíme hygienickej príručky na zása-
dách HACCP pre výrobu ovčieho hrudkového syra v salašníckych podmienkach. 
Veľkým pomocníkom je Zväz chovateľov oviec a kôz, ktorý nás upozorňuje na 
zmeny v legislatíve a každoročne pred salašníckou sezónou robí odborné škole-
nia pod garanciou najlepších odborníkov v oblasti  veterinárnej a potravinovej 
hygieny. Po absolvovaní školenia je nám vydané osvedčenie o získanom vzdelaní 
s celoštátnou platnosťou. 
 Množstvo vydojeného mlieka závisí od plemena ovce, my máme priemer asi 
6 – 7 dcl na jednu ovcu na jedno dojenie a dojíme dvakrát denne, ráno a večer. Sa-
lašnícku sezónu (dojenie) začíname týždeň pred Veľkou nocou a končíme v po-
lovici októbra. Ale na farme je sezóna 365 dní v roku. Po ukončení salašníckej se-
zóny pripúšťame barany k bahniciam a začiatkom januára máme prvé prírastky 
jahniat.
 V minulosti sme veľkonočné jahňatá odpredávali cez priekupníka do Talian-
ska, ale aj v tomto prípade  nízke výkupné ceny nás prinútili zmeniť obchodnú 
politiku, pretože nebudeme predávať pod výrobné náklady. Bola by to neúcta ku 
našej práci aj práci našich ľudí. Jahňatá (barančeky) predávame na dočasné far-
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my fyzickým osobám, lebo konečne ľudia pochopili, že je krajší pohľad na pasúce 
sa jahňatá ako na zvuk kosačky. Po sezóne sa zarežú a spotrebujú. 
 Je pre nás radosťou a motiváciou do ďalšej práce, ak  nám ľudia chvália naše 
výrobky a pravidelne sa vracajú. 
 Zisk z predaja sa znova investuje do farmy na nákup techniky, plemenných 
baranov... Podľa normy musíte mať jedného plemenného barana na 40 ks  oviec 
a jeden baran na plemennom trhu stojí cca 500 eur. Tento nákup musíte reali-
zovať každé dva roky, pretože na jednej farme môže byť baran pripustený k bah-
niciam iba dva roky po sebe. Ak by niekto uvažoval nad chovom oviec, už teraz 
ho upozorňujem, že v živote finančne nezbohatne, ale ak bude dobre opatrovať 
ovečky, potom si jedného dňa bude môcť povedať: „Kto má ovce, ten má, čo chce.“ 
(m. 41 – 50)

 Kooperáciu medzi obcou a podnikateľským subjektom dokumentuje aj čin-
nosť Penziónu Gróf. Poskytuje pomerne kvalitné ubytovanie pre 23 osôb, ako aj 
stravovanie v rámci domáceho cestovného ruchu. Využitie penziónu je nepro-
porčné, v lete býva úplne obsadený vďaka zmluve s Bookingom, v zime sa vy- 
užíva menej. Penzión je obľúbený hlavne vďaka tomu, že turisti majú v blízkos-
ti  vyhľadávané lokality, ako Spišské Podhradie, Spišský hrad, Levoču, neďaleko 
sú i Vysoké Tatry. Okrem toho je tu v porovnaní s cenami mestských hotelov 
lacnejšie. Penzión poskytuje  i celodenné stravovanie. Denne tu pripravujú 30 –  
40 obedov pre ubytovaných hostí, varia však aj pre zamestnancov v obci a za 
zvýhodnenú cenu aj pre dôchodcov. Organizujú tiež rodinné oslavy a posede-
nia. Vzhľadom na to, že je penzión v obytnej zóne, hudba tu môže byť do desia-
tej a posedenie do polnoci. 

Výrobca syra.  Foto: Krišková, 
Zdena. 2018

Syr z ovčieho mlieka. Foto: Daru-
lová, Jolana. 2018
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Poľnohospodárstvo

 Poľnohospodársku pôdu (v metroch štvorcových) tvorí orná pôda (3 865 
423), záhrady (151 696), trvalý trávnatý porast (2 535 171) a ovocné sady (126 958). 
Rozloha lesov je 3 783 465, z toho urbárske spoločenstvo má 623 845 a súkromní 
vlastníci 982 240 (PHSR 2017 – 2023: 5).
 Za posledných päť – desať rokov sa Spišský Hrhov orientovaný na tradičné 
hospodárenie podstatne zmenil. Výstavbou nových domov i renováciou star-
ších sa takmer úplne potlačila pestovateľská a chovateľská činnosť. Hospodár-
ske dvory nahradili parkovacie miesta a predzáhradky s okrasnými rastlinami. 
Najmä novovystavaná štvrť obytných „katalógových“ domov zmenila tvár obce.
   

„V domoch okolo Grófskej ulice, kde stavali aj Hrhovčania, si robia pekné predzáhradky, 
pestujú kvetinky na ozdobu.“ (ž. 51 – 60). 

 Iba v niektorých starších domoch ešte chovajú dobytok a hydinu, ale čím 
ďalej, tým menej. Aj zabíjačky sa konajú  iba výnimočne. 

„Môj svokor  pred tým, ako zomrel, čo je päť rokov, chovali vo veľkom, 2 – 3 kravy, býka, 
prasiatka, ovce... chodil s kravičkami na pašu. U nás bežne boli dohodnutí, že keď sa 
dojilo, tak k nám chodili s kondličkami po mlieko. Čiastočne to po ňom prevzal brat. Cez 
našu ulicu prešli ešte jeden pán s tými kravami, ale za takých päť rokov to úplne vymiz-
lo.“ (ž. 41 – 50)

 V obci pôsobí poľnohospodársky podnik Tatra-Agrolev a sedem samostat-
ne hospodáriacich roľníkov. V súčasnosti uvádzajú informátori najmä dvoch 
gazdov, ktorí podnikajú v poľnohospodárstve – J.D. a J.K., obidvaja chovajú za 
obcou pod lesom kravy aj kone. Rozšírená je i rastlinná výroba. 

„Starousadlíci majú ešte polia, ešte gazdujú a stretávajú sa v stacionári, kde si vymieňajú 
rôzne informácie.“ (ž. 41 – 50) 

 Trhové miesto v obci využívajú tunajší chovatelia, ktorí tu predávajú naprí-
klad sliepky, ovce. 
 Rozhodujúcim determinantom lokálneho rozvoja je rozpočet obce, ktorý sa 
pod vedením starostu neustále zvyšoval z jedna celej deväť milióna slovenských 
korún na súčasné až tri milióny eur. Hlavnou príčinou bol zvyšujúci sa počet 
obyvateľov vďaka individuálnej bytovej výstavbe.84 K rozvoju významnou mie-
rou prispeli i úspešne riešené projekty. Obec Spišský Hrhov je jednou z prvých, 
ktoré mali plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
 Vedenie obce nabáda obyvateľov aj k aktívnej participácii na príprave Plá-
nu hospodárskeho rozvoja, ktorý si väčšina obcí zadáva vypracovať u externých  
firiem.

„To všetko, čo máme, čo chceme realizovať, máme v pláne rozvoja. Je to ucelený mate-
riál, z čoho môžeme vychádzať a kam sa chceme posunúť. A každý občan mal možnosť 
na ňom participovať. Okrem pracovných skupín sme dbali na to, aby sa naši ľudia po-

84  Podrobnejšie v nasledujúcej časti o staviteľstve v Spišskom Hrhove.
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dieľali aktívne na príprave. Ideme postupne, krok za krokom, ako sme si to zadefinovali. 
Obec je vtedy dobrá, keď je k nej dobrý prístup všetkých ľudí. Ja celý čas pokladám za 
jednu z dôležitých vecí motivovať tých ľudí, žeby sa zapájali, žeby robili. A my tu máme 
veľa takých aktivistov. Máme obecnú firmu, ktorá je takým motorčekom rozvoja, pribúda 
nám počet obyvateľov, máme Rómov, ktorí nebývajú v chatrčiach, rozvíjame sa po každej 
stránke. To sú tie výsledky, ktoré nám ukazujú, že sme na správnej ceste.“ (m. 51 – 60) 

Rozvojové programy

 Využívanie možností finančných dotácií prostredníctvom rôznych projektov 
i v regionálnych partnerstvách je základnou platformou rozvoja obce. Primár-
nym predpokladom tejto úspešnosti je schopný líder a aktívny ľudský poten- 
ciál. 

„Najlepšie skúsenosti máme s európskymi projektmi, ale sú najzložitejšie. Musíme mať 
peniaze minimálne rok dopredu a počítať aj s meškaním platieb... So štátnymi je to jed-
noduchšie. Nejde o administratívu, to zvládame. Obec má schopných ľudí.“ (m. 51 – 60)

 Kúpalisko pri penzióne Gróf. Foto: Krišková, Zdena. 2018
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 V obci dobre funguje miestna ekonomika s rozmanitou ponukou produktov 
a služieb. Najväčší úspech i medializované pozitívne ohlasy má jednoznačne 
obecný podnik, ktorý získal niekoľkokrát cenu na Európskom fóre, a model 
fungovania bol kopírovaný rôznymi časťami Slovenska a EÚ.85  

Nevyriešené problémy, výzvy

 Negatívom je napríklad zrušenie reedukačného centra a jeho presťahovanie 
do Levoče. O prácu priamo v obci tak prišli ľudia pôsobiaci nielen vo výchove 
a vzdelávaní, ale i v údržbe. Časť z nich musí dochádzať za prácou do Levoče. 
Obecný úrad má však záujem dostať objekt pod svoju správu. Problematickou 
môže byť, podobne ako v ďalšej skúmanej obci Dobrá Niva, participácia novo-
prisťahovaných  obyvateľov na rozvojových plánoch obce či ich zapájanie sa do 
rôznych obecných aktivít. S rozvojom výstavby by mal ísť ruka v ruke i rastúci 
počet daňových poplatníkov. 
 Ako ukázali výskumy, väčšina prisťahovaných naplnila svoje rezidenčné po-
treby a naďalej trávia čas v neďalekej Levoči, ktorá im poskytuje nielen zamest-
nanie, vzdelávacie zariadenia, zdravotné služby, a kde je i dostatok priestoru na 
kultúrne vyžitie.  

„Problém je napríklad veľký počet ľudí bez trvalého pobytu. Keďže využívajú služby obce, 
osobne som ich na túto skutočnosť upozornil. Väčšina z nich ma presvedčila, že majú 
svoje dôvody...ozaj dôležité.“ (m. 51 – 60)  

 Spišský Hrhov je jednou z mála obcí na Slovensku, ktorá vykazuje temer 
komplexné doriešenie vysporiadania pozemkov. 

„Vysporiadanie pozemkov – komasácia bola pred dvoma rokmi ukončená a trvala štyri 
roky. Je verejný portál a každý si môže doň nazrieť, použiť ho podľa potreby. Môže tu byť 
1 – 2 domy, ktoré majú ,tisíc´majiteľov a sú nedoriešené, inak nie.“ (m. 51 – 60)  

 Ako isté negatívum možno uviesť absentujúce zdravotnícke a lekárnické 
služby.

85  Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania. Zbierka dob-
rých príkladov z praxe programov/projektov sociálneho podnikania,  s. 12.  https://ec.europa.eu/pro-
grammes/erasmus-plus/project-result-content/...
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 Obec Spišský Hrhov je sídlom, v ktorom oblasť architektonického rozvoja 
územia patrí dnes k prioritám, a to nielen v súvislosti s prílivom nového oby-
vateľstva vo vzťahu k výhodnej polohe miesta, ale predovšetkým vo väzbe na 
riešenie problematiky zamestnanosti obyvateľov. 
 Je dôsledným príkladom súčasného vývojového smerovania, v ktorom sa vi-
diecke sídlo pomaly posúva aj v povedomí človeka na kvalitatívne hodnotnejšie 
prostredie, ktoré integruje predstavy moderného bývania a kvalitného životné-
ho prostredia (Sopirová 2011: 28).
 Charakter stavebnej kultúry obce vychádza vo vývojovom slede rovnako 
ako na ostatnom území krajiny z jej hospodárskych a geografických pomerov.  
Prvotnú sídelnú formu jednoradovej potočnej zástavby tu podmieňoval po-
tok Lodzina, ako základný vodný zdroj obyvateľov, po ktorého pravej strane sa 
postupne zástavba orientovala. Táto ulica, pomenovaná dnes podľa generála 
Svobodu, tvorí aj v súčasnosti jadro obce a je zároveň jedinou ulicou, kde mož-
no ešte zachytiť čiastočne zachované prvky tradičného staviteľstva charakte-
rizované roľníckou usadlosťou. Tieto dominujú najmä v  pôdorysnom riešení 
domov s priestormi radenými vertikálne do dvora, ako aj v uchovaní jednot-
ného charakteru sedlových striech, pričom pre obec sú výrazným a charakte-
ristickým architektonickým prvkom výzorníky s pôvodne utilitárnou a svojím 
tvarom i kultovou funkciou (prevláda solárny motív).  Analogicky s ostatný-
mi uvádzanými obcami, oproti pôvodnému stavu, ktorý tvorila chyža, pitvor 
a komora, dominujú stavebné vývojové posuny rozširovaním počtu obytných 
priestorov izieb a hygienického príslušenstva. Rovnako je to v prípade pôvod-
ne hospodárskych priestorov (maštalí, stodôl) v zmene ich funkcií a využitia, 
adekvátneho podmienkam a požiadavkám súčasného spôsobu života (garáž, 
dielnička, prístrešok pre strojové zariadenie a podobne).
 Totožná je i situácia v prípade konštrukčných a stavebných materiálov. 
Pôvodne prioritne využívané drevo s uplatnením charakteristickej zrubovej 
konštrukcie aj v prípade Hrhova ustúpilo kameňu odolnejšiemu voči požia-
rom. Prioritu si v tomto dôsledku najmä od polovice 19. storočia získal pri stav-
be domov pieskovec, ktorého je dodnes v týchto geografických podmienkach 
dostatok. Aj pri rozsiahlejších rekonštrukciách v mnohých prípadoch zostáva 
pôvodný kameň stavebným základom a často sa využíva i v súčasnom stavi-
teľstve obce: 

„Idete do lesa, kde trčí pieskovec, zakopete a kamene padajú. Ide s traktorom, ešte po-
prípade dačo vyláme a má na rodinný dom. Všade tu narazíte na ten kameň, či kanály 
kopete, či čo.“ (m. 51 – 60)  
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 Rovnako účelové je dnes aj sekundárne využitie pieskovca:

„Keď niekomu staviame dom, povie nám, aby sme mu zbúrali maštaľ a pieskovec si vzali. 
My to urobíme, uložíme na kopu a využijeme následne, keď nám treba.“ (m. 51 – 60)

 Staviteľstvo a architektonické riešenie súčasnej centrálnej časti obce nad-
väzuje na hlbokú a výraznú tradíciu šľachtického rodu Csákyovcov. V týchto 
intenciách je sformovaný následný spôsob bývania.
 Okrem uvádzaných roľníckych usadlostí samostatnú staviteľskú časť tvorili 
obydlia deputátnikov komenciašov.86 Títo na grófskom statku nielen pracova-
li, ale i žili so svojimi rodinami, čím vytvárali samostatnú relatívne aj sociálne 
uzavretú skupinu so špecifickým spôsobom bývania oproti ustálenej roľníc-
kej usadlosti. Obydlie jednej rodiny pridelené grófom tvorila malá kuchyňa 
s izbou a komorou. V dôsledku nájomnej pracovnej sily s absenciou vlastného 
hospodárenia v tomto prípade dominuje výrazné obmedzenie hospodárskych 
priestorov, ktoré mohli využívať najmä pre hydinu či ako dreváreň v objektoch 
sústredených oproti obydliam. 
 Vo väzbe na staviteľstvo obce je zlomovým povojnové obdobie druhej polo-
vice 20. storočia. Vo všetkých oblastiach života tu boli významným determi-
nantom hospodársko-politické zmeny, najmä v súvislosti so znárodňovaním 
a spoločným hospodárením prostredníctvom JRD a štátnych majetkov, čo pri-
nieslo v staviteľstve už uvádzanú výraznú redukciu hospodárskych priestorov 
domu. Okrem skracovania pôdorysnej plochy pôvodných dlhých domov po-
stupne aj podstrešný priestor ako úložisko sena postupne stráca opodstatnenie.  
Pre obdobie socializmu sú tak aj v Hrhove charakteristické štvorcové domy –   
kocky s terasovitými strechami, v mnohých prípadoch však pretrvali dodnes aj  
štvorspádové valby, ktoré nahradili pôvodné sedlové. V klimatických podmien-
kach Spiša je rovnako ako v prípade Oravskej Lesnej primárnym dôvodom sneh 
neprimerane zaťažujúci rovnú plochu striech.
 Už s príchodom Csákyovcov síce evidujeme v obci pálenú tehlu, pre tradičné 
ľudové staviteľstvo však bola cenovo prístupnejšia až temer v poslednej tretine 
20. storočia, a to rovnako ako pálená škridla postupne dominujúca v strešnej 
krytine. 
 Rast individuálnej bytovej výstavby aj v tejto lokalite determinovali možnos-
ti výraznej štátnej podpory orientovanej v období socializmu najmä na mladé 
rodiny, v rámci ktorej sa v obci sformovalo viacero nových ulíc, v súčasnosti 
orientovaných prevažne po pravej strane centra.
 
 
 
 

86  Túto skupinu tvorili poľnohospodárski robotníci na veľkostatkoch vyplácaní prevažne v naturáliách, 
deputátom na základe komencie  (Filová, Božena – Apáthyová-Rusnáková, Katarína. Encyklopédia 
ľudovej kultúry na Slovensku 1. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo SAV, 1995.  s.87)
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Bytová výstavba v súčasnosti 

 Najvýraznejšie politické a hospodársko-ekonomické zmeny v živote lokálne-
ho spoločenstva nastali po roku 1989 v celej krajine, v Spišskom Hrhove sa však  
s najvýraznejším akcentom prejavili práve v oblasti stavebnej kultúry. 
 Od poslednej dekády 20. storočia zaznamenala táto oblasť v obci najrozsiah- 
lejší rast. Primárnym predpokladom a zároveň najproblematickejším prvkom 
v stavebnom rozvoji bývania obcí na celom území našej krajiny je už uvádza-
né vlastníctvo pozemkov. Hrhov je jednou z mála obcí na Slovensku (a z nami 
sledovaných obcí podobne aj Oravská Lesná), ktorá vykazuje temer komplexné 
doriešenie tohto predpokladu. 
 Podstatným elementom, ktorý nesporne podnietil stavebný rozvoj obce, bol 
počiatočný záujem zahraničného investora.

„Prišli investori z Nemecka so zámerom vybudovať fabriku a v tejto lokalite postaviť 
domy pre manažérov. Vybrali sme v obci lokalitu, ktorú sme im predali, a ich architekti 
ju celú navrhli. Keď sme to na zastupiteľstve schvaľovali, nepáčilo sa nám to veľmi: uli-
ce úzke, pokrútené, pozemky krivé... Zdôvodňovali to argumentom, že keď sú členité, 
autá nejdú tak rýchlo. Investícia nakoniec padla a my sme zdedili relatívne hotový návrh 
na cca sto pozemkov (projekty, geometrické zamerania, výškové polohopisné zamera- 
nia... ).“ (m. 51 – 60) 

 Aj na podklade tohto impulzu je dnes primárnym trendom lídra obce i jej 
obyvateľov sústredenie na novú výstavbu domov a bytov. Pozitívnym predpo-
kladom je administratívno-geografická poloha v blízkosti centra či dostupnosť 
aj z hľadiska dopravy (obec leží na hlavnom cestnom ťahu Poprad – Prešov). 
Nezanedbateľnou je tiež technická vybavenosť a infraštruktúra obce, ako aj jej 
kultúrne aktivity vo väzbe na agilný ľudský potenciál.
 V tomto procese strategickú úlohu zastáva samotný líder obce, s prispením 
ktorého sa práve vo väzbe na staviteľstvo a zabezpečenie bývania stala obec te-
mer sebestačnou. Patrí k priekopníkom v hospodársko-ekonomickom procese 
vytvárania obecných firiem cielene zameraných na výstavbu domov a bytov, 
s vlastným strojovým parkom, ktorého prevádzku a údržbu rovnako zabezpe-
čujú firmy vo vlastnej réžii. 

„Máme tri podnikateľské subjekty. Jedna je obecná firma, ktorá je zároveň sociálnym 
podnikom, druhá obecná firma, ktorá nie je sociálny podnik, a potom ešte obec robí sa-
mostatné drobné podnikateľské činnosti.“ (m. 51 – 60)

 Všetky uvádzané atribúty v súhrne umožňujú pre záujemcov cenovo výhod-
né bývanie v obci, navyše s možnosťou kompletnej realizácie výstavby domu. 
Aj táto skutočnosť je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa obec Spišský Hrhov 
stala v prvej dekáde tretieho milénia jednou z obcí na Slovensku s výrazným 
prílivom obyvateľstva a narastajúcim záujmom o bývanie v nej. V tejto súvislos-
ti vyvstáva otázka samotného rozširovania stavebných pozemkov. 

VIDIEK 10.2..indd   161 24. 2. 2021   10:29:38



            
162

Staviteľstvo a bývanie

„Stále je kam rozširovať. Obec dvadsať rokov kupovala pozemky (okolo 30 hektárov 
pôdy), takže najbližšie roky nemá problém, kde stavať. Obec chceme rozširovať a ja som 
za, lebo dedina musí stále rásť  aj hospodársky. Je ťažké udržať rovnováhu.“ (m. 51 – 60)

 Táto stavebná explózia priniesla obci aj niektoré negatívne javy, najmä v kon-
texte výslednej architektonickej harmónie stavebnej kultúry. Bytová výstavba 
nových ulíc v obci je v mnohých prípadoch „výstavnou skriňou“ súčasnej archi- 
tektonickej variability až jemného chaosu, čo nie celkom prispieva k stavebné-
mu či komplexnému vizuálnemu súladu v lokálnom spoločenstve obce.
 Živelná výstavba nových obytných zón vo vidieckych sídlach mení priesto-
rový obraz sídla, dopĺňa pôvodnú scenériu novodobými dominantami, ktoré 
mnohokrát svojím objemom prevyšujú pôvodnú zástavbu (napr. bytové domy 
ako vstupné brány do obce). Súčasne sa mení aj pôdorysná textúra, ktorá pri 
reparcelácii územia na stavebné pozemky preferuje ekonomické kritériá so zá-
merom dosiahnuť vyššiu hustotu a intenzitu zástavby (Sopirová 2011: 32).
 Obec musí veľmi dôsledne sledovať rozširovanie nových zón bývania, vyko-
návať minimálne kontrolu pred bezhlavým priestorovým rozrastaním. Dôleži-
tým nástrojom je v tomto smere územný plán, v ktorom sú zakotvené niektoré 
základné stavebné regulatívy v záujme uchovania autochtónneho tradičného 
architektonického rázu a charakteru stavebnej kultúry obce. Obmedzujú na-
príklad výšku domov na dve podlažia nad zemou a v prípade tvaru strechy platí 
obmedzenie na sedlovú, a to v korelácii so štvorcovým  pôdorysom, prípadne 
valbovú. 

„Keď sme nastúpili po roku 1998, zvyšoval sa dopyt po stavbe domov. Nepovažovali sme 
za potrebné riešiť to architektonicky, mať architekta. Prirodzene sa urobila čiara, pre-
dávali pozemky a domy sa stavali. Tvorba územného plánu pred trinástimi rokmi už 
niektoré problémy zahŕňa. Snažíme sa dodržať pripomienky územných plánovačov.“ (m. 
51 – 60)

Súčasná zástavba obce. Foto: Koštialová, Katarína 2019
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Nájomné byty 
 Obec v procese výstavby nezaostáva ani v prípade nájomných bytov. K naj-
starším patrí šesťbytová jednotka, ktorú v poslednej tretine 20. storočia po-
stavilo pre svojich zamestnancov JRD. Dnes sú byty už v osobnom vlastníctve 
obyvateľov. Ostatné objekty sú postavené prevažne po roku 1990.
 Celkovo je  v obci vybudovaných dvanásť bytoviek s kapacitou niečo vyše sto 
bytov, z toho sto je vo vlastníctve obce. Ďalšie tri bytovky sú priebežne v procese 
výstavby (každá so štyrmi bytmi). Ako s dávkou humoru podotkol líder obce:  
„Koľko bytoviek? To sa nikde nedočítate, lebo my tak rýchlo staviame, že to štatistiky 
neevidujú.“ (m. 51 – 60)

 Obec sa sústreďuje najmä na výstavbu bytov, zaradených v kategórii sociál-
nych, ktoré sú podmienené stanovenou hranicou príjmu nájomníkov,87 ako aj 
veľkosťou plochy do 60 m2, čomu zodpovedajú najmä štandardné dvojizbové 
byty. Keďže v minulosti bola hranica veľkosti obytnej plochy 70 až 80 m2, star-
šie byty obce sú aj trojizbové. 
 Nájomné v postavených bytoch sa odvíja od nákladov. Vzhľadom na svoje 
možnosti dokáže obec postaviť dvojizbové byty s výškou samotného nájmu asi 
50,- eur, čomu zodpovedá aj záujem, najmä v prípade mladých rodín. Rovnako 
ako na ostatnom území, platí možnosť odkúpenia bytu po 20 rokoch používa-
nia nájomníkom. Napriek tomu, že v obci už niektoré z bytoviek túto možnosť 
napĺňajú, záujem o odkúpenie do osobného vlastníctva nájomníkmi je veľmi 
nízky, keďže prevádzku zabezpečuje obec na vlastné náklady. 
  
 
87 Toto kritérium spĺňa temer 90 % žiadostí o byt v Spišskom Hrhove.

Bytový dom obce s parkovou úpravou. Foto. Krišková, Zdena 2020
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 Aj v prípade výstavby nájomných bytov obec rešpektuje kritérium územné- 
ho plánu, zaväzujúce k riešeniu sedlovej konštrukcie krovov. V záujme zachova-
nia architektonickej harmónie vzhľadu sa v prípade bytoviek obec začína orien- 
tovať na jednoposchodové štvorbytové jednotky so samostatným vchodom. 
Záujmom obce je tiež vyvarovať sa koncentrácii  nájomných domov do formo-
vania sídlisk, čo rovnako ako vysoké domy považuje obec za formu, z hľadiska 
stavebnej kultúry neadekvátnu vidieckemu osídleniu.

 „Myslím si, že v dedine sa vysoké domy stavať nemajú, ani sídliská.“ (m. 51 – 60)

 V stavebnej kultúre Hrhova tak prevláda snaha začleniť bytovky rovnomerne 
do  komplexnej zástavby obce. Temer na každej ulici sa dnes nachádza bytovka.
 Rovnako ako v prípade individuálnej bytovej výstavby, aj v prípade nájom-
ných bytov je záujem o bývanie vysoký. Pri napĺňaní požiadaviek sú primár-
ne uprednostnení domáci, ktorí tvoria asi 80 % žiadateľov, prípadne aj ak ide 
o druhú generáciu novousadlíkov, ktorá je už dnes rovnako považovaná socie-
tou za súčasť domáceho obyvateľstva.  

Rómovia a ich bývanie v obci 

 Do roku 1998 bola situácia v prípade rómskeho obyvateľstva v obci porov-
nateľná s väčšinou ostatných obcí na Slovensku. Vtedy nastupujúce vedenie 
obce primárne začalo riešiť otázku bývania Rómov spočiatku sčasti prístavba-
mi a absentujúcu základňu vybudovaním prvých šiestich bytových jednotiek. 
K najdôležitejším počinom starostu však patrí práve prostredníctvom týchto 
stavebných firiem vyriešenie temer 100 % zamestnanosti v obci, a to aj so zre-
teľom na etnické zloženie obyvateľstva, ktorého vysoké percento tvorí rómska 
komunita. Tým sa obec stala reálnym príkladom riešenia uplatnenia najmä pro-
blémových skupín obyvateľstva, navyše v regióne Spiša na východe Slovenska, 
kde je podiel rómskeho obyvateľstva jedným z najvyšších, rovnako ako aj ich 
nezamestnanosť.  
 Problém rómskej komunity ako v prípade každej komunity spočíva vo vytvo-
rení možností. Samospráva obce sa tak sústredila práve na oblasť príležitostí. 
Pri riešení inžinierskych sietí bývania obec umožnila aj zapojenie tejto časti 
obyvateľov do budovania výhod životného štandardu. Umožnila im však pra-
covať, aby mohli tento štandard splácať a užívať: 

„... žijú v tom svojom systéme, ktorý je pre nich vyhovujúci a nemajú možnosť vstúpiť do 
iného. A my im dávame tú možnosť. Keď majú ten životný štandard, chcú si ho udržať, 
a zo sociálnych dávok sa to nedá. Keď to pochopia, už nechcú fungovať inak. Zároveň  
sme pochopili, že nemôžeme dávať byty tým najchudobnejším, ale tým najschopnejším 
z najzaostalejších.“ (m. 51 – 60)
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 V tomto duchu riešila obec pridelenie bytov štvorbytovky pre Rómov, posta-
venej  v roku 2015. Nájomníci sa starajú o bytovku i jej okolie. 

„Oni si tam kvety posadia, stále niečo robia okolo.“ (m. 51 – 60)

 V súčasnosti v obecných firmách zameraných prevažne na stavebnú činnosť 
tvoria temer 90 % zamestnancov Rómovia. Aj perspektívne im pracovná prax 
zvyšuje šance uspieť na pracovnom trhu aj mimo obce. V Spišskom Hrhove je 
dnes úplne vyriešené bývanie Rómov a ich zamestnanosť na vyše 80 %. Pracujú 
všetci, ktorí pracovať chcú.

Kultúrne pamiatky

 Kultúra je pre lokálnu komunitu obce nevyhnutnou súčasťou existencie s či-
norodým prístupom jej členov. Pozornosť sa v tomto smere sústreďuje predov-
šetkým na perspektívne aktivity života modernej spoločnosti. V kontinuálnom 
procese uchovania a využitia hodnôt kultúry svojich predkov je aj na území 
tejto lokality situovaných niekoľko architektonických osobitostí zahrnutých do 
Registra nehnuteľných pamiatok Slovenskej republiky. Vzhľadom na historickú 
polohu obce v spojitosti s dôležitými obchodnými cestami je príznačnou sta-
viteľskou technickou pamiatkou oblúkový kamenný most88. Jeho vybudovanie 
na Starej harhovskej ceste spájajúcej obec s historickým kráľovským mestom 
Levoča sa datuje do rokov 1803 – 1808. Most v prevládajúcom barokovom slohu 
so štyrmi oblúkovými klenbami je postavený z pieskovcových platní o veľkosti 
80 x 80 cm. Jeho celková dĺžka je 40 m a šírka 10 m. Vo väzbe na prepravu to-
varu konskými povozmi bol v roku 1913 vydláždený, dnes povrch vozovky po-
krýva asfalt. Presunom kompetencií z levočského magistrátu sa táto pamiatka 
od roku 1991 dostala pod správu obce Spišský Hrhov, pred ktorou zároveň stojí 
problém vyriešenia jej rekonštrukcia (Dunčko 1993: 56 – 59). V súčasnosti most 
nie je využívaný. 
 K najvýznamnejším architektonickým pamiatkam v obci patrí štvorpodlaž-
ný neobarokový Csákyovský kaštieľ s areálom, ktorý je dnes v Registri pamia-
tok zahrnutý spolu s ďalšími príslušnými hospodárskymi stavbami (koniarňou 
so sýpkou, podšopou pre koče a vozy a s krajčírskou dielňou), ako aj s troma 
bránami (s portálovou bránou s mrežou, bránou medzi kaštieľom a parkom 
a hlavnou mrežovou bránou) a rozľahlým parkom89 (Register NKP SR).  
 Od svojho vzniku v roku 1893 – 1895 prešla stavba viacerými prestavbami 
(1908 –1910, 2. polovica 20. storočia a v roku 2002). V súčasnosti je objekt vlast-
níctvom štátu. 
  

 

88  V Registri nehnuteľných pamiatok SR je zapísaný pod č. 2362/1.
89  V Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok sú zapísané pod č. 813/1-8.
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 K sakrálnym staviteľským pamiatkam obce patrí tiež ranogotický rímsko-
katolícky kostol svätého Šimona a Júdu z polovice 13. storočia s renesančnou 
vežou, ktorá patrí k osobitostiam sakrálnej architektúry na Spiši (Dunčko  
1993: 51). 

Drobná architektúra

 Drobná architektúra je neoddeliteľnou súčasťou nielen stavebnej, no i kom-
plexnej kultúry spoločenstiev zväčša administratívno-územne ohraničených, 
ako je to v prípade obcí. Túto časť staviteľstva možno z hmotného aspektu vní-
mať ako spôsob stvárnenia a prepojenia starého s novým, vyjadrenie vzájomné-
ho súladu a harmónie jednotlivých stavebných prvkov. V nehmotnej rovine je 
zároveň vyjadrením predstáv, viery a hodnôt, ako aj výtvarného a estetického či 
remeselného fortieľa jej členov.
 V prípade drobnej sakrálnej architektúry je síce Spišský Hrhov obcou s preva-
hou katolíckeho náboženstva, jej sporo zastúpené prvky v podobe prícestných 
krížov a kaplniek – kapličky verne dokumentujú mierne ambivalentný postoj 
lokálnej society k tomuto spôsobu verejného proklamovania viery.
 V prípade profánnych architektonických prvkov je však situácia v obci opač-
ná. Dominujú tu drevené sochy a kovové figurálne plastiky s dominantným 
motívom muzikantov lemujúce celú centrálnu časť obce. V kontexte hudob-
ných tradícií možno primárne hľadať nadväznosť na pôsobenie dychovej hudby 
v obci v 30. rokoch 20. storočia. V prípade drevených sôch ide prevažne o autor-

Csákyovský kaštieľ  v súčasnosti. Foto: Kušniráková, Jana 2020

VIDIEK 10.2..indd   166 24. 2. 2021   10:29:39



            
167

SPIŠSKÝ HRHOV

ské diela domácich majstrov  pôsobiacich v remeselníckej dielni obce  či v part-
nerskom Združení Spiša pre obnovu a rozvoj. Prítomnosť autorov je výhodná 
aj v súvislosti s vykonávaním priebežnej údržby a ošetrovania, prioritne včelím 
voskom či dopĺňaním nových diel. Získavanie kovových plastík má širšiu histó-
riu:   

„Keď sme zakladali pred 21 rokmi dielňu, povedali sme si, že dáme dokopy remeselníkov 
z celého okolia. Oslovili sme tých, čo robili s rôznym materiálom. Dali sme ich dokopy, 
na Spišskom hrade sme vybavili predajno-výstavný stánok, 10 rokov sme tam tie naše 
výrobky predvádzali, poprípade predávali. Tak sa tí remeselníci dávali s nami dokopy. 
Jedným z nich  bol Peter Gurnik z Popradu, ktorý nám robí dodnes všetky tie železné 
plastiky, zhruba každý rok jednu.“ (m. 51 – 60) 

 Tento prvok možno vnímať ako 
príklad narušenia prvkov homo-
génnej lokálnej kultúry a rozši-
rovanie interetnických vplyvov 
a väzieb, čo však lokálna komunita 
nevníma v negatívnom zmysle. 
 Aj každoročný festival Harhov-
ske čuda a zabaviska orientovaný 
najmä na výrobu a prezentáciu 
rekordov obce prispieva ku kom-
plexnému charakteru stavebnej 
kultúry Hrhova. Každoročne vy-
tvorený nový „kultúrny artefakt“ 
rekordnej nadrozmernej veľkosti 
vyrobený miestnymi obyvateľmi 
a umiestnený v exteriéri obce sa 
natrvalo stáva jej reprezentačnou, 
v tomto kontexte aj architektonic-
kou súčasťou. Tak má Hrhov na ve-
rejnom priestranstve obce prezen-
tovanú najväčšiu valašku, košeľu, 
hrable, ale aj napríklad štipec na 
vešanie bielizne. Objekty záujmu 
pri výrobe rekordov nadväzovali 
pôvodne na tradičné kultúrne javy, 
diapazón návrhov však dnes nie je 
viazaný žiadnym konkrétnym te-
matickým či kultúrno-identifikač-

ným zámerom, je závislý výlučne na originalite návrhov a výsledku brainstor-
mingu obyvateľov (Krišková 2019: 318). 
  

Figurálne plastiky v centre obce. Foto: Krišková, 
Zdena 2018
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 Do kategórie drobnej architektúry tejto obce, v symbióze duchovnej roviny 
prvku s jej hmotnou podstatou, možno zaradiť aj špecifický a zároveň domi-
nantný, zo samostatných stavebných prvkov vybudovaný nápis LÁSKA, situova- 
ný v strede obce s povrchovou farebnou mozaikovou úpravou:

 „Inšpirovali sme sa LOVE v New Yorku, my sa radi inšpirujeme takými miliónovými 
mestami.“ (m. 51 – 60)

 Výstižná výpoveď vysvetľuje aj väzby lokálneho patriotizmu a kultúrnej 
identity, ktoré vo všeobecnosti nie sú v prípade drobných architektonických 
prvkov stavebnej kultúry obce primárne. 
 K doplnkovým prvkom možno tiež zaradiť smerovníky inštitúcií, chotár-
nych názvov či ulíc, ktoré sú dnes už nevyhnutnou súčasťou internej štruktúry 
stále viac sa rozrastajúcich obcí. V Spišskom Hrhove ich tvoria drevené smerov-
níky s ručne vyrytými nápismi ulíc. V tomto prípade je mierne polemická hra-
nica súladu tohto jednoduchého tradičného prvku s výrazne novými trendami 
celkovej stavebnej kultúry obce.
 V neutrálnom a prirodzenom konštrukčnom a dizajnovom riešení ostatných 
detailov drobnej architektúry – v odpadkových košoch, prípadne kvetináčoch 
obecnej zelene, kde dominuje drevo ako tradičný materiál ľudovej kultúry, 
možno hľadať spojenie s minulým a súlad so súčasným prostredím bez výraz-
nejšieho narušenia architektonického súzvuku s tradičnou kultúrou V tomto 
duchu možno vnímať aj súbor drevených informačných tabúľ, proporčne roz-
miestnených po území obce ako súčasť drobnej architektúry. Ich zámerom je 
priblíženie dôležitých udalostí vzdialenejšej i novšej histórie vo vzťahu k obci, 
ako aj nenásilná forma zvyšovania kultúrneho povedomia a identifikácie oby-
vateľov s lokalitou.  
 V rámci súčasnej stavebnej kultúry obcí a miest sa práve drobná architektúra 
stáva miestom uplatnenia nových prvkov, pričom mnohé z nich sa plynule udo-
mácňujú a postupne nadobúdajú charakter prirodzeného kultúrneho atribútu 
lokalít a zároveň sú vyjadrením sebaidentifikácie členov spoločenstva s prostre-
dím, s ohľadom na súčasný vývoj spoločnosti a krajiny. Význam drobnej archi-
tektúry akcentujú samotní lídri obcí: 

„...každý jedinečný architektonický prvok, každý kvetináč, jedinečný odpadový kôš, upra-
vený potôčik, fontánka, každá plastika, mostík, lavička mení náš domov, kde žijeme. 
Mení naše myšlienky v podvedomí k lepšiemu.“ (m. 51 – 60)

Environmentálna oblasť 

 Problematika drobnej architektúry je súčasťou napĺňania hodnotiacich kri-
térií súťaže Dedina roka, ku ktorým logicky radíme aj skrášľovanie a starostli-
vosť o životné prostredie. Drobná architektúra v symbióze s prostredím spolu 
vytvárajú pomyselného ducha miesta, ktorý môže byť jedným z predpokladov 
formovania a budovania identity. „Duch miesta nie je poetickou koncepciou ro-
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mantikov, ale spôsob, ako miesto funguje a ovplyvňuje našu fyzickú i duševnú   
entitu, organizáciu práce a pocity. „Kde sa zničí miesto, tam sa zničí aj kultúra, 
nasleduje sociálne i osobné znehodnotenie...“ (Day 2004)
 Prírodné väzby človeka k prostrediu a krajine vychádzajú zo samotnej pod-
staty agrárneho charakteru tradičnej ľudovej kultúry. Pestovanie zelene patrilo 
k prioritám obyvateľov aj v Spišskom Hrhove a rovnako je to i dnes. Okrem 
udržiavania parkovej zelene v centrálnej časti obce, ktorej súčasťou je drevená 
fontána, je snahou obce každoročne rozširovať parkové plochy ako súčasť cel-
ku zároveň s ukončením stavieb, najmä v prípade bytoviek. Túto problematiku 
rieši obec komplexne využitím zelene spolu s prvkami drobnej architektúry, 
ktorých je tu v súčasnosti umiestnených asi 80 exemplárov. 
 Pri rozširovaní zelených plôch obec rovnako ako v ostatných oblastiach vy- 
užíva možnosť získavania financií prostredníctvom projektov. 

„Z agentúry životného prostredia sme získali financie, tak ideme robiť tretí parčík. Už 
máme pripravenú aj drobnú architektúru, verím, že v priebehu cca troch mesiacov sa 
zrealizuje. Ďalší pripravujeme na Pisarovskej ulici.“ (m. 51 – 60)

 Dôležitú úlohu pri skrášľovaní lokality zohráva existencia obecných i nezis-
kových firiem, ktoré pomáhajú obci aj prostredníctvom realizácie malých pro-
jektov (venovaných oprave či výrobe lavičiek, odpadkových košov a podobne).
Závažnou ekologickou problematikou krajiny na všetkých územných úrovni-
ach je riešenie zberu a likvidácie odpadov. V Spišskom Hrhove dlhodobo, už te-
mer 17 rokov vykonávajú jeho separovanie, spočiatku dokonca s dôslednou fy-
zickou kontrolou, na základe ktorej bolo zámerom obce odstupňovať poplatky 
vo väzbe na motiváciu obyvateľov. Legislatíva však tento spôsob neumožňuje, 
preto bolo potrebné od tohto spôsobu upustiť. Treba povedať, že napriek ne-
vôli samosprávy. Vo všeobecnosti obec konštatuje v posledných rokoch vyššiu 
prioritu vzťahu obyvateľov k životnému prostrediu aj výraznejšou disciplínou 
pri separovaní odpadu. V obci je rozmiestnených 30 kontajnerov, prípadný ne-
dostatok dopĺňa samospráva zabezpečovaním vriec. 
 Obec tiež rieši problematiku bioodpadu, ktorý po základnom kompostovaní 
(v priestore starého družstevného hnojiska) využíva ako hnojivo.
 Najväčším problémom permanentne rovnako vo všetkých sledovaných ob- 
ciach zostávajú nelegálne skládky, a to napriek viac či menej úspešným snahám 
lídrov. V prípade Hrhova je to vytvorenie zatiaľ provizórneho zberného dvora.

„Čakáme na schválenie projektu z rómskej únie na zberný dvor; chceme to dať robiť pro-
fesionálne.“ (m. 51 – 60)

 Vzťah k životnému a prírodnému prostrediu je priamo úmerný úrovni envi-
ronmentálneho vedomia do značnej miery v závislosti na výchove, a tá je nároč-
ným, zdĺhavým a nikdy nekončiacim procesom. 
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Vybavenosť obce 

 Ambíciou obce je zabezpečiť v lokálnej societe materiálnu aj sociokultúrnu 
vybavenosť dostačujúcu nielen pre vôľu obyvateľov v nej bývať, ale i sebaiden-
tifikovať sa s ňou ako miestom pre život.  
 Dnešné centrum obce, ktorého súčasťou je aj budova obecného úradu, je 
z architektonického hľadiska situované „za múrmi kaštieľa“, v časti, kde bol 
pôvodne sústredený hospodársky dvor Csákyho panstva s rozsiahlymi hospo-
dárskymi budovami, ktoré následne v období socializmu slúžili rovnakému 
účelu aj pre potreby JRD či neskôr štátnych majetkov. Tieto po rekonštrukcii 
tvoria v súčasnosti administratívno-technické a kultúrne jadro obce.

„Na tom námestíčku bol ešte pred dvadsiatimi rokmi hospodársky dvor. Obec to celé 
odkúpila, postupne opravuje a dáva priestorom nové, prípadne obnovené využitie.“ (m. 
51 – 60) 

 V rozľahlom objekte sídlia už uvádzané sociálne podniky a obecné firmy 
zamerané na stavebné a remeselné práce. Pracuje tu tiež denný stacionár ur-
čený pre spoločné stretnutia dôchodcov, ktorý obec prevádzkuje od roku 2015 
z vlastných zdrojov. Poschodie tvoria pôvodne obytné priestory zamestnanec-
kých bytov vybudovaných v 60. rokoch 20. storočia JRD. 
 Na náprotivnej strane cesty našiel využitie ďalší z týchto pôvodne hospo-
dárskych objektov ako súčasť dnešného spoločensko-kultúrneho centra obce. 
V jeho priestoroch je od roku 2017 sprístupnené  múzeum hudobných nástrojov 
MUZikMUZeum.  

Technická infraštruktúra 

 V intenciách cestného komunikačného spojenia s centrami ako dôležitého 
aspektu udržateľného rozvoja vidieckych sídel v prípade Spišského Hrhova 
znova vystupuje výhodná poloha obce. Leží síce na cestnom ťahu Poprad – Pre-
šov, hlavná cesta však prechádza okrajom obce, navyše je odklonená od frek-
ventovanej diaľnice, čím sa obec stáva tichou zónou, nerušenou dopravným 
ruchom. Odklon od diaľnice nijako nenarušil dopravné spojenie (autobusové) 
s blízkymi centrami.
 V prípade cestných komunikácií v rámci obce bola nevyhnutná následne po 
riešení inžinierskych sietí ich celková rekonštrukcia (asi od 2008). Dnes tak 
v celej obci nie je asfalt starší ako 10 rokov.
 Moderná obec má relatívne dostatočne zabezpečenú technickú infra-
štruktúru. Od roku 1990 je plne plynofikovanou a po následnom desaťročnom 
budovaní kanalizácie je táto problematika temer vyriešená (90 %). Obec si vy-
budovala vlastný vodojem, rozvody vody rieši priebežne, pričom v súčasnosti 
je vodovodom pokrytých 95 % obce. V súvislosti s vodou vystupuje problém 
jej vysokej mineralizácie, aj keď nie je problémom jej dostatok. V oblasti obce 
končí ochranné pásmo, nachádza sa tu známa, silne mineralizovaná baldovská 
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voda. V niektorých domácnostiach v tomto dôsledku, najmä na najstaršej Ulici 
generála Svobodu ešte dodnes využívajú studne.  
 Oslabenie prirodzenej línie generačnej transmisie zhodnocujúcej transfor-
máciu tradičných kultúrnych prvkov v spôsobe ich uchovania v súčasných pod-
mienkach sa však v obci prejavuje istou mierou rozporuplnosti, absenciou pri-
rodzenej nadväznosti a súladu starého s novým, miernym tápaním vo vodách 
vlastnej identity, čo demonštruje aj celková stavebná kultúra obce.
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

„Dvere pre občanov sú otvorené každý deň. Ak môžeme pomôcť, tak to treba 
urobiť. Ak nie, aspoň poradiť. Skutočne úprimný záujem o každého, kto príde, 
a ochota hľadať riešenia aj v ťažkých situáciách nás všetkých spája a obohacuje. 
Každý by mal odchádzať s pocitom spolupatričnosti, dôvery, lebo to prospieva 
komunite, obci.“ (Ledecký 2019: 29)

 Kultúrno-spoločenský život v Spišskom Hrhove je odrazom viacerých deter-
minantov ovplyvňujúcich vývoj, smerovanie a charakter obce, čo sa prejavuje 
aj na skladbe aktivít rozdielnych od iných dedín. Obec je dlhodobo formova-
ná jednak súžitím Slovákov a spišských Nemcov, a jednak grófskym sídlom, 
s ktorého existenciou súvisel opakovaný príchod nových obyvateľov väčšinou 
poľnohospodárov a remeselníkov. Čiastočne sa tu prostredníctvom pamiatok 
pripomína historický odkaz obce, no predovšetkým sa buduje obraz úspešnej 
a rozvíjajúcej sa obce, ktorá je dobrým a perspektívnym miestom na kvalitný ži-
vot (Bahna 2019: 341). Podľa antropológa Alexandra Mušinku je Spišský Hrhov 
v súčasnosti najdynamickejšie sa rozvíjajúca obec na Spiši (Mušinka 2018: 7), 
a to aj v súvislosti s úspešnou a pozitívnou integráciou Rómov v obci. Zásluhu 
na tom má nesporne aj starosta Vladimír Ledecký. I napriek tomu, že ide o je-
den z najznámejších dobrých príkladov práce s Rómami, stále tu pretrváva istá 
spoločenská bariéra medzi nimi a majoritou (Mušinka 2018). Tá sa prejavuje 
napríklad aj na nižšej agilite i iniciatíve Rómov zapájať sa do kultúrno-spolo-
čenských podujatí (Bahna 2019). Rómska komunita predstavuje približne päti-
nu obyvateľov žijúcich na jednej z ulíc, ktorá netvorí segregovanú časť obce.
 Do obce sa chodia inšpirovať iní ľudia zo samospráv, vzdelávacích inštitúcií, 
sociálnej sféry a často prichádzajú aj návštevy z cudziny.90 Výrazný líder sa in-
špiruje dobrými praktikami zo zahraničia, identifikuje potenciálnych aktérov 
a motivuje obyvateľov pre rozvoj obce. 

Kultúrna a športová infraštruktúra

 Centrum obce prešlo v novom tisícročí komplexnou revitalizáciou. Rekon-
štrukciou historickej budovy niekdajšieho liehovaru obec získala cenné prie-
story, ktoré využíva aj na kultúrno-spoločenské aktivity. Za viacerými z nich 
stoja iniciátori kultúrneho a spoločenského života (Michal Smetanka, Pavel 
Urda, Michal Kovalík a iní), ktorí podnietili vznik Remeselnej dielne (1998) 
a sústredili okolo seba ďalších remeselníkov a umelcov. 
  
 
 
90  V 2017 bol Spišský Hrhov na predných stránkach celosvetového denníka The New York Times (re-

portáž o tom, ako žijú Rómovia v obci). https://www.nytimes.com/2017/09/09/world/europe/slova-
kia-roma-spissky-hrhov-integration.html
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 Od roku 2002 je sídlo dielne, v podobe múzea, etablované v centre obce, kde 
sa stretávajú nielen jej aktívni remeselníci, ale aj občania a samozrejme turisti 
a návštevníci, ktorí majú záujem o ľudové remeslá ako sú drevorezba, výroba  
umeleckých predmetov z kože, skla, textílií, hračiek, maľba a ďalšie.91 V rámci 
obecnej dielne sa realizujú remeselné workshopy, prednášky a prezentácie. 

„To všetko nevzniklo samoúčelovo. My sme potrebovali dať ľudí dokopy. Tu boli takí ľudia 
pracovití, šikovní. Jeden  vedel s drevom robiť, ďalší so železom a s kadečím. A potom sme 
zistili, že veľa ľudí sa to chce ešte učiť. No tak sme vznikli taká partia nielen od nás, ale 
aj z Levoče, aj z okolia. Čiže hneď prvú akciu, čo sme robili, samozrejme s podporou sta-
rostu, veď sám bol takým ťahúňom, sme išli vyrezávať sochy. Dokonca tá prvá remeselná 
dielňa bola v jeho rodnom dome. To dal k dispozícii. No, a nechceli sme z toho vylúčiť 
Rómov. Chceli sme dostať ľudí von, pozvali sme ich na dvor, ponúkali sme pivo, guľáš, 
každý si tam mohol niečo do toho dreva zarezať. Myslím si, že tam sa to tak na konci 
deväťdesiatych rokov zobudilo.“ (m. 51 – 60) 

 V budove liehovaru sa vy-
tvoril i priestor pre Galériu, 
v ktorej sa konajú príležitostne 
rôzne umelecké a fotografické 
výstavy. V rámci tej istej bu-
dovy vzniklo ojedinelé inter-
aktívne múzeum tradičných 
hudobných nástrojov – MUZik-
MUZeum. Jeho zárodky možno 
hľadať v súkromnej zbierke 
multiinštrumentalistu Micha-
la Smetanku. Spolu s Pavlom 
Urdom realizovali na prelome 
milénia viacero komunitných, 
vzdelávacích a kultúrnych 
činností pre verejnosť a polo-
žili taktiež základ zbierky hu-
dobných nástrojov. Spočiatku 
sústredili snahy na získavanie 
ľudových hudobných nástrojov 
z proveniencie Karpát, obzvlášť 
Slovenska.92 

 
91  Remeselná dielňa v Spišskom Hrhove. https://www.spisskyhrhov.sk/m/udalosti-v-obci/sport-a-re-

kreacia/remeselna-dielna-v-spisskom-hrhove-68sk.html
92  Zbierka bola špecializovaná predovšetkým na aerofóny. Následne sa však spontánne rozširovala aj  

o iné typy hudobných nástrojov – chordofóny, membranofóny, idiofóny a iné hudobné nástroje aj 
mimo Karpát, čím začala vznikať jedinečná kolekcia hudobných nástrojov zo sveta (https://muzik-
muzeum.sk/o-nas/).

MUZikMUZeum. Foto: Koštialová, Katarína. 2019
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 Múzeum bolo oficiálne otvorené v máji 2019 a v ten istý deň sprístupnili aj 
stálu galériu výtvarných a fotografických diel. Približne 500 hudobných ná-
strojov si návštevníci môžu pozrieť v sklenených vitrínach, prípadne niektoré 
z nich i prakticky využiť. MUZikMUZeum ponúka najmodernejšie spôsoby in-
terpretácie informácií prostredníctvom e-aplikácie v tabletoch obsahujúcich 
opis jednotlivých hudobných nástrojov, 3D fotografie i interaktívne zážitky, 
audio- i videoukážky. V múzeu sa predvádzajú aj ukážky výroby jednotlivých 
nástrojov, prednášky, besedy a workshopy, výchovné a umelecké koncerty rôz-
nych hudobných štýlov.
 Špecifickým je EQO – priestor, galéria interaktívnej, nezávislej súčasnej kul-
túry, kde  sa združili umelci zo širokého okolia s cieľom priniesť niečo iné, nové, 
predstaviť mladé talenty a dať im priestor na realizáciu. Galéria je umiestne-
ná v jednopodlažnom domčeku v školskom areáli. Otvorená bola v roku 2017 
a okrem výstav sa v nej konajú teoretické diskusie, hudobné i divadelné pred-
stavenia pre rôzne vekové kategórie.93 
 V zrekonštruovaných priestoroch na námestí obce funguje aj komunitné 
centrum financované z európskych fondov. Jeho pracovníčky sa venujú hlavne 
deťom a seniorom. Obecná knižnica v obci nefungovala niekoľko rokov a či-
tatelia museli navštevovať knižnicu v Levoči. Z podnetu obyvateľov a vedenia 
obce sa v roku 2020 začala  jej renovácia, na ktorej sa podieľali pracovníčky 
komunitného centra. Tie pripravili knižničný fond i príjemný kultúrny priestor 
pre stretávanie sa a čitateľské aktivity. Na voľnú výmenu kníh je možné využiť 
aj zaujímavú dizajnovú knižnú búdku pred Galériou. Obec disponuje aj kultúr-
nym domom so zrekonštruovanou sálou i amfiteátrom situovaným v jej centre. 
Aj už uvádzané letné kúpalisko s kapacitou 170 návštevníkov vytvára priestor 
pre spoločenské kontakty obyvateľov. Vstup do areálu je pre obyvateľov Hrhova, 
vlastníkov Hrhovskej karty zľavnený. Držiteľmi karty môžu byť ľudia s trvalým 
pobytom v obci, ktorí nemajú žiadne nedoplatky. Vlastník karty je oprávnený 
aj k používaniu zľavy do posilňovne EnergyGym, ktorá poskytuje možnosti pre 
individuálne i skupinové cvičenia. 
 Počas zimného obdobia je vytvorená zimná ľadová plocha, ktorú využíva-
jú najmä deti i „hokejové partie“. Športový areál v lokalite Pisarovská ponúka 
okrem futbalového využitia aj priestory na tréningy a súťaže hasičov, kynoló-
gov a iných záujmových skupín. Vzhľadom na vhodné a atraktívne prírodné 
prostredie sú v okolí bohaté možnosti na turistiku, cykloturistiku a bežecké 
lyžovanie. 
 V ostatnom období boli zrealizované viaceré, pre vidiecke prostredie nie 
zvyčajné projekty. Napríklad v roku 2019 bola otvorená lesná sauna, ktorú vy-
budovala obecná firma.94 Nachádza sa za intravilánom obce, pri starom ovoc-
nom sade, s výhľadom na Spišský hrad. Druhým pozoruhodným projektom 
je moderná rozhľadňa (skolaudovaná v roku 2020), ktorá vznikla na základe 

93  bližšie: Gabera 2019.
94  Za nápadom vybudovať lesnú saunu stoja členovia občianskeho združenia Čierne diery.
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iniciatívy miestneho obyvateľa, s následnou podporou samosprávy  v katastri  
obce v prírodnom prostredí Medvedí vrch. Areál rozhľadne dopĺňa aj estetický 
oddychový priestor s lavičkami a  ohniskom.
 Kvalitná webová stránka samosprávy je moderným komunikačným a infor-
mačným kanálom obce s obyvateľmi a základným nástrojom internetového 
marketingu. Slúži na prezentáciu všeobecných informácií, obecných špecifík, 
aktivít smerom k obyvateľom i potenciálnym návštevníkom. Samospráva obce 
komunikuje so svojimi občanmi i záujemcami aj prostredníctvom sociálnych 
sietí, facebooku, instagramu. Vedenie Spišského Hrhova zaviedlo aj nové formy 
komunikácie, ktorých cieľom je šíriť informácie o dianí v obci moderne a púta-
vo. Na svojich webových stránkach a internetovom portáli YouTube poskytu-
je pravidelne informácie aj prostredníctvom krátkych videí. Videosprávy pri-
nášajú záznamy a informácie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ukážky 
z podujatí, z činnosti škôl, informujú o nových udalostiach s cieľom ponúknuť 
obrazový pohľad na dianie v Spišskom Hrhove. Niekoľkokrát do roka vychádza 
Občasník Hrhovčan (do roku 2018 pod názvom Fema), v obci je zavedený aj 
obecný rozhlas a občania majú možnosť získavať informácie aj prostredníc-
tvom SMS správ. 
 Pre propagačné i dokumentačné účely vyšli viaceré informačné materiály 
a publikácie o obci, napríklad brožúrka Štefana Dunčka Spišský Hrhov. Dejiny 
a pamiatky (Obec Spišský Hrhov, 2001) i texty starostu Vladimíra Ledeckého 
Počúvajte, páni z Bratislavy! Vladimír Ledecký a jeho zázračný svet hrhovského 
starostu (Bratislava, 2019).

Škola ako edukačný a voľnočasový priestor

„Do základnej školy prišiel nový riaditeľ. Táto jedna jediná zmena, a dnes je už 
všetko ináč. Školu zmenil zvonku aj zvnútra. Zmenil nielen priestory, ale aj po-
stoj ľudí. Zvýšil počet žiakov. No a čo je veľmi dôležité, novému riaditeľovi sa 
podarilo motivovať učiteľov, aby sami boli spolutvorcami zmeny, ktorú on na-
štartoval. Mňa stále pri návšteve školy prekvapuje skutočnosť, že pozná a oslo-
vuje každého žiaka školy po mene. Pritom v škole je vyše tristo žiakov. Zvládol 
úspešne aj výstavbu jednej z najnáročnejších „stavieb“: most medzi rómskymi 
a nerómskymi žiakmi.“ (Ledecký 2019: 34)

 V Spišskom Hrhove sa nachádza základná škola s materskou školou, základ-
ná umelecká škola i centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a pre-
vencie. Starosta Vladimír Ledecký vidí progres obce aj v spojení vzájomných 
synergií uvedených inštitúcií i občanov. 

„Škola nesmie byť samostatnou jednotkou v rámci obce, ale musí so všetkými zložkami, 
ktoré tu máme, spolu dobre fungovať. A musí tam dobre fungovať aj kontakt učiteľ, žiak 
a rodič. A myslím si, že v obci Spišský Hrhov sa to veľmi pekne darí.“ (m. 51 – 60)
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 Charakter a zameranie školy sleduje i formuje líniu rozvoja obce a kladie 
dôraz na jej osobitosti. Výsledky, ktoré škola dosiahla v oblasti inkluzívnej 
edukácie, sú odrazom akceptácie, dobrej spolupráce obidvoch lídrov (starostu 
a riaditeľa školy) a pedagogických pracovníkov, ktorí citlivo reagujú na socio-
kultúrnu rôznorodosť žiakov vyplývajúcu z rodinných špecifík. Riaditeľ školy, 
dynamický a jazykovo zdatný Peter Strážik, sa pri kreovaní výchovno-vzdelá-
vacieho procesu i budovaní materiálneho vybavenia školy inšpiruje vzdeláva-
cími inštitúciami v zahraničí. Aktívne vstupuje do prípravy rôznych domácich 
i medzinárodných projektov, spolupracuje s viacerými univerzitami i nezis-
kovými organizáciami (Člověk v tísni – pobočka Slovensko, Škola dokorán  
a podob ne). 
 Základná škola je moderná plne organizovaná školská inštitúcia. Má deväť  
ročníkov a poskytuje vzdelávanie pre viac ako 300 žiakov. Materskú školu  
navštevuje približne 70 detí. Do obce pribúdajú noví prisťahovaní obyvatelia 
a počet žiakov rastie. Základná škola školským vzdelávacím programom a voľbou 
rozšírených hodín ponúka žiakom predmety a možnosti, ktoré korelujú s ich 
možnosťami, schopnosťami i budúcim smerovaním. Inštitúcia je zameraná na 
implementáciu inkluzívnych prvkov do vzdelávania, ktoré sú obohatené o mul-
tikultúrny rozmer tak, aby všetky deti napredovali čo najlepšie a získavali vedo-
mosti i zručnosti na úrovni svojho maxima. Deti z rómskej komunity95 sú súčas-
ťou tohto výchovno-vzdelávacieho procesu a nenavštevujú špeciálne zariadenia. 
„Z celkového počtu žiakov je viac ako polovica (presne 51 percent) rómskeho pô- 
vodu. To, čo mnohé školy v rámci regiónu považujú za negatívny prvok pri vzde- 
lávaní a svojej existencii, sa v škole v Spišskom Hrhove stáva pozitívnym  
príkladom spolužitia, spolupráce a odstraňovania menšinového napätia a ba- 
riér.“ (Horňák –Strážik 2014: 18) Aj keď sa počet rómskych žiakov v škole za po-
sledné roky zvýšil, nerómski rodičia z obce nedávajú svoje deti inam. Inštitúcia  
svojou ponukou vzdelávacích aktivít aj mimoškolskej činnosti dokáže efektív- 
ne konkurovať základným školám v neďalekom okresnom meste Levoča  
(Grejtáková –Hapalová – Réveszová 2013: 264). K jej prioritám patrí aj výučba 
cudzích jazykov, rozvoj čitateľskej a počítačovej gramotnosti, upevňovanie so-
ciálneho a environmentálneho povedomia žiakov, rešpektovanie regionálnych 
tradícií i športové aktivity.

„Tá dedina je už rozrastená a má výborný priestor pre deti. Stačí sa pozrieť na škol-
ský areál. Ja sa nečudujem, že sa sem ľudia prisťahujú. Sú tu vytvorené podmienky pre  
vzdelávanie. Vychádzame z tradície, používame prírodné materiály, máme včely, bylinky 
a k tomu máme viažuce sa aktivity. Máme veľmi dobré ohlasy aj na základnú školu, aj 
na ZUŠku.“ (ž. 41 – 50r)

 
95  Rómski žiaci pochádzajú zo Spišského Hrhova a marginalizovanej komunity z Roškoviec. Tieto dve 

komunity sú charakterizované diametrálne odlišným sociálnym prostredím, spôsobom bývania, 
počtom detí v rodinách, hygienickými návykmi a prístupom žiakov k povinnostiam v škole (Horňák –  
Strážik 2014: 18).
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 Základná škola s materskou školou sídlia v samostatných budovách s mo-
derne upraveným interiérom. Škola disponuje telocvičňou i športovým ihris-
kom s umelým trávnikom. Multikomplexný areál je vytvorený ako interaktív-
na učebnica prírody. Je to unikátne vybavený školský dvor s prvkami drobnej 
architektúry, výsadbou trvalkových záhonov, stromov, ovocných kríkov, byli-
niek, exteriérovými učebňami, vodnými i oddychovými plochami. Tento prie-
stor umožňuje nielen vyučovanie vonku, ale ponúka aj možnosti pre zábavné 
podujatia i umelecké výstavy. V spolupráci s architektmi zo Slovenska i Čiech 
bol vybudovaný napríklad skleník, hmyzí hotel, vlny poznania (komunikačný 
priestor na spoznávanie väzieb medzi prírodou a človekom), vyvýšené záhony 
i ekocentrum a ekoučebňa.96 V areáli sa nachádza i funkčná pec na pečenie 
chleba. Takto zameraným a špecificky vybudovaným priestorom škola obohati-
la výchovno-vzdelávací proces a vytvorila stimulujúce podmienky aj pre socia- 
lizáciu detí z marginalizovaných rodín. 

 
 
 Vedenie školy podporuje aktivity, ktorých charakter cielene rozvíja aj prak-
tické zručnosti, napríklad spracovanie byliniek, ovocia, zeleniny, včelárstvo, 
pečenie chleba, mariklí97, prácu s hlinou a pod. Škola disponuje i knižnicou  
a prostredníctvom jej aktivít podporuje čitateľskú gramotnosť žiakov. Riaditeľ  
 
96  Základná škola s materskou školou Spišský Hrhov. Výročná správa 2018/ 2019. https://zsshrhov.edu-

page.org/text/?text=text/text4&subpage=6&
97  Marikle – rómske posúchy.

Pohľad na školský areál základnej školy. Foto: Koštialová, Katarína. 2018
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školy zaviedol tzv. „neskúšanku“, ktorou motivuje žiakov k čítaniu a rozvíja ich 
schopnosť porozumieť textu. Žiaci môžu cez prestávku v riaditeľni prerozprá- 
vať obsah prečítanej knihy, viesť o knihe rozhovor, za čo získajú neskúšanku. Tá 
ich jednorazovo oprávňuje vyhnúť sa skúšaniu, prípadne malej písomke.
 V ostatných rokoch je základná škola mimoriadne úspešná v získavaní  
prostriedkov Európskej únie, firemnej filantropie a nadácií podporujúcich vzde- 
lávanie. Realizované projekty (napríklad Sociálna inklúzia žiakov, Zvýšenie 
kvality vzdelávania, Malí farmári – úspešní v škole a podnikaní, Záhrada, ktorá 
učí, Voda a dážď patria do záhrad, Poznávajme slovensko-poľské pohraničie 
Tourist Guide Services) vychádzajú z  hlavného zamerania školy uvedeného 
vyššie. Regionálna výchova nie je zavedená v škole, ale prostredníctvom navý-
šenej dotácie hodín v rámci predmetu Svet práce.

„Snažíme sa robiť aktivity, ktoré tu majú tradíciu. Príroda, práca, staré remeslá, poľno-
hospodárstvo, pestovateľská činnosť. Máme úle, včely v parku, máme ryby, máme v škole 
krosná, robíme s hlinou. Nie sú tu čistí jednotkári. Preto sme nastavili školu aj na po-
nuku krúžkov a aktivít tak, aby sme rozvíjali to, čo deti robia radi a pre život potrebujú. 
Získavať pracovné zručnosti a pripraviť si aj podnikateľské zámery.“ (m. 51 – 60) 

 V rámci projektu Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu začali pesto- 
vať vyše šesťdesiat druhov liečivých bylín, ktoré spracúvajú, sušia, pripravujú 
z nich čaje pre vlastnú spotrebu i koreniny. V kontexte s tradičnou kultúrou by 
sme upriamili pozornosť aj na projekty Remeselný plenér, Učme deti tradíciám 
predkov – remeslá Spiša i Svet chleba – chlieb vo svete. V rámci naposledy me-
novaného sa žiaci učia o výrobe chleba, jeho kultúrnej tradícii doma i vo svete, 
pracujú s obilím, melú zrná, pripravujú kvások, pečú chlieb v tradičnej peci, 
pizzu, marikle či pečivo. Nadstavbovou hodnotou týchto aktivít je aj získava-
nie kompetencií k podnikaniu a finančnej gramotnosti. Počas školských aktivít 
žiaci predávajú vlastné výrobky napríklad chlieb, pečivo s bylinkami, čaje, ko-
reniny (Mušinka 2016). 
 Škola disponuje aj výchovno-vzdelávacím a socializačným priestorom nazý-
vaným Hračkovnica, v rámci ktorého sa budujú a posilňujú adaptačné procesy, 
vzájomné vzťahy medzi rómskymi a nerómskymi deťmi a celými rodinami. Je 
vybavená knihami, modernými hračkami i spoločenskými hrami. 
 V súlade so zameraním školy sa kreujú i ďalšie záujmové krúžky, napríklad 
včelársky, krúžok informačných technológií, cudzích jazykov, športový (atleti-
ka, futbal, florbal, basketbal, bedminton, stolný tenis, hokej...), výtvarný, po-
znávací a rôzne iné.
 V kontexte školského diania s dôrazom na žiacke obyčaje sa v škole reali-
zujú aj iniciačné obrady – prijímanie prvákov a rozlúčka deviatakov. Prijíma-
nie prvákov je formálne i obsahovo rozvinutejšie. Program pripravujú peda-
gogičky prvého stupňa so staršími žiakmi na vopred zvolený námet, väčšinou 
rozprávkového charakteru (napríklad víly, rytieri). Pozvaní sú rodičia, starí ro- 
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dičia, ktorí pripravujú aj pohostenie. Okrem prezentovania potenciálu školy, 
podujatie spĺňa aj funkciu socializačnú a spoločenskú, kedy je vytvorený prie-
stor na spoznanie detí, pedagógov a rodičov navzájom. Počas školského roka 
prichádza Mikuláš, organizujú Vianočnú akadémiu, na ktorej sa podieľa celá 
škola. Akadémia je spojená aj s vianočnými trhmi, v rámci ktorých deti predá-
vajú nimi vytvorené produkty. Škola zabezpečí guľáš, detský punč, vysvietený 
je celý areál, do ktorého zavítajú rodičia i občania Hrhova. 
 Škola je živým článkom obce, čo je v konečnom dôsledku výsledkom spo-
lupráce i akceptácie kľúčových aktérov. Okrem „vlastného školského života“ 
pedagógovia a žiaci participujú na rôznych aktivitách organizovaných obcou. 
V rámci festivalu Harhovske čuda a zabaviska je školský areál otvoreným prie-
storom so špecifickým programom zameraným na umelecké, športové aktivi-
ty, tvorivé dielne i vzdelávacie workshopy pre deti i rodičov. Žiaci sú vedení  
aj k medzigeneračnej kooperácii a komunikácii so staršími obyvateľmi Hrhova, 
a to napríklad  návštevami  miestneho stacionára pri rôznych príležitostiach.  
 Na základe našich výskumov môžeme podporiť tvrdenia Alexandera Mu-
šinku, ktorý charakterizoval školu nasledovne: „absentuje v nej myslenie typu 
nedá sa.98 Práve naopak. Nápady a iniciatívy sú nesmierne vítané a v prípade 
akýchkoľvek problémov sa hľadajú riešenia, a nie zdôvodnenia. A toto je podľa 
nás základ úspechu. Nemusíme zvlášť zdôrazňovať, že toto sa v hrhovskej škole 
neobjavilo samo, ale je to výsledok tvrdej roboty a dobrých vzájomných vzťahov 
v celej škole, ale aj v obci ako takej.“ (Mušinka 2016: 15)

 Za myšlienkou zriadiť ZUŠ v obci stál starosta obce:  

„...bol mi žiaľ, že nemáme v Hrhove ZUŠku a že naše deti chodili do Levoče. Chceli sme, 
aby sa deti naučili verejne vystupovať, aby im to pomohlo v ďalšom živote, v ďalšom 
povolaní. Chceme dostať deti do kultivovaného prostredia, pretože oveľa dôležitejší ako 
materiálne zabezpečenie je citový rozvoj žiakov.“

 Táto idea sa začala napĺňať v školskom roku 2010/ 2011. Základná umelecká 
škola ponúka vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dra-
matickom odbore pre žiakov (v počte okolo tristo detí) i dospelých. Jej súčasťou 
sú aj elokované triedy v Domaňovciach a v Roškovciach. V rámci školy pôsobí aj 
detský folklórny súbor Koľesko i akordeónový orchester.   

„Každoročne máme vystúpenie aj v rómskej osade v Roškovciach. Je to veľmi náročná 
práca. Keď tam robíme koncert, je to neskutočný zážitok a úžasná motivácia pre tie 
deti.“ (ž. 41 – 50)  

 Pre rómske deti je okrem hudby a tanca prínosom navštevovať aj literárno- 
dramatický odbor, v ktorom sa zlepšuje ich jazykový prejav a komunikácia. Po-
dobne ako ZŠ aj ZUŠ je súčasťou kultúrno-spoločenského života v obci.  

98  Absencia tohto prístupu je však prítomná v celej obci ako takej. Samospráva odmieta začať riešenie, 
resp. uvažovanie o riešení problémov prístupom „nedá sa“.
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„Výhodou ZUŠ v malej obci je, že sme súčasťou každej jednej aktivity. Deti majú viac 
príležitostí sa odprezentovať. Ich kontakt s javiskom, s publikom je aktívny.“ (ž. 41 – 50)

Obecný úrad – otvorený partnerský priestor 

„...celá tá snaha sa vynakladá na to, aby ľudia bývajúci v Spišskom Hrhove si tu 
dobre žili. Aby nám rodiny, priatelia, spolky, organizácie fungovali, aby nám 
obec fungovala, je potrebná súdržnosť. Príležitosti, aby sa ľudia rozprávali, 
stretávali a komunikovali. Usúdili sme, že pritom by mal byť aj starosta a po-
slanci, aby počúvali, aké majú ľudia problémy. A tak vznikli ďalšie pravidelné 
akcie: Ulicovica, privítanie nových Hrhovčanov, privítanie detí do života.“ (Le-
decký 2018a: 2). 
 Podobne, ako aj v iných nami skúmaných obciach, aj v Spišskom Hrhove ob-
novili (v roku 2018) iniciačný obrad Uvítanie detí do života. Už po jeho prvom 
realizovaní pracovníčky OcÚ zaznamenali od občanov pozitívnu spätnú väzbu 
a o revitalizovanom jave informovali aj miestne noviny: „Niektoré staré tradície 
nie je na škodu oživovať, práve naopak, častejšie by sme si mali brať príklad 
od našich predkov. Veríme, že táto tradícia už v našej obci nikdy nezanikne“ 
(Kučerová 2018a: 15). Vychádzajúc z uvedeného, ako aj zo skutočnosti, že v obci 
natalita rastie, je pravdepodobné, že obrad sa stane pravidelnou súčasťou ka-
lendária OcÚ. 

„Kto príde, ten je náš. Je jedno, komu dáme byt, pozemok, postaví si dom. Je tu a niečo 
pozitívne prinesie. Keď chce dedina žiť, musí sa rozvíjať, prijímať nových ľudí a vzápä-
tí im vytvárať podmienky na realizáciu ich aktivít. V tom považujem Hrhov za spišský 
fenomén. Tu sa nestalo, žeby niekto prišiel s dobrým nápadom, a ten by nebol skôr či 
neskôr zrealizovaný.“ (m. 51 – 60)99  

 Ako sme už uviedli, do Spišského Hrhova sa vďaka výhodne (finančne i or-
ganizačne) poskytnutým stavebným pozemkom s kompletnou infraštruktúrou 
a dynamickému rozvoju obce prisťahovalo viacero nových obyvateľov. S na-
rastajúcim počtom novousadlíkov a ich etablovaním v lokalite, súvisia aj dve 
špecifické aktivity, ktoré sme nezaznamenali v žiadnej nami skúmanej obci: 
Privítanie nových obyvateľov a Ulicovica. Obidve plnia funkciu socializačnú, 
informatívnu, spoločenskú, reprezentatívnu i zábavnú. Forma prvej zmienenej 
je inštitucionálna a organizuje ju obecný úrad v súčinnosti s viacerými lídrami. 
Druhá aktivita je občianska, postavená na agilite samotných obyvateľov. Obi- 
dve navzájom súvisia. Ich spojovacou líniou je budovať vzťah k obci, jej obyva-
teľom, vytvárať komunitu, ponúknuť priestor pre spoznávanie, komunikáciu 
i výmenu informácií. 
 Na Privítanie nových obyvateľov pozýva starosta. Tohto stretnutia sa zúčast-
ňujú aj poslanci, riaditelia škôl, aktívni jednotlivci, ktorí predstavujú obec, jej  
 
 
99  .týždeň 2009. https://www.spisskyhrhov.sk/m/udalosti-v-obci/napisali-o-nas/levoca-nedaleko-hrho-

va-zdroj-c8-2009-tyzden-58sk.html
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vízie, rozvojové plány, históriu, možnosti vzdelávania, služieb, trávenia voľné-
ho času a podobne. 
„Pokladáme za veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí si pre svoj budúci život vybrali 
práve našu obec, poznali predstaviteľov jednotlivých organizácií v obci, ako aj 
poslancov, ktorí ich zastupujú v obecnom zastupiteľstve. Novým obyvateľom 
sa na stretnutí predstavili riaditelia škôl. Tí im priblížili fungovanie škôl, ako aj 
aktivity, ktoré realizujú. Poslanci odprezentovali zariadenia ako denné centrum 
pre dôchodcov, fitko či kúpalisko. Nakoľko máme v našej obci aj šikovných 
pracovníkov obecnej firmy, poskytli sme novým obyvateľom aj informácie, 
čím všetkým sa firma zaoberá a aké služby im vieme poskytnúť.“ (Kučerová  
2018b: 15)
 Ulicovica je spoločenské stretnutie občanov, ktoré organizujú obyvatelia 
jednotlivých ulíc v Hrhove. Tí pripravia pohostenie (guľáš, zákusky, pagáče, 
pivo a podobne) a pozývajú ostatných obyvateľov obce, čím sa vytvára aktívny 
komunikačný mechanizmus pre rôzne generácie, od detí po dôchodcov.  

„Máme krásnu obec, vyasfaltované komunikácie, chodníky, krásne kvety a zeleň, obecnú 
firmu, ale aby sa nám tu žilo naozaj skvelo, na to potrebujeme aj dobré vzťahy a aby sme 
sa mali radi. Pri stretnutiach k plánovaniu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v obci 
padla skvelá myšlienka. Uvedomili sme si, že je nás tu v obci stále viac, máme susedov, 
ktorých vlastne ani nepoznáme. Ale ako to zmeniť? Zaklopať im na dvere? Zastaviť ich, 
keď prechádzajú okolo? Dnešná doba je uponáhľaná, každý z nás je rád, keď po práci 
príde domov a môže si užiť relax v záhradke a so svojou rodinou. Kedysi si naši starí 
rodičia stavali nízke ploty a na predzáhradky osádzali lavičky, na ktorých radi sedeli so 
susedmi. Dnes sa lavičky presunuli na terasy za vysoké ploty. Práve preto sa vymyslela 
Ulicovica.“ (ž. 41 – 50)

Príprava na Ulicovicu. 2019, archív OcÚ
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Harhovske čuda a zabaviska

 Najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím v obci je festival 
Harhovske čuda a zabaviska. Už samotný názov charakterizuje výraznú dáv-
ku nadhľadu a recesie jeho organizátorov. Ide o jedinečné, zábavné podujatie 
nadregionálneho charakteru, ktoré pritiahne počas dvoch dní v mesiaci august 
približne päť-šesť tisíc divákov. Podnet pre vznik festivalu vzišiel od aktívnych 
jedincov združených v remeselníckej dielni a v roku 2003 sa konal prvýkrát. 
Jeho hlavným cieľom bolo oživenie kultúrno-spoločenského života so zapo-
jením všetkých skupín obyvateľov. Organizátorom festivalu je obecný úrad 
reprezentovaný starostom a aktérmi sú najmä majstri, ktorí sa podieľajú na 
výrobe maxipredmetov. Do programu sú zapojené inštitúcie a miestne spolky 
zahŕňajúce všetky vekové kategórie obyvateľov.  

„My sme si povedali, však my si urobme tú zábavu a my bude baviť seba i ostatných.“ (m. 
51– 60)

 Festival má dve dramaturgické línie. Prvou je akcia založená na výrobe ma-
xipredmetov súvisiacich s tradičným životom a prácou. Výroba nadrozmerných 
napodobenín rôznych predmetov je spojená s pokusom o zápis do Guinnesso-
vej knihy rekordov a Slovenskej knihy rekordov. 

Harhovske čuda a zabaviska, najväčšie vidly. 2014,  archív OcÚ
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Doposiaľ sa  zhotovila napr. šestierková píšťala, trombita, drevené čižmy, plas-
tika Čudáka, valaška, fujara, fajka, rapkáč, lyžica, stolička, motyka, vidly, ľano-
vá košeľa, panvica, kosa, hrable atď., ktoré trvale zdobia exteriér obce. Na dote-
raz poslednom konanom festivale (v roku 2019) Hrhovčania vytvorili najväčšiu 
kyticu zo živých kvetov a na námestí nápis Láska, ktorý zobrazili ľudia. 

„Nie je to o tom, kde je to zapísané, v akej knihe rekordov. Ale ako sa ľudia na tom po-
dieľajú. Napríklad, keď sa vyvesí košeľa vedia, že o pár dní sa bude niečo zaujímavé v de-
dine konať. Podobne je to aj s využívaním nadrozmerného rapkáča, ktorý slúži tiež ako 
informovanie o tom, že sa niečo bude diať. A taký hrebeň môže slúžiť aj na odkladanie 
bicyklov. Keď sme vyrobili panvicu, tak sme ju využili a piekli na nej dvojmetrový posúch. 
Nie je to o tom, že obecný úrad niečo organizuje, ale najmä o tom, že tí ľudia prídu, stret-
nú sa, zabavia sa a sú toho súčasťou.“ (m. 51 – 60)

 Druhou líniou sú žánrovo rôznorodé hudobné koncerty v obecnom amfi-
teátri. Programy otvára dožinkový sprievod v podaní miestnej ZO Jednoty 
dôchodcov, ktorá na pódiu odovzdáva starostovi vlastnoručne uvitý dožinkový 
veniec.

Harhovske čuda a zabaviska, odovzdávanie dožinkového venca. 
Foto: Németh, Boris. 2019, archív OcÚ
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 V programovej štruktúre festivalu pred vystúpeniami folklórnych kolektívov 
dominujú kapely rôznych známych popových alebo rockových interpretov.
 Popri tvorbe rekordov sa počas festivalu koná aj veľa originálnych spolo-
čenských i športových súťaží (traktorkros, kozokros, cyklokros, manželský 
dvojboj, pískanie do diaľky, hľadanie ihly v kope sena, majstrovstvá v kosení, 
zbere zemiakov atď.), všetko v humorne ladenom duchu. Konajú sa výstavy, 
prehliadky jedinečných objektov (napríklad kaštieľa) i charitatívny bazár pod 
názvom Dvakrát dobre, ktorého výťažok ide na zariadenie krajčírskej dielne 
v obci. Súčasťou festivalu je aj Detský beh a Harhovská desiatka – beh na 10 km. 
 V rámci festivalu sa do organizovania zapája mnoho miestnych Rómov, no 
primárne pracovne – ako zamestnanci obecnej firmy. 
 Propagácia festivalu je aj prostredníctvom špeciálnych videoupútaviek 
cez platformu YouTube, novín a iných komunikačných zdrojov i sloganmi  
v miestnom nárečí: „ta price, bo neuverice“ alebo „v Harhove ma každy o kolesko 
vecej“.100 

„Neobvyklé čudo, láka zastaviť sa a zbehnúť dolu. Do Spišského Hrhova. 
Takmer deväťmetrová lyžica zapísaná v Guinnesovej knihe rekordov a ďalšie 
,maxi´(najväčšia ľanová košeľa, drevená stolička, píšťala, fujara) sú príťažlivé 
atrakcie, vďaka ktorým si Hrhov získava záujem verejnosti. Dedinka je plná bi-
zarných ľudových drevených sôch a plastík. Dlhý plechový plot pod opustenou 
starobylou pálenicou vymaľovali deti predstavami o tom, ako vyzerajú povest-
né ,hrhovské čudá´. Letný festival Hrhovske čuda a zabaviska pritiahne pár tisíc 
divákov, Hrhov si rýchlo zvykol na mediálny záujem. Dedine to prospieva“.101  

Spolková činnosť, občianske združenia 

„Ten občiansky život je dosť aktívny. A je jedno, či sú to formálne, neformálne spolky. Nie 
je to len o tých organizovaných, ale tu máme aktivity, kde sa vedia zorganizovať rôzne 
skupiny ľudí. Partia si povie, poďme niečo urobiť. Ja si osobne myslím, že to je dôležité. 
Chceme robiť, je aktivita, poďme do toho.“ (m. 51 – 60)  

 Niektoré spolky, združenia a občianske iniciatívy, ktoré pôsobia v Spišskom 
Hrhove, kontinuálne pokračujú vo svojej činnosti už niekoľko desaťročí, ďal-
šie vznikli len v ostatnom čase a sú obrazom smerovania obce a sú aj také, na 
ktorých činnosť sa nepodarilo i napriek snahám nadviazať. Najdlhšiu tradíciu 
má Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý založil gróf Vidor Csáky okolo roku 1888. 
Od založenia až po dnešok prešiel mnohými zmenami a amplitúdami vývoja. 
Jeho členovia a členky sa zúčastňujú na rôznych požiarnických súťažiach, or-
ganizujú hasičský ples, deň otvorených dverí na sviatok sv. Floriána a aktívne  
vstupujú do diania počas Harhovskych čud a zabavisk. Najstaršou športovou 
organizáciou je Telovýchovná jednota (založená v 50. rokoch), ktorú dnes za- 
 
100 Hrhovčanov prezývajú Koľeskare
101  .týždeň 2009. https://www.spisskyhrhov.sk/m/udalosti-v-obci/napisali-o-nas/levoca-nedaleko-hrho-

va-zdroj-c8-2009-tyzden-58sk.html
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stupuje len futbalový klub FK 49 Spišský Hrhov. Futbalisti rôznych vekových 
kategórií odohrávajú na multifunkčnom ihrisku v areáli školy domácu futba-
lovú ligu, tzv. Harhovligu. Novším športovým klubom je motokrosový Cross 
racing team. Ku kultúrno-spoločenskému životu v obci prispieva aj Poľovnícke 
združenie Jablonov i Poľovnícka organizácia Orol, a to najmä prípravou poľov-
níckych špecialít pri rôznych podujatiach. K najaktívnejším organizáciám pat-
rí ZO Jednoty dôchodcov Slovenska. Spája vyše 50 členov a funguje od roku 
2012. Okrem pravidelných stretnutí si organizujú posedenia s pohostením na 
Katarínu, v čase fašiangov, opekačky v období letného slnovratu, zúčastňujú sa 
športových hier, turistických výstupov, organizujú pobytové zájazdy, vytvárajú 
adventné, jesenné a iné dekorácie. 
 Viaceré „klasické“ spolky, ktoré vyvíjali činnosť v päťdesiatych rokoch, za-
nikli a i napriek snahám sa ich nepodarilo obnoviť (napríklad divadelný súbor, 
dychovka). Na rozdiel od ostatných nami skúmaných obcí sa tu nenachádza 
ani folklórny kolektív (s výnimkou ZUŠ), ktorý by spracovával a prezentoval 
lokálne, prípadne regionálne folklórne javy. Pre Hrhovčanov je charakteristic-
ký pozitívny prístup k využitiu každej inovácie, ale kultúrna väzba k lokalite 
a jej tradíciám nie je prioritou. Dominantnou je spravidla snaha po originalite, 
inovácii, snaha po rozvoji, ale bez výraznejšej nadväznosti na miestne kultúr-
ne tradície. Dôvodom takéhoto oslabenia lokálnej identity je práve narasta- 
júca prevaha „nového obyvateľstva“ bez hlbších rodinných koreňov a vzťahov 
k obci (Krišková 2019: 321). V Spišskom Hrhove vznikli a dostali priestor ne-
závislé organizácie iného charakteru, napríklad Sarash SK, n.o. V identifikač-
ných väzbách má jej protagonista k obci generačné väzby po svojich predkoch,  
napriek tomu, že v nej trvalo nežije. Združenie sústredilo pozornosť na obnovu 
zanedbaného historického parku pri kaštieli a v ostatnom období najmä na 
organizovanie podujatí venovaných modernému umeniu EQO, ktoré sme už 
spomínali vyššie. 
„Ľudia sú spoločenské tvory a je pre nás prirodzené stretávať sa, robiť na spo-
ločných projektoch, komunikovať a rozprávať. Obohacujme sa vzájomne a náš 
život by nemal končiť za plotom nášho domu. Práve naopak, za plotom by mal 
začínať komunitný spoločenský život.“ (Ledecký  2016: 2) 

Výber z kalendária obce 

 Kultúrny kalendár obce otvára Starostovský ples, ktorý sa koná v kultúrnom 
dome. Okrem neho plesy, posedenia,  karnevaly organizujú počas fašiangové-
ho obdobia aj rôzne združenia, ako napríklad hasiči, futbalisti, dôchodcovia  
i miestne školy.  
 V obci sa čiastočne udržala aj tradícia stavania centrálneho mája i individuál-
nych májov. Uvádzame čiastočne, pretože nejde o každoročne sa opakujúci jav.  
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„Vždy záleží, aká je práve partia mladých. Keď je dobrá, tak sa koná, ale tiež ich musí 
niekto naštartovať. Toto sa nám skôr narušilo. V krojoch tu už nikto nechodí.“ (m. 51– 
60) 

„Ja som videl tie benefity, ten potenciál, čo Hrhov má. Ešte pred dvadsiatimi rokmi tu nič 
nebolo, nič sa nedialo. A podarilo sa nám dedinu oživiť. Nasťahovalo sa nám sem veľa 
nových obyvateľov. A tak musíme robiť aktivity, čo zaujmú aj ich, aj našich ľudí. A sa 
stráca trošku ten taký charakter dediny. Funguje to tu, ale inak.“ (m. 51 –  60)

„U nás nie je záujem o ten folklór. Aj keď sú čudá, my nepozývame súbory. Tu je taký 
mestský štýl.“ (ž. 41 – 50) 
 Obecný úrad so školami a spolkami organizuje Deň matiek i Deň detí. V júni 
v roku 2020, kedy sa pre koronavírus podujatie konalo len v obmedzenom re-
žime, obec predstavila deťom nového obyvateľa Hrhova, figurínu Čudáka.  
Každoročne na jeseň sa usporadúva aj stretnutie jubilantov, v ostatných rokoch 
aj všetkých seniorov nad 65 rokov. Toto podujatie je príležitosťou pre prejavenie 
úcty aktívnym obyvateľom, a to formou udeľovania Ceny obce.
 V predvianočnom období, podobne ako aj v iných obciach, sa verejné priesto- 
ry dekorujú. Dôchodcovia pripravujú adventný veniec, ktorý sa osádza na ná-
mestí. Oni organizujú, v spolupráci s inými združeniami, na Silvestra aj výstup 
na Medvedí vrch. Deň pred konaním muži postavia vatru, sedenie pre účastní-
kov. Výstupu na Medvedí vrch sa zúčastňuje vyše 150 ľudí. Podáva sa kapustni-
ca, pagáče i varené vínko. V podvečer sa obyvatelia opäť stretnú, a to pri punči 
pred obecným úradom.   
„Podávame punč, deťom čaj, koláčiky, škvarkové pagáčiky. Nemáme tam špe- 
ciálny program. Ide o to, aby sa občania stretli, aby vyšli z domu, porozprávali sa 
a pocítili, že sú súčasťou komunity.“ (ž.  41– 50)

 Zo športových aktivít a podujatí sa popri už spomenutej Harhovskej desiatke 
koná v parku okolo kaštieľa jedna zo zastávok detských cyklistických pretekov, 
Detská tour Petra Sagana.
 Repertoár podujatí a aktivít v Spišskom Hrhove odráža do veľkej miery kul-
túrny kapitál obyvateľov, ktorý je determinovaný ich historickým, socioekono-
mickým, kultúrnym i demografickým vývojom. Na svoj dynamický rozvoj obec 
nastúpila najmä pod vedením starostu Vladimíra Ledeckého, ktorý zvolil roz-
vojovú politiku a motivačnú stratégiu, vhodnú pre budovanie novej komunity 
rozrastajúcej sa obce. Podľa jeho slov, starosta musí:
 „pripravovať podmienky, aby sa v obci dobre a zdravo žilo. Naďalej je potrebné 
venovať sa zvyšovaniu súdržnosti. Donekonečna opakovať, že najdôležitejšie je 
komunikovať, budovať vzťahy, dobre vychádzať a pomáhať si vzájomne. A viac 
sa usmievať, ako sa mračiť“ (Ledecký 2018b: 3).
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ZÁVERY

 Vývoj našej krajiny v jej geograficko-hospodárskych väzbách stál nesporne 
na pevných agrárnych základoch, ktoré determinovali aj kultúrny a sociálny 
charakter spoločenstiev na všetkých územných či administratívnych úrovniach 
až do súčasnosti. Ich smerovanie limitovali rozdielnou mierou viaceré zlomové 
ekonomicko-politické či spoločenské zmeny, nevynímajúc primárny význam 
geograficko-prírodných podmienok.
 Úspešné obce súťaže Dedina roka – Hrušov, Dobrá Niva, Oravská Lesná, 
Spišský Hrhov, ktoré boli predmetom nášho výskumu realizovaného v rokoch 
2017 až 2020102 v rámci projektu Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj 
udržateľného rozvoja slovenského vidieka, vykazujú vo väzbe na tieto pod- 
mienky na jednej strane spoločné charakteristiky a na druhej značné protipóly 
a disproporcie východiskových daností. 
 Diferenciácie, špecifické formy socioekonomického vývoja vznikli najmä 
ako  dôsledok exogénnych faktorov reprezentovaných na jednej strane historic-
kými determinantmi, civilizačnou zmenou a globalizáciou a na druhej strane 
celkovou situáciou vo vyššom územnom celku, resp. regióne, v ktorom sa obec 
nachádza. Niektoré skúmané obce sú lokalizované v ekonomicky aktívnom 
prostredí s rozvinutým trhom práce a obchodno-obslužnými infraštruktúr-
nymi kvalitami, kým iné, lokalizované v marginalizovaných regiónoch vyka-
zujú  lokálne obmedzenia vďaka ich ťažkej dostupnosti. Napriek tomu všetky 
dokázali v konkurencii súťaže svoju výnimočnosť, odlišnosť a  predovšetkým 
úspešnosť v oblasti ekonomickej, ako aj priestorovej, sociálnej a kultúrnej in-
fraštruktúry, čo je nesporne výsledkom pozitívneho využitia ich potenciálu. To 
však neznamená, že obce sú bezproblémové, s priamočiarym pozitívnym vývi-
nom. Dôležitú úlohu pri  inovácii a modernizácii vidieckych lokalít zohrávajú 
predovšetkým endogénne zdroje regionálneho rozvoja, teda do akej miery sa 
vďaka schopnosti jednotlivých subjektov sídelného spoločenstva darí inicio-
vať, udržiavať a rozvíjať či kultivovať zvnútra – vlastnými silami miestny rozvoj 
v jeho rôznych sférach. 
 V monografii sme využili etnografický prístup s dôrazom na inšpiratívne 
podnety smerujúce k udržateľnému rozvoju, na javy, ktoré odrážajú potenciál 
nami skúmaných obcí z hľadiska hospodárskeho, stavebného i kultúrno-spo-
ločenského. Sú odrazom preferovaného spôsobu života, uznávaných hodnôt, 
ľudského potenciálu, mentality obyvateľov i participatívnej  komunity. 
 Slovenský vidiek prešiel viacerými fázami vývoja i diskontinuitami. Podľa 
Petra Slavkovského prvou diskontinuitou bola kolektivizácia poľnohospo-
dárstva po roku 1948 a ďalším významným predelom v živote ľudí bolo obdobie 
po roku 1989 (Slavkovský 2005, 2009). Na slovenskom vidieku sa najvýraznejšie 

102 Všetky plánované výskumy, ktoré mali byť dokompletizované v roku 2020, alebo v ktorých mali byť 
overené parciálne výsledky sa v roku 2020 podstatne obmedzili vzhľadom na pandémiu COVID-19.
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prejavili štrukturálne zmeny v zamestnanosti spôsobené rozpadom jednotných 
roľníckych družstiev či štátnych majetkov. Vývoj od konca 20. storočia až po 
súčasnosť charakterizuje okrem hospodárskeho posunu k obnoveniu súkrom-
ného sektora v kontexte trhového mechanizmu aj rozvoj informačných techno-
lógií, ako aj otvorenie endogénnej a exogénnej migračnej politiky.
  „Transformačná dedina“ sa zmenila sociálnou a profesijnou skladbou obyva-
teľov i spôsobom života. Vidiek teda už nie je výhradne poľnohospodársky, ale 
zahŕňa viaceré ekonomické, politické, sociálne a kultúrne javy. 

 Primárnou oblasťou a ukazovateľom kvality života  je nesporne hospo-
dárstvo.
 Napriek tomu, že došlo k podstatnej zmene a redukcii zamestnanosti spo-
jenej s poľnohospodárstvom, evidujeme ešte malé percento samostatne hos-
podáriacich roľníkov, podnikajúcich v rastlinnej výrobe zväčša na prenajatých 
pozemkoch a v živočíšnej výrobe zameranej najmä na chov hovädzieho dobyt-
ka. Aj keď prevažuje konzumný spôsob života, v obmedzenej miere pretrváva 
prídomové hospodárenie i skleníkové pestovanie zeleniny. Iba ojedinele sme 
však zaznamenali tendenciu predať nadbytok na lokálnych trhových miestach. 
 V obciach s tradičným lazovým osídlením sa nezriedka využívajú zdedené 
majetky na hospodárske účely, často vo vyššom percente ako pôvodné  domy 
na trvalé rezidenčné sídla. Súčasná dedina tak nadväzuje na jej pôvodnú poľ-
nohospodársku funkciu, ale zároveň sa stáva miestom, kde rozvíjajú svoju čin-
nosť podniky a firmy rôznej proveniencie (i zahraničnej), navyše i s rôznym za-
meraním. Menšia časť nadväzuje na výrobnú činnosť, ktorá vznikla ako súčasť 
socialistickej industrializácie, alebo čerpá z okolitých surovinových zdrojov 
a fortieľu miestnych majstrov (drevovýroba), väčšia je výsledkom reakcie na 
trh a spotrebiteľov. Prehľad vybraných podnikateľských aktivít dokumentuje 
spektrum  záujmu od podnikania v domácej turistike (penzión v Hrušove), za-
kladania malých výrobných prevádzok (pivovar v Dobrej Nive) až po moderné 
firmy reagujúce na dopyt po cenovo dostupnej individuálnej bytovej výstavbe 
(drevodomy v Oravskej Lesnej). Podnikanie v poľnohospodárstve nakoniec re-
prezentuje príklad chovu oviec a spracovania ovčieho mlieka (Spišský Hrhov). 
Príkladov dobrej podnikateľskej praxe je však omnoho viac. Transformácia sa 
prejavila aj v pravidelnom dochádzaní mužov i žien do zamestnania (často do  
viac či menej vzdialených miest). Bez ohľadu na veľkosť obce či výhody ale-
bo limity plynúce z jej lokalizácie je zamestnanosť obyvateľov postavená na 
pracovnej migrácii, pričom počet odchádzajúcich za prácou mimo svojho rezi-
denčného miesta presahuje i 85 %. V prevažnej miere ide o denné dochádzanie 
do okolitých miest, teda bez presiahnutia okresu, resp. regiónu. Výnimočná  
situácia je v Oravskej Lesnej, kde i napriek viacerým väčším firmám s ponukou 
početných pracovných miest, pokračuje odchod za prácou do vzdialených ob-
lastí, nevynímajúc zahraničie.  
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 Vo viacerých obciach sa darí rozvíjať cestovný ruch s využitím primárnych 
a budovaním sekundárnych zdrojov a ako inovatívny a mimoriadne úspešný 
sa javí príklad fungovania obecných podnikov v Spišskom Hrhove. Výsledkom 
môže byť vytvorenie dobrých podmienok pre zamestnávanie znevýhodnených 
uchádzačov, veľký počet realizovaných domácich i zahraničných projektov 
zameraných na zvyšovanie zamestnanosti, revitalizácie verejných priestorov 
a budov, dobrý ekonomický stav obce, kvalitné vzdelávanie a v neposlednom 
rade i dobrá integrácia Rómov. 

 Transformácie celospoločenských zmien do života a kultúry lokálnych spo-
ločenstiev sa prejavujú aj v oblasti ich stavebnej kultúry a bývania.
 K základným predpokladom riešenia tejto problematiky patrí pozemkové 
vlastníctvo, ktorého stav je v sledovaných obciach rozdielny. Zložitým zostáva 
najmä v lokalitách s hromadným vlastníctvom pôdy pod opustenými domami, 
na druhej strane sú obce s temer úplným doriešením tejto otázky.
 V individuálnej výstavbe vo všetkých prípadoch zaznamenávame nadväz-
nosť na tradičné staviteľstvo aj obnovou pôvodných objektov s ohľadom na ich 
súčasné funkcie. Postupne prevládajúcim smerom je budovanie nových mo-
derných ulíc aj rozširovaním intravilánu, čo súvisí jednak s osamostatňovaním 
života a bývania mladej generácie, ale aj s prílivom novousadlého obyvateľstva 
blízkych centier, čím dochádza k formovaniu samostatných satelitných mes- 
tečiek. Postoj domovských obcí je v tomto smere nejednotný – pozitívnym je 
rozvoj, modernizácia lokalít či rast počtu obyvateľstva, čo na druhej starne do-
máce obyvateľstvo citlivo vníma v intenciách čiastočného narušenia vlastnej 
lokálnej identity.    
 Tento proces je nevyhnutným sociálnym dôsledkom rastu životného tem-
pa dnešnej spoločnosti. Snaha po zmene životného štýlu človeka, jeho rodiny 
a v širších koreláciách i lokálneho spoločenstva ako základného existenčného 
ostrova vo všetkých oblastiach je dominujúcim trendom. Na jednej strane pre-
vláda úsilie aktívneho začlenenia do modernizačných procesov, na druhej je 
jeho protipólom snaha po uchovaní súkromia a osobnej, či rodinnej intimity. 
Tento princíp je viditeľný aj v ďalšom kontexte, v staviteľstve dočasných, se-
zónnych obyvateľov s cieľom relaxu. Na rozdiel od obcí blízkych k centrám, 
zaznamenávame ho v obciach vzdialenejších od rušných miest, najviac v prí-
pade lazového osídlenia. Treba povedať, že práve staviteľské počiny s týmto 
zámerom najčastejšie narúšajú prirodzené tradičné väzby staviteľstva v súlade 
s prírodným a kultúrnym prostredím krajiny. 
 K harmonickému obrazu dediny nesporne patrí uchovávanie tradičných lo-
kálnych či regionálnych prvkov aj v oblasti staviteľstva a architektúry. V tom-
to smere je potrebné vyzdvihnúť úsilie všetkých sledovaných lokalít, ktoré 
využívajú prevažne verejný priestor. Zachovanie celého komplexu tradič-
ných ľudových objektov či zakomponovanie jednotlivých lokálnych kultúr- 
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nych prvkov ako architektonických solitérov v centrálnej časti lokalít umocňuje 
aj rozširovanie zelene a parkových plôch vo verejnom priestore i mimo neho.

 Urbanizácia sa naplno prejavila v prieniku mestských prvkov do vidieckeho 
prostredia, v prelínaní lokálnej a globálnej kultúry i v celkovom spôsobe života, 
ktorý je na prvý pohľad v mnohom totožný so spôsobom života v meste. 
 Z hľadiska udržateľného rozvoja súčasného vidieka sú dôležité nielen exis-
tujúce zdroje, ktorými lokálne spoločenstvá disponujú, ale najmä ich identi-
fikácia, cielené formovanie, dobré a aktívne využívanie. V tomto kontexte je 
úlohou lídrov na základe potrieb a záujmu obyvateľov priebežne identifiko-
vať formu i obsah kultúrno-spoločenského života, ktoré konvenujú lokálnemu 
spoločenstvu, a zároveň podporovať a motivovať iniciatívy „zdola“ smerujúce 
k aktivitám dobrovoľného združovania a spolkovej činnosti obce. 
 Kultúrno-spoločenský život nie je možné vnímať ako izolovaný subsystém. 
Jeho úroveň zabezpečenia a prístup k nemu je značne variabilný od finančných 
podmienok, kultúrnej a športovej infraštruktúry, ľudských zdrojov až po inšti-
tucionálne podmienky.   
 Základnú bázu pre realizáciu kultúrno-spoločenského života tvorí materiál-
no-technické zázemie a infraštruktúra. Sieť kultúrnych a športových zariadení 
je z hľadiska jednotlivých typov pestrá. V každej obci sa nachádza kultúrny 
dom, múzeum, knižnica, prípadne amfiteáter, náučný chodník, ako aj obradné 
miestnosti, domy smútku či klubovne a priestory pre aktivity občanov rôzneho 
veku, potrieb i záujmu. Zo športovísk sú to napríklad telocvične, ihriská, posil-
ňovne, ľadové plochy, cyklochodníky. Zaznamenali sme aj zaujímavé a pre vi-
diecke prostredie netypické priestory, ako napríklad galériu, hvezdáreň, saunu, 
krytý zimný štadión a podobne. Všeobecne môžeme konštatovať, že kultúrne 
a športové zariadenia nerealizujú svoju činnosť v krízových podmienkach, ale 
určite ani nie v ideálnych. Ich budovanie a udržiavanie je vo veľkej miere závislé 
od získania projektových investícií.
 Naše výskumy dokazujú, že úspešné obce majú dobré školy, kvalitný peda-
gogický personál, moderné vybavenie učební, funkčný a estetický areál. Vidiec-
ke školy sú fundamentálne inštitúcie, kde deti získavajú nielen nové vedomos-
ti, zručnosti, ale zároveň sú im ponúknuté aj impulzy, ktoré priamo akcentujú 
osobitosti, hodnoty prírodného a kultúrneho dedičstva konkrétnej lokality. 
I napriek tomu, že škola má vlastné mechanizmy fungovania, jej kredit sa zvy-
šuje, ak svojou činnosťou prekračuje rámec školského prostredia a spolupo-
dieľa sa na aktivitách obce. Synergia medzi obcou a školou je nenahraditeľnou 
investíciou do mladej generácie i sídla.  
 Nespornou devízou nami skúmaných obcí pre rozvoj všetkých oblastí sú 
ľudské zdroje (osobnosť starostu, lídri kultúrno-spoločenských združení, spol-
kov, aktívni jednotlivci). Líderstvo znamená aj dôveryhodnosť, aktívny kontakt 
s obyvateľmi, štýl práce a spôsob komunikácie, ktorý na jednej strane doká-
že motivovať rôzne generácie k angažovanosti a aktivitám, a na strane druhej 
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vytvárať podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kul-
túrno-spoločenských aktivít. Silnou stránkou obcí sú kreatívni ľudia, aktivácia 
občianskej participácie  čerpajúca z ochoty zapájať sa do vecí  verejných. 
 Záujem vrcholných predstaviteľov obecnej samosprávy o každodenný a svia-
točný život obyvateľov sa prejavuje okrem iného i osobnou účasťou na rôznych 
záujmových aktivitách, podujatiach viažucich sa k významným životným si- 
tuáciám (uvítanie do života, osobné výročia jubilantov, výročia sobášov), k cyk-
licky opakujúcim sa termínom (Deň matiek, MDD, stretnutie s dôchodcami...) 
i prezentovaniu obce (stretnutie s novými obyvateľmi). Väčšinu podujatí ofi-
ciálne zastrešujú obecné úrady (napríklad festivaly s náročným organizačným 
a logistickým zabezpečením), ale takmer vždy ide o úsilie viacerých aktérov, 
zoskupení a jednotlivcov. 
 Aktívny spolkový život na vidieku je posilňujúcim faktorom podieľajúcim sa 
na kvalite života lokálnych societ a na kultúrno-spoločenskom živote. Vytvára 
platformu pre sebarealizáciu i kooperáciu, je činiteľom integrácie, socializácie 
i prezentácie. Členovia jednotlivých spolkov a záujmových združení realizujú 
voľnočasové aktivity, ktorým venujú svoj čas, schopnosti, entuziazmus i ocho-
tu zdieľať ich s inými. Takáto participácia spĺňa aj psychologickú funkciu, po-
máha budovať kohéziu a prispieva i k zvýšeniu statusu aktérov v spoločenstve, 
kde žijú. K tým aktívnym patria členovia folklórnych kolektívov, ktoré v obci 
plnia viacero navzájom poprepájaných dôležitých funkcií. Ide o prezentovanie, 
uchovávanie i dokumentovanie javov tradičnej kultúry, a to najmä vo vzťahu 
k svojej lokalite, prípadne regiónu. Zároveň vo väzbe na lokálne spoločenstvo 
i smerom k svojim členom majú aj funkciu edukatívnu, normatívnu i zábavnú. 
Nesmieme opomenúť i ďalšie združenia, napríklad hasiči, poľovníci, športovci 
a dôchodci. Naše výskumy potvrdzujú zistenia Zuzany Beňuškovej, poľa ktorej 
hasiči prebrali niektoré kultúrne činnosti, pri ktorých nahrádzajú zaniknutú 
kategóriu regrútov a aktivity dôchodcov súvisia s predlžujúcim sa ľudským 
vekom a vitalitou (Beňušková 2016). 
 Aktívny prístup a dobrovoľnícka činnosť vytvárajú i ďalšie hodnoty v obci 
(brigády, zbierky, charitatívne podujatia a pod.).  
 I keď je kultúrno-spoločenský kalendár obcí plný, občania citlivo vnímajú 
vyhorenie, vyčerpanosť aktívnych ľudí a nedostatok nasledovníkov, čo môže 
smerovať k diskontinuite existujúcich aktivít a rozvojových plánov. 
 Realizované kultúrno-spoločenské podujatia podnecujú občanov k účasti na 
vytváraní a udržiavaní života komunity a zároveň predstavujú aj určitú formu 
reprezentácie o lokálnom spoločenstve, koexistencii generácií i kooperácií, sú 
odrazom preferovaných hodnôt i vkusu. Motiváciou pre ich konanie je často-
krát „chuť sa baviť a stretnúť“.  
 Ukazuje sa, že v procesoch kolektívnej identifikácie lokálnej komunity zo-
hráva významnú úlohu tradičná kultúra a obyčajová tradícia, ktoré pôsobia ako 
stmeľujúci prvok. K podujatiam, ktoré sme zaznamenali vo väčšine obcí, patria 
napríklad fašiangové plesy (i folklórne zamerané), zábavy a karnevaly, taktiež 
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i stavanie centrálneho mája. K aktivitám viažucim sa na vianočno-novoročné 
obdobie spomenieme rozsvecovanie adventného venca i vianočného stromčeka 
spojené s príchodom Mikuláša i vianočné trhy. 
 Zaznamenali sme aj špecifické podujatia odrážajúce staršiu vrstvu tradič-
ných obyčají, ktoré sa vyskytujú v určitých modifikovaných podobách, ako 
napríklad Trojkráľová obchôdzka a zábava, fašiangová obchôdzka, vynášanie 
Moreny, tancovanie chorovodov, pálenie jánskych ohňov, odovzdávanie dožin-
kového venca, spontánne betlehemské obchôdzky a spoločné spievanie kolied 
i aktivity vo väzbe na kulinárnu kultúru. Ďalšiu skupinu, ale v menšej inten-
zite, tvoria podujatia organizované najmä pri spomienkových oslavách a piet-
nych aktoch pri príležitostiach historických výročí a pamätných dní (napríklad 
ukončenie 1. a 2. svetovej vojny, SNP, oslobodenie obce). Do života obce patria 
i cirkevné udalosti, kde okrem výročných významných sviatkov prislúchajú 
i púte a odpustová slávnosť. 
 Nami zaznamenané javy nie sú len súčasťou minulosti a prítomnosti, ale aj 
budúcnosti. Sú dynamické, neustále sa vyvíjajú a menia. V súvislosti s preme-
nami vidieckeho spoločenstva je zrejmé, že na konci druhej dekády 21. storočia 
osciluje vidiecke spoločenstvo medzi spoločenstvom rezidenčným a komu-
nitným. Z toho vplýva, že sa menia aj hlavné funkcie obce ako takej. Kým po 
druhej svetovej vojne prechádzala pozvoľna poľnohospodárska funkcia spojená 
s prácou na vidieku na rezidenčnú, súvisiacu s lokáciou bývania na vidieku, 
v súčasnosti ide aj o smerovanie ku komunitnej funkcii (Falťan –  Falťanová 
2019: 17). Komunitná funkcia však stojí z väčšej časti na sociálnych väzbách, 
neformálnych združeniach, občianskom aktivizme a na úlohe obecnej samo-
správy, inštitúcií (školy) a cirkvi. Rurálne spoločenstvá formované v súlade so 
svojimi záujmami do sociálnych sietí a sociálnych skupín tvoria vzájomne pre-
pojenú komunitu ľudí založenú na silných rodinných, susedských, priateľských 
väzbách, vzťahoch konfesionálnych, ekonomických a kultúrno-spoločenských. 
Z uvedeného je možné odvodiť aj existenciu, fungovanie, akceptáciu, priority, 
tradovanie a životnosť javov sociálnej kultúry, hodnôt uplatňovaných v spolo-
čenstve a v rodinách. Sú odrazom vnímania tradícií i interiorizovaného hod-
notového systému. Ide o vzájomne sa prelínajúci  a ovplyvňujúci identifikačný 
a socializačný proces.
 Isté prieniky v hospodárskom a spoločensko-kultúrnom rozvoji možno nájsť 
v obciach, ktoré participujú na svojej geograficko-administratívnej polohe, 
v blízkosti okresných miest (Spišský Hrhov, Dobrá Niva). V sociokultúrnych 
súvislostiach so zreteľom na lokálno-identifikačné spojenia je vo vidieckych lo-
kalitách geografická poloha v blízkosti väčších centier jedným z aspektov, ktoré 
podmieňujú príliv nového obyvateľstva, aj bez hlbších lokálno-kultúrnych ko-
reňov. K už historicky podmieneným danostiam v súvislosti s čulými hospodár-
skymi a obchodnými interetnickými kontaktmi možno zaradiť značnú otvore-
nosť prijímaniu nových prvkov hospodárstva, ale aj kultúry do života lokálnej  
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society. Súčasný trend budovania satelitných mestečiek v obciach umocňuje 
stav, pri ktorom dochádza u členov society v dôsledku týchto aspektov k pri-
rodzenému oslabovaniu tradičných lokálnych kultúrno-identifikačných väzieb 
pri formovaní a následnom sprostredkovaní sociálneho a kultúrneho potenciá- 
lu (Krišková 2019: 317 – 18). Neznamená to však oslabenie aktivity obyvateľov 
v procese budovania modernej, ekonomicky a kultúrne rozvinutej obce s vy- 
užitím atraktivity prírodno-geografického či historicko-kultúrneho prostredia. 
Dominantnú úlohu v tomto sociokultúrnom  procese zohráva najmä aktívna 
nová generácia, často tvorená z profesionálov, ktorá stavia na inovácii, kreativi-
te a nových trendoch rozvoja. Nová dynamika prináša do života a kultúry obce 
nové prvky, ktoré vytvárajú jej nový obraz. 
 Naproti tomu rozvoj malej obce navyše lokalizovanej v marginalizovanom 
regióne a značne vzdialenej od mestských centier  je značne limitovaný.  Strata 
sídelnej aktivity vidieckeho priestoru  spolu so starnutím vidieckej populácie 
a s čiastočným vyľudňovaním spôsobuje, že sa znižuje potenciál pre investova-
nie do takých priestorov (infraštruktúry) a vidiecky priestor je stále ešte málo 
atraktívnym pre potenciálnych investorov (Gajdoš – Pašiak 2008: 13). Výskum 
však poukázal na to, že ak sa skĺbi historická skúsenosť s využitím prírodného 
prostredia a ústretovosťou k novoprisťahovalcom, rozšíria sa tradičné formy 
hospodárenia o alternatívne, lokalita  sa stáva príťažlivou najmä pre mladých 
ľudí i ľudí zo zahraničia. Skĺbi sa tradičné s moderným, neraz i v prospech roz-
voja domáceho turizmu.
 Kultúrne a prírodné dedičstvo je prirodzenou súčasťou lokálneho povedo-
mia i jedným z determinantov ovplyvňujúcich identitu obyvateľov všetkých 
skúmaných obcí. Navonok sa manifestuje prezentovaním vybraných kultúr-
no-historických hodnôt od materiálnych prejavov (ľudových domov, drobnej 
architektúry) až po nehmotné prvky (folklórne javy) rôznymi formami (naprí-
klad festivalmi, náučnými chodníkmi). Ojedinelé nie je ani zakomponovanie 
tradičných prvkov do súčasného moderného vzhľadu verejných priestorov i ná-
mestí, kde sa stretávame so symbolmi spojenými s tradičným spôsobom života.
Obce sa rozširovaním možností využitia svojich pozitívnych špecifík (bohatým 
prírodným, sociálnym a kultúrnym potenciálom) usilujú o kompenzovanie 
negatívnych podmienok (geograficko-administratívnej polohy súvisiacej s ob-
tiažnosťou ekonomického rastu). Práve kultúrny potenciál zviditeľnený v za-
chovaní, ale najmä v aktívnom súčasnom sprostredkovaní tradícií a inovácií 
lokálneho spoločenstva je jedným z predpokladov ekonomického rastu obce. 
Spolu s ľudskými zdrojmi, aktivitou a súdržnosťou v lokálno-identifikačných 
väzbách vlastní obec cennú devízu perspektívneho rozvoja. Hoci vidiecke loka-
lity majú podobné charakteristiky, majú i rôzne dimenzie svojho rozvoja (barié- 
ry a problémy vzhľadom na exogénne a endogénne faktory). Tieto diferencie 
by mali byť zakomponované aj do tvorby národných rozvojových politík, stra-
tégií či koncepcií a zohľadňovať špecifické potreby a problémy obcí s ohľadom  
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na ich udržateľnosť (dotačná politika, význam vzdelávacích inštitúcií, sociálna 
inklúzia, lazové osídlenie a podobne).

 Veríme, že kniha Vidiek tradičný, moderný, inšpiratívny. Dediny roka – Hru-
šov, Dobrá Niva, Spišský Hrhov, Oravská Lesná o živote lokálnych spoločenstiev 
doplní spoločenské vedy o nový výskumný materiál a odbornej i širokej verej-
nosti priblíži súčasný stav existencie a fungovania rurálnych societ.  
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SUMMARY

The monograph Countryside traditional, modern, inspirational (Villages of 
the year – Hrušov, Dobrá Niva, Spišský Hrhov, Oravská Lesná) was created as 
a partial result of the APVV project Socio-cultural capital of successful villages 
as a source of sustainable development of the Slovak countryside (2017-2021). 
The research focused on the winning villages in Slovakia, in the European 
competition Villages of the Year up to 2017: Dobrá Niva, Hrušov, Spišský Hrhov, 
Oravská Lesná, Soblahov, Dvorníky, Liptovská Teplička and Vlachovo.

In this book publication we have provided information about four of them –  
Dobrá Niva (1,858 inhabitants), Hrušov (835 inhabitants), Oravská Lesná (3,434 
inhabitants) and Spišský Hrhov (1,632 inhabitants). In the monograph we 
applied the ethnographic method whilst placing an emphasis on inspirational 
initiatives in sustainable development, and the occurrences reflecting the 
potential of the researched villages within the thematic groups Village as 
a manager, Village as a host (in the chapter ‘Economy’), Painted Village, Village 
as a garden (in the chapter ‘Building and Living’), and Village as a community 
(in the chapter ‘Cultural and Social Life’).103 

The national competition ’Village of the Year’ is a part of the Rural Recovery 
Programme (RRP), the aim of which is to support rural communities in their 
activities to achieve a better quality of life in the countryside, to revitalise the 
rural environment and to achieve sustainable development in the future. The 
Rural Recovery Programme has been implemented nationwide since 1998.  It 
is guaranteed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic, whilst 
at the same time, professional implementation, methodological activities and 
administration is provided by the Slovak Environmental Agency.

The RRP´s intent is to create economic, organisational and specialist 
preconditions for the support of rural communities, so that they will 
independently strive for a balanced development of a healthy environment, 
the maintenance of natural and cultural values of the countryside, and the 
development of environmentally friendly economic activities with an emphasis 
on the identity and specifics of the rural environment. In the RRP the emphasis 
is placed on the participation of the citizens and the cooperation of experts, 
both aimed at preserving cultural continuity, the traditions and characteristic 
appearance of rural buildings and the country (Sklenárová – Cimermanová – 
Ľuptáková – Lakanda 2012:2).

The winning villages in the national competition have the right to represent 
the Slovak Republic in the biennial competition, ‘European Award for Village 
103 The above stated villages were researched by the team of researchers from the Department of social 

studies and ethnology of FF UMB in Banská Bystrica and the others by a team of researchers from the 
Department of ethnology and folklore studies of FF UKF in Nitra. 
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Recovery’, organised by the European Working Community for Village Recovery 
(Die Europäische Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung und Dorferneuerung –  
ARGE), which has been based in Vienna since 1990.

The researched villages in the project which are the subject of the monograph, 
are situated in the Banskobystrický, Žilinský and Prešovský regions (according 
to higher management territorial units), and they differ in size, distance 
from major cities, and their location either in economically prosperous or 
marginalised regions. In their relation to external as well as internal development 
factors, on one hand these localities show common characteristics, but on the 
other hand considerable differences and disproportions on the basis of initial 
determinants.

Despite their aforementioned differences, in the competition they all proved 
their uniqueness, distinction and primarily the ability to succeed in the sphere 
of economic, spatial, social and cultural infrastructure, which, undoubtedly, is 
the outcome of positive utilisation of their potential. The important role in this 
process is primarily played by endogenous sources of regional development, 
and thus the abilities of individual subjects of particular communities to 
initiate, maintain, develop and cultivate the local development in its many 
realms by their own efforts.

The primary area and the indicator of life quality is undoubtedly the economy.
Despite the fact that until now, the employment rate in agriculture has been 
falling, we are currently registering a low percentage of independent small 
farmers – in arable farming mostly on rented land, in livestock farming mainly 
specialising in cattle.
In the villages with traditional hill settlements the inherited property is 
frequently used for economic purposes, more often than not using the original 
houses for permanent residency. The contemporary village continues in the 
original agricultural function, while at the same time becoming a place where 
companies and businesses of a diverse provenance (also foreign) develop their 
activities and diverse specialisation.
The survey of selected economic activities illustrates an interest spectrum from 
business in domestic tourism (the guest house in Hrušov), the foundation of 
small production businesses (the brewery in Dobrá Niva) to modern companies 
responding to individual affordable housing demand (wooden houses in 
Oravská Lesná). In the utilisation of primary sources and the building of 
secondary sources, the operation of village county businesses in Spišský Hrhov 
has proven to be successful, also as an example of the positive integration of 
Roma people.

The transformation of social changes in the life and culture of local communities 
are manifested also in their building culture and housing.
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The primary requirement in dealing with this issue falls within land ownership, 
the state of which is different in the researched villages.
In individual building construction, on the one hand, the continuity of the 
traditional ways of building persist, as well as the reconstruction of original 
buildings taking into consideration their contemporary functions. Gradually, 
the building of new modern streets is starting to prevail, which is linked 
to the younger generation gaining independence, as well as the influx of 
new inhabitants from nearby cities, which leads to the formation of small 
independent satellite towns.
In addition, the number of owners of weekend cottage houses is growing – 
a temporary seasonal settlement for the purposes of relaxation, especially in 
the villages located further from busy towns and cities, or in the villages with 
traditional hill settlements.
The preservation of traditional local or regional elements in the sphere of 
building and architecture portrays a typical image of a village. It is necessary 
to emphasise the endeavour of all the people of the researched localities, who 
mainly use their public spaces for this purpose. Both the preservation of the 
entire complex of traditional folk objects, and incorporation of individual local 
cultural elements as solitary architectural works in the centre of the localities, 
are further enhanced by the extension of greenery and park areas.
Several architectural objects in the villages are recorded in the Registry of 
historic buildings and monuments, in the case of Dobrá Niva, part of its central 
territorial complex is a protected historic zone.

Urbanisation has fully manifested itself in the incorporation of town elements 
into the rural environment, in the blending of local and global culture, as 
well as in the general way of life. From the point of sustainable development 
of contemporary rural communities, not only the existing sources which local 
communities have at their disposal are important, but their identification, 
targeted formation and the efficient and active utilisation is of major importance.
The essential basis for realisation of cultural and social life is formed by 
material and technical facilities and the infrastructure. The network of art 
and sport facilities is varied with respect to individual types. In every village 
there is a culture centre, museum, library, or in some cases there may be an 
amphitheatre, educative footpath, as well as ceremonial rooms, halls of 
mourning, and community centres and public spaces for activities for citizens 
of varied ages, needs and interests.  For places of sport there are, for example, 
school gymnasiums, playgrounds, gyms, ice rinks, and cycle paths. In addition, 
we recorded interesting and untypical spaces in the rural communities, such as 
a gallery, an observatory, a sauna, indoor ice stadium, etc.
The researched successful villages also have good quality schools with very 
good teaching staff and classrooms with the latest equipment, where children 
not only acquire knowledge and skills, but at the same time directly accentuate 
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distinctiveness and the values of the natural and cultural heritage of their 
specific locality.
The undeniable principle of the villages in our study in the development of all 
areas is human resources (the personality of a mayor, the leaders of cultural and 
social associations, groups and clubs, and proactive individuals). Leadership 
means trustworthiness, active contacts with citizens, work and communication 
style, all of which, on one hand, are able to motivate different generations 
towards participation and activities, and on the other hand, are able to create 
conditions for creation, presentation and development of cultural values 
and cultural and social activities. The interest of the top representatives of 
village councils in everyday and festive lives of citizens is shown, for example, 
by personal attendance at various interest activities, events connected with 
significant life events (welcoming of babies, celebrating of birthday and 
wedding anniversaries), cyclically repeated significant dates (Mother´s Day, 
The International Children´s Day, a gathering with retirees, etc.), as well as in 
the presentation of the village (a meeting with newcomers). The majority of 
events are officially organised by village councils (e.g. festivals with demanding 
organisation and logistics), although almost always efforts are made by several 
parties, groups and individuals.

A strong feature of the villages is creative people, the activation of citizen 
participation drawing from the willingness to participate in public events.

Being a member of an active association or club is a contributory factor affec- 
ting the quality of life in local societies. It creates a platform for self-actualisation 
and cooperation; it is a factor of integration, socialisation and presentation.  
Folklore groups are very active in their mission to present and preserve the 
phenomena of traditional culture, especially in their relationship to their 
locality or region.
Other groups also participate in the cultural and social life of the villages, such 
as fire fighters, hunters, sports people and the retired, who by their proactive 
approach and voluntary work create additional value in the villages (voluntary 
outdoor work, collections, charity events, etc.)
In the processes of the collective identification of the local community the 
custom traditions have a significant role. The custom traditions are connected 
with the preservation of the Carnival season or Christmas traditions, the ou- 
sting of Morena (the symbol of winter), etc. 
Religious events constitute a major part of village life.

The cultural and social events encourage citizens´ participation in creating and 
preserving community life, and at the same time they stand for a certain way 
of promoting the local community, coexistence of generations and cooperation 
and they reflect the preferred values and style (as in taste). The phenomena we 
recorded constitute not only the past and present, but also the future, and they 
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are dynamic, constantly changing and developing. In relation to changes of 
rural communities it is apparent that at the end of the second decade of the 21st 

century the rural community oscillates between a residential and community 
society.

The cultural and environmental heritage is a natural part of local awareness (as 
in knowledge), and also one of the determinants affecting the identity of citizens 
of all the researched villages. It is manifested externally by the presentation 
of the selected cultural and historic values from material displays (folklore 
houses, small architecture) to intangible elements (folklore phenomena) in 
varied forms.
The villages, by means of expanding their positive specifics (the rich natural, 
social and cultural potential), strive to offset negative circumstances 
(geographic-administrative location connected with the difficulty of economic 
growth). It is precisely the cultural potential, visible in preservation, but 
mainly in active contemporary arrangement of traditions and innovations 
of the local community, which is one of the prerequisites for rural economic 
growth. Together with human resources, activity and social cohesion in local 
identification relations, the village possesses valuable means for promising 
development in terms of sustainability.
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O AUTORKÁCH

doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.
 Vysokoškolská učiteľka, spolugarantka študijného programu Aplikovaná  
etnológia (bc.), ukončila Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Brati-
slave v odbore etnológia, kde absolvovala rigorózne i doktorandské štúdium. 
Habilitovala sa v odbore etnológia na  Filozofickej fakulte  Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre.
 Vedeckovýskumnou činnosťou sa koncentrovala predovšetkým na riešenie  
zahraničných výskumných projektov európskych rámcových programov a do-
mácich výskumných projektov VEGA, KEGA a APVV zameraných na aktuálne 
otázky spoločnosti a kultúry i priebežnú aplikáciu výsledkov výskumu do pe-
dagogického procesu v študijných programoch Filozofickej fakulty Univerzity 
Mateja Bela (muzeológia, história, európske kultúrne štúdiá) vo všetkých troch 
stupňoch štúdia. V starších prácach prevládali témy ľudovej slovesnosti so za-
meraním na banícky folklór v kontexte urbánnej etnológie; v posledných dvoch 
desaťročiach témy súvisiace so životom mestskej spoločnosti v medzivojnovom 
období a v období  transformácie,  sociokultúrne javy tradičnej kultúry ako 
súčasti kultúrneho dedičstva.

doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.
 Vyštudovala etnológiu na Katedre etnológie a folkloristiky Filozofickej fa-
kulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a tam absolvovala aj rigorózne  
i doktorandské štúdium. Za docentku bola habilitovaná v roku 2019 na Uni-
verzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 2000 pracovala ako výskumná 
pracovníčka v Inštitúte sociálnych a kultúrnych štúdií  Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, neskôr transformovaného na Katedru sociálnych štúdií  
a etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde  
v súčasnosti pôsobí ako vysokoškolská pedagogička.
 Profesijne sa špecializuje na sociálnu a kultúrnu diverzitu, kultúrne de-
dičstvo, obyčajovú kultúru, a to v rurálnom i v urbánnom prostredí.  K týmto 
témam publikovala takmer sto textov v domácich i zahraničných vedeckých 
časopisoch, je autorkou dvoch vedeckých monografií, spoluautorkou a editor-
kou  viacerých knižných publikácií. Bola hlavnou riešiteľkou, spoluriešiteľkou 
VEGA, KEGA, APVV projektov, podieľala sa na početných medzinárodných vý-
skumných grantoch, najmä v rámci piateho a šiesteho rámcového programu EU 
i programu HORIZON 2020. 

PhDr. Zdena Krišková, PhD.
 Etnologička, absolventka dnešnej Katedry etnológie a muzeológie na Filozo-
fickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvovala aj rigorózne 
a doktorandské štúdium. V akademickej oblasti spočiatku pôsobila ako vyso-
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koškolská pedagogička na Katedre muzeológie, v súčasnosti na Katedre sociál- 
nych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Vo vzdelávaní študentov sú jej predmety orientované na materiálnu 
kultúru, muzeológiu a kultúrne dedičstvo. 
 Svoju výskumnú a publikačnú činnosť orientuje na aplikovanú etnológiu, 
kultúrnu diverzitu a identitu lokálnych spoločenstiev, muzeológiu a kultúrne 
dedičstvo, zaoberá sa i modrotlačou. Je autorkou dvoch vedeckých monografií 
a spoluautorkou viac ako ďalších desiatich, niektoré zároveň editovala. Štúdie 
publikuje vo vedeckých časopisoch doma i v zahraničí. Podieľala sa na riešení 
viacerých vedeckovýskumných projektov VEGA či APVV ako hlavná riešiteľka 
i spoluriešiteľka (na medzinárodnej báze napr. projekt orientovaný na výskum 
kultúry slovensko-poľského pohraničia v podtatranskom regióne).

Autorský kolektív s vedeckou redaktorkou a koordinátorom projektu
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