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Človek od samého počiatku zasahoval do okolitého 
prostredia a svojou činnosťou si ho prispôsoboval, 

pretváral. Prírodnú krajinu tak menil na krajinu kultúrnu 
a jedným z najviditeľnejších znakov kultúrnej krajiny sú 
práve ľudské sídla. Tie sa väčšinou stavali v povodiach 
riek alebo v oblastiach vhodných na pestovanie 
poľnohospodárskych plodín. Až neskôr začali vznikať 
osady na vyvýšených miestach.

ĽUDOVÁ  
ARCHITEKTÚRA    

Stavby vidieka sa od tých mestských vždy odlišovali. Vidiecke stavby bývali menšie, zvyčajne jednoduchšie a vo 
väčšej miere rešpektovali prírodné podmienky a okolité prostredie. 

Ich vzhľad a veľkosť často odrážali spoločenské postavenie a majetnosť majiteľa. 
Dom v ľudovom staviteľstve prešiel v priebehu jednotlivých období určitým vývojom – od jednopriestorových chatrčí 
až po viacpriestorové domy, ako ich poznáme dnes.
V období včasného stredoveku sa na Slovensku stavali tzv. polozemnice  a zemnice z dreva, 
prútia, hliny a so slamenou strechou. Boli čiastočne alebo úplne zapustené do terénu, takže 
zo zeme vyčnievala iba strecha, prípadne časti stien. Svetlo do priestoru prenikalo cez malé 
okienka.

Nadzemné stavby sa na našom území začali vo väčšej miere stavať až od 8. - 9. storočia. Stavby 
vrcholného a neskorého stredoveku pokračovali v zdedenej tradícii, no popri stavbe zemníc 
či polozemníc sa v stále väčšej miere začínali stavať nadzemné drevené domy, tzv. drevenice. 

Dnešná podoba ľudových stavieb, tak ako ich poznáme z nášho vidieka, sa sformovala až  
v 19. storočí. 

Dvoj- a trojizbové domy sa na našom území stavali súbežne. Pozostávali z pitvora (vchod a 
kuchyňa) a izby (spálňa a obývačka v jednom). Trojpriestorový dom v skorších dobách slúžil 
hlavne majetnejším vrstvám. Pozostával z izby, pitvora a komory.

Dom v ľudovom staviteľstve

Motto:
“Pole má oči, les uši, správaj sa všade, ako sa sluší.”

                      (slovenské príslovie)

Drevené domy boli v niektorých oblastiach omietnuté 
hlinou. V nížinných oblastiach juhozápadného a 
juhovýchodného Slovenska sa používala prevažne 
hlina (prípadne hlina vystužovaná prúteným pletivom) 
alebo nepálená tehla (napr. oblasť Podunajska a 
Záhoria). V južných oblastiach stredného Slovenska, v 
hornatých oblastiach a v okolí miest to bol zasa kameň 
(Malokarpatská oblasť, Biele Karpaty, Štiavnické vrchy 

a pod.).

  Viete, že...?  Viete, že...?

Centrom života celej rodiny bola izba, ktorá bola aj 
hlavnou obytnou miestnosťou domu. Komora slúžila na 
uskladňovanie poľnohospodárskych produktov a pitvor 
tvoril vstupný priestor. K obydliu patrili i hospodárske 
budovy, ako maštaľ, stodola (slúžila na uskladnenie 
snopov obydlia a aj na mlátenie), sýpka a iné. 
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Stavby vidieka sa od tých mestských vždy odlišovali. Vidiecke stavby bývali menšie, zvyčajne jednoduchšie a vo 
väčšej miere rešpektovali prírodné podmienky a okolité prostredie. 

Ich vzhľad a veľkosť často odrážali spoločenské postavenie a majetnosť majiteľa. 
Dom v ľudovom staviteľstve prešiel v priebehu jednotlivých období určitým vývojom – od jednopriestorových chatrčí 
až po viacpriestorové domy, ako ich poznáme dnes.
V období včasného stredoveku sa na Slovensku stavali tzv. polozemnice  a zemnice z dreva, 
prútia, hliny a so slamenou strechou. Boli čiastočne alebo úplne zapustené do terénu, takže 
zo zeme vyčnievala iba strecha, prípadne časti stien. Svetlo do priestoru prenikalo cez malé 
okienka.

Nadzemné stavby sa na našom území začali vo väčšej miere stavať až od 8. - 9. storočia. Stavby 
vrcholného a neskorého stredoveku pokračovali v zdedenej tradícii, no popri stavbe zemníc 
či polozemníc sa v stále väčšej miere začínali stavať nadzemné drevené domy, tzv. drevenice. 

Dnešná podoba ľudových stavieb, tak ako ich poznáme z nášho vidieka, sa sformovala až  
v 19. storočí. 

Dvoj- a trojizbové domy sa na našom území stavali súbežne. Pozostávali z pitvora (vchod a 
kuchyňa) a izby (spálňa a obývačka v jednom). Trojpriestorový dom v skorších dobách slúžil 
hlavne majetnejším vrstvám. Pozostával z izby, pitvora a komory.

Z hľadiska používania stavebného materiálu 
môžeme Európu rozdeliť do troch zón:

- oblasť dreveného staviteľstva – zóna Karpát,  
 severných Álp a severná Európa,
-  oblasť kamenného staviteľstva –  
 stredoeurópska a stredomorská zóna Európy,
- oblasť hlineného staviteľstva - zóna nížinnej  
 Európy a Euroázijskej ľudovej architektúry. 

Naše územie patrí do tzv. prechodnej zóny, kde 
sa tieto kultúrne a staviteľské prúdy stretávali 
a vzájomne prelínali. Na Slovensku bolo v 
súvislosti s rozlohou lesov najrozšírenejšie drevo.

Ako strešná krytina sa takmer na celom území 
používala slama a trstina. Drevený šindeľ bol 
pre svoju vyššiu cenu vo väčšej miere používaný 
prevažne v mestách, na stavbách kostolov, kúrií 
a na domoch bohatších sedliakov. Neskôr sa 
začala používať bridlica, pálená škridla, plech 
alebo vláknocementové krytiny (eternit). 

Stavby ľudovej architektúry sú cenným dokladom 
spôsobu života našich predkov. Žiaľ, do dnešných 
dní sa nám zachovala len časť ľudových stavieb. 

Stavby, ktoré sa zachovali v pôvodnom stave, 
(alebo kde boli vykonané len minimálne zásahy) 
sú pamiatkovo chránené alebo sú umiestnené v 
múzeách v prírode. Regionálne múzeá ľudovej 
architektúry voláme skanzeny.

Dom v ľudovom staviteľstve

Ľudová architektúra vo Vlkolínci

Stavebný materiál

Centrom života celej rodiny bola izba, ktorá bola aj 
hlavnou obytnou miestnosťou domu. Komora slúžila na 
uskladňovanie poľnohospodárskych produktov a pitvor 
tvoril vstupný priestor. K obydliu patrili i hospodárske 
budovy, ako maštaľ, stodola (slúžila na uskladnenie 
snopov obydlia a aj na mlátenie), sýpka a iné. 

Typické maľby na dome v Čičmanoch
Gréckokatolícky drevený  

kostol v obci Topoľa



4 Živá história

Prečo sa drevené domy omietali hlinou?

Kde sa vo vašom kraji nachádzajú skanzeny ľudovej 
kultúry a architektúry?

  

Úlohy:

Múzeum slovenskej dediny v Martine 
obsahuje mnoho pôvodných drevených stavieb

Slama bola často využívaná ako materiál 
na stavbu striech domov

Osídlenie nášho územia neprebiehalo naraz, ale vo viacerých etapách, ktoré sú spojené s jednotlivými kolonizáciami na 
našom území: 
- Veľká nemecká kolonizácia v 12.-13. stor.
- Valašská kolonizácia v 15.-16. stor.
- Chorvátska kolonizácia v 16.-17. stor. 
- Kopaničiarska kolonizácia v 16.-19. stor.

Obydlia našich predkov nemali komíny. Dym pecí  a ohnísk sa voľne rozplýval po priestranstve izby a usadzoval sa v jej 
hornej časti pod stropom a von unikal dvermi alebo oknom. Preto mali niektoré domy vyšší strop. Usadzovaním dechtových 

zložiek dym zabezpečoval ochranu drevenej, slamenej či rákosovej krytiny a doslova ju zakonzervoval.

  Viete, že...?  Viete, že...?
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Už od dávnej minulosti bolo Slovensko jedným z najbohatších dejísk stretávania sa 
rôznych kultúr a etník v Európe. Boli to predovšetkým Kelti, Germáni – Markomani, 

Quádi, Dákovia, Rimania, Avari a ďalší, ktorí aj po rozpade ich kmeňových a štátnych 
celkov pravdepodobne zostali žiť na našom území. 

Najpočetnejšiu skupinu žijúcu na našom území však v minulosti, okrem Slovákov a 
Maďarov, tvorili Nemci, ktorí na naše územie postupne prichádzali počas tzv. nemeckej 
kolonizácie, najmä v 13. storočí. Usadzovali sa väčšinou v banských a hospodársky 
prosperujúcich oblastiach: oblasť Spiša (zahŕňajúca priestor od Hýb, cez Bardejov, 
Levoču až po Medzev), stredoslovenská oblasť banských miest (okolie Kremnice, Banskej 
Štiavnice, Prievidze) a okolie Bratislavy (po nemecky Pressburg).

Inou početnou skupinou, ktorá sa usadila na našom území v priebehu 14.-16. stor., boli 
Valasi. Toto obyvateľstvo románskeho pôvodu sa na naše územie dostalo z oblasti Balkánu 
počas tzv. valašskej kolonizácie. Valasi boli pôvodom pastieri dobytka a hlavne oviec. 
Usadzovali sa predovšetkým v horských oblastiach, prevažne stredného a severného 
Slovenska. Priniesli so sebou stavbu salašov, rozsiahly chov oviec a typické ovčie produkty.

Goralská kultúra je značne 
odlišná od slovenskej. Sú 
tu rozdiely v oblasti jazyka, 
architektúry, folklóru a  
tradičnej ľudovej kultúry. 
Mužský goralský kroj je 
známy svojimi typickými 
klobúkmi zdobenými 
bielymi mušličkami a 
orlím perom s páperím, s 
krátkymi kožúškami bez 
rukávov, bohato zdobenými 
nohavicami a krpcami s 
výrazným šnurovaním.

Kto tu žil pred nami?

KULTÚRNA IDENTITA  
JEDNOTLIVÝCH ETNÍK A REGIÓNOV

  Viete, že...?  Viete, že...?

Rusíni z konca 19. storočia
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Ďalšími skupinami, žijúcimi prevažne v oblasti 
severovýchodného Slovenska, sú Rusíni (označovaní aj ako 
Karpatorusi, nesprávne ako Ukrajinci) a Gorali (hlavne v 
oblasti slovensko–poľskej hranice). V priebehu 16. stor. sa k 
nám, pod osmanským tlakom, presídlili mnohí Chorváti, ktorí 
sa usadili prevažne na území západného Slovenska a v okolí 
Bratislavy. Priniesli si so sebou i vlastné prejavy materiálnej a 
duchovnej kultúry, ktorá sa v niektorých lokalitách udržala až 
do súčasnosti (napríklad Chorvátsky Grob, Jarovce, Čunovo).

V 14. stor. sa na naše územie dostali z Indie cez Malú 
Áziu Rómovia – najmladší Indoeurópania na Európskom 
kontinente. Rómske obyvateľstvo sa začalo usadzovať takmer 
na celom území. Pri mestách a dedinách si vytvárali osady. 
Rómovia sa najčastejšie venovali kováčstvu a hudobníctvu.

Veľkou a dôležitou skupinou boli aj Židia, ktorí sa do našej 
krajiny dostali pravdepodobne už s Rímskymi legionármi. Židia 
si udržali svoje zvyky a väčšinou žili vo viac-menej uzatvorených 
komunitách. Mnoho Židov sa postupne vypracovalo do 
vysoko odborných zamestnaní (napríklad lekári, finančníci) a 
od 19. stor. sa čoraz viac začleňovali do ostatnej nežidovskej 
spoločnosti. Zásadný zlom však priniesla Slovenská republika 
(1939-1945), keď počas 2. svetovej vojny boli prenasledovaní a 
odvážaní do koncentračných táborov. Toto obdobie zapríčinilo 
takmer úplný zánik tohto špecifického etnika u nás.
Každá z týchto skupín si so sebou priniesla určité zvyklosti 
a tradície, ktoré sa taktiež prejavili aj v ich bývaní. Rozdiely 
v porovnaní s domácimi obydliami tu boli a niekde dodnes 
pretrvávajú.

Naša krajina (Rakúsko-Uhorsko za Márie Terézie a 
Jozefa II.) bola prvá v Európe, ktorá chápala Rómov 
ako rovnoprávne obyvateľstvo a snažila sa o ich 
trvalé začlenenie a výchovu. Prijaté opatrenia sa 
stali vzorom pre riešenie rómskej otázky aj inde v 
Európe.

O Rusínoch sa hovorilo, že boli známi svojím zvykom 
„spávať na peci“, čo však bol spôsob, ktorý používalo 
aj iné obyvateľstvo hornatých oblastí .

  Viete, že...?  Viete, že...?

Nemecký poschodový dom (Kremnica)

Ako vzniklo vaše mesto/obec?

Ako sa vyvíjal (historicky menil) názov vášho mesta/
obce?

Aké etnické skupiny žili v minulosti (alebo stále žijú) 
vo vašom okolí?

Vymenujte aspoň päť historických stavieb 
nachádzajúcich sa vo vašom okolí. Popíšte aj ich 
interiér, aj to, ako rôzne sú v nich využité prírodné 

materiály (drevo, kameň a pod.).

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Zo stavebného hľadiska sa najviac odlišujú 
stredoveké tzv. „nemecké domy“ na Spiši. Boli 

dlhé, a dvojpodlažné a v uličnej zástavbe stáli tesne 
vedľa seba. Nachádzajú sa napríklad aj v okolí 
Kremnice.

Medzi najvýraznejšie zvláštnosti Rusínov na 
našom území patrili drevené kostolíky inšpirované 
predchodcami dnešnej pravoslávnej cirkvi. 

Goralské domy boli stavané z hrubých trámov, ktoré 
sa každý rok na povrchu obrúsili až po svetlé drevo. 
Goralské domy boli bohato zdobené typickými 
vyrezávanými a maľovanými ozdobami.

Niektorými zvláštnosťami sa vyznačovali i obydlia 
Rómov. Kočovní Cigáni väčšinu času trávili vonku, 

alebo vo vozoch prikrytých plachtou. Pri dlhšie
trvajúcich prestávkach na svojich cestách si postavili 
jednoduchý stanový prístrešok – tzv. šiator. 

Veľmi špecifickými stavebnými tradíciami sa na 
našom území vyznačovali Habáni. Žili na západnom 
Slovensku, prevažne v oblasti Záhoria. Habánske 
domy boli prispôsobené na spoločný život viacerých 
ľudí – mali veľké spoločné priestory na prácu a život. 
Sú typické svojou veľkou, špecificky upravenou 
strechou – tzv. habánskou strechou. Habánske 
strechy boli pokryté osobitne upravenou slamou, 
ktorá bola namáčaná v riedkej hline a poskytovala 
tak lepšie zabezpečenie pred požiarom. Ako stavebný 
materiál používali predovšetkým hlinu alebo kameň. 
Boli známi svojou keramikou (habánska keramika).

Ako vyzerali ich domy?

Aké sú zvláštnosti architektúry drevených 
kostolíkov?

Nakreslite (príp. odfoťte) ľudovú stavbu zo 
svojho okolia a odprezentujte ju pred triedou.

Nájdite rozdiely v spôsobe bývania v minulosti a 
dnes.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Rómska polozemnica (Revúca)

Habánsky dom (Veľké Leváre)
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V minulosti platilo v oveľa väčšej 
miere príslovie, že „šaty robia 

človeka“. Stredoveký odev bol znakom 
spoločenského postavenia a jeho 
forma a farba boli prísne vyžadované. 

ODEV V MINULOSTI

Porovnajte štýly obliekania vašej 
generácie a generácie vašich starých 
rodičov. Aké sú rozdiely v materiáloch, 
kvalite, či technológii výroby?

Porovnajte kroj z vašej obce s krojom z 
inej obce. Vysvetlite jednotlivé súčasti 
krojov, príp. aj rozdiely medzi nimi.

Vytvorte mapu sveta s ľudovým 
oblečením (jednotlivých národov/
etník) a jeho názvami v jednotlivých 
regiónoch/oblastiach. Do legendy 
vypíšte aj zaujímavosti týkajúce sa tejto 

témy.

  

Úlohy:

Predpisy zakazovali mešťanovi obliekať sa ako šľachtic 
a obmedzovali cenu jeho odevu. Rozdiel spočíval 

vo forme odevu, v zdôraznení niektorých prvkov i v 
množstve doplnkov a samozrejme v látkach (drahé 
vzorované hodváby, jemné farebné súkna a najjemnejšie 
ľanové látky boli vyhradené šľachticom). 

Odev sa počas jednotlivých období menil. Základnou 
jednotkou však bola vždy košeľa a k nej si v závislosti 
od období a spoločenského postavenia nositelia 
pridávali rôzne doplnky – u mužov kabátce, plášte, 
šuby, kožušiny. U žien boli košele často pekne zdobené 
bohatými výšivkami a čipkami, na nich sa nosili živôtiky. 
Základné prvky ženského odevu – košeľa, sukňa, živôtik 
– ovplyvnené ďalšími módnymi trendmi, pretrvali v 
ľudovom odeve na Slovensku až do 20. storočia. 

V čase tureckého vplyvu v Uhorsku do mužskej módy 
prenikli orientálne prvky, ako zapínanie kabátca na 
gombíky a slučky od hrdla po pás, turbanovitá prikrývka 
hlavy, ozdoby a šperky, jemné tkaniny s typickým 
orientálnym vzorom a pod. Vznikol typický odev 
uhorských šľachticov, ktorý ovplyvnil ich odievanie na 
niekoľko storočí. Turecký (osmanský) vplyv sa odrazil i v 
účesoch – nosili sa vlasy dookrúhla nakrátko zastrihnuté, 
alebo boli hlavy vyholené len s chumáčom vlasov nad 
čelom. V ženskom odeve sa dôležitým odevným prvkom 
stala šnurovačka; používali sa ľahšie jemné materiály, 
brokáty a veľa čipiek. Typickým prvkom tohto obdobia 
boli účesy zdobené čipkami, mašľami, perami alebo boli 
prepletené perlami. 

Obdobie rokoka (18. stor.) dosiahlo vrchol v dekoratívnosti 
odevu aj účesu. Dámy sa veľmi maľovali, používali 
„mušky“ – znamienka krásy, púder na vlasy, ťažké 
voňavky vo veľkých množstvách. Hygiena v tomto období 
bola na veľmi nízkej úrovni. Podľa dobových záznamov sa 
odporúčalo umývať si tvár len raz za 8 – 12 dní!

Odev šľachty a mešťanov 
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Stredobodom stredovekej „rytierskej“ spoločnosti sa stal 
ideál krásnej, jemnej a vzdelanej ženy so štíhlym a útlym 
driekom. Až do prvej svetovej vojny jedným zo základných 
znakov ženskej krásy boli upravené dlhé vlasy – čím dlhšie, 
tým krajšie!

18. storočie bolo posledným storočím, kedy sa u nás úradne 
vydávali predpisy o odievaní príslušníkov meštianskeho a 
roľníckeho stavu. Za ich nedodržiavanie hrozili v minulosti 
vysoké finančné pokuty a dievčatám – slúžkam mohli byť 
luxusnejšie súčasti odevu zhabané priamo na ulici.

V niektorých oblastiach musela mať žena toľko čepcov, koľko 
je v roku nedieľ.

Na základe kroja vedeli voľakedy ľudia povedať, ktoré dievča 
sa bude vydávať (niekedy aj na nedeľu presne), alebo ktorá 
žena má už dieťa a pod.

 

  Viete, že...?  Viete, že...?

Obdobie rokoka (18. stor.) dosiahlo vrchol v dekoratívnosti 
odevu aj účesu. Dámy sa veľmi maľovali, používali 
„mušky“ – znamienka krásy, púder na vlasy, ťažké 
voňavky vo veľkých množstvách. Hygiena v tomto období 
bola na veľmi nízkej úrovni. Podľa dobových záznamov sa 
odporúčalo umývať si tvár len raz za 8 – 12 dní!

Odev najširších vrstiev bol v minulosti veľmi 
jednoduchý a účelný. Najpoužívanejším 

materiálom bolo plátno. Chudobný človek 
mal predpísané, koľko plátna mohol použiť pri 
zhotovovaní svojho odevu a toto nariadenie bolo i 
prísne kontrolované. Táto situácia sa zmenila až po 
zrušení poddanstva. Postupne dochádzalo k rozvoju 
remesla a obchodu a odev sa začal členiť i podľa 
funkcií. Vznikla celá škála špecializovaných, najmä 
sviatočných a príležitostných oblečení, ktoré sa čoraz 
viac odlišovali.

Taktiež chudobný človek sa „chcel páčiť“. Svoj 
odev si preto zdobil bohatými výšivkami a rôznymi 
ozdobami. Tieto dekorácie sa odlišovali regionálnou 
príslušnosťou, boli symbolom bohatstva, postavenia 
alebo náboženskej skupiny. Takto sa postupne 
rozvinula bohatá reč ľudového odevu - vznikol kroj. 

Základ kroja je rovnaký na celom našom území, 
regióny sa odlišovali hlavne doplnkami a výzdobou 
jednotlivých častí. Na Slovensku poznáme vyše 60 
obmien krojov, ktoré sa ešte ďalej členia. Niekedy je 
to v rámci regiónu, niekedy v rámci dediny a niekedy 
aj v rámci tej istej dediny na základe náboženskej 
príslušnosti. 

Väčšinou si ľudia zhotovovali kroje sami doma, ale 
postupne sa vyvinuli špecializovaní odborníci na 
jednotlivé časti (napr. vyšívačky, krajčírky čepcov, 
čipkárky atď.). Spoločenské postavenie a triednu 
príslušnosť zdôrazňovali aj farebné odtiene. 

Odev šľachty a mešťanov 

Odev obyčajného ľudu

Motto:
“Iný kraj, iný mrav.”

Odev aristokracie

Detviansky kroj
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Najskôr sa rozvíjali tie remeslá, ktoré boli 
nevyhnutné pre každodenný život, napr. 

hrnčiarstvo, kováčstvo, tesárstvo. Postupne sa 
remeselníci sústreďovali v podhradí a v priebehu  
14. stor. sa začali združovať v mestách  
v remeselníckych dielňach a neskôr v cechoch. 

Najstarší doklad o vytvorení cechu pochádza z Košíc 
(rok 1307) o vytvorení kožušníckeho „záujmového 
združenia“ (cechu). V 15. stor. už každé slobodné 
kráľovské a banské mesto malo niekoľko druhov 
remesiel, z ktorých väčšina bola organizovaná v 
cechoch. Tie mali vlastné pravidlá, ktoré určovali 
kvalitu výrobkov, rozsah výroby, predpisy, ako sa 
majú členovia správať navzájom i voči spoločnosti, 
najmä mestu. Remeselníci niektorých miest už 
nezásobovali len domáci trh, ale ich výrobky sa 
objavovali na jarmokoch všetkých kráľovských 
miest. To podnietilo i rozvoj obchodu. Významnými 
centrami obchodu sa stali Bratislava, Trnava, Košice, 
Bardejov a Prešov.

Remeslá  sa rozvíjali aj v menej úrodných oblastiach 
Slovenska, kde neboli vhodné podmienky na 
rozsiahle pestovanie poľnohospodárskych plodín. 
Popri tradičných remeslách sa pod vplyvom 
prírodných a spoločenských podmienok rozvíjali 
aj špecializované druhy remesla. Napríklad v 
lokalitách s prirodzeným výskytom dreva bola 
rozšírená výroba dreveného náradia, pltí, sudov, 
kolies a šindľov (napr. oblasť Kysúc a Oravy).

V 19. stor. sa remeselníci, najmä vo väčších mestách, 
začali združovať v rozličných remeselníckych 
spolkoch. Postupne začalo vznikať nové 
organizovanie remesiel – manufaktúra.

REMESLÁ  
V MINULOSTI

Slovenská ľudová majolika z Modry

Podkova z dielne kováča
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Niektoré domácke remeslá pretrvali na 
mnohých miestach dodnes. Ich pokračovateľmi 
sú „starí dedinskí majstri“, združení niekedy v 
špecializovaných organizáciách (napríklad ÚĽUV), 
ktoré sa snažia o ich prezentáciu, predaj produktov 

a tým aj o zachovanie pre nasledujúce generácie.

Aké druhy remesiel boli typické pre vašu oblasť a 
ktoré remeslá pretrvávajú do dnešných dní?

Zistite, čo znamená skratka ÚĽUV.

Porovnajte spôsob výroby jednotlivých produktov - 
ako vznikali v minulosti a ako vznikajú v súčasnosti?

Zorganizujte na škole jarmok remesiel a ručných 
výrobkov žiakov školy.

 

 

 

Úlohy:

 

Otázky:

  Viete, že...?  Viete, že...?

Ukážka práce košíkara
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(* 15.05.1720 Štiavnické Bane,  † 14.04.1792 Viedeň)

Patrí k najvýznamnejším astronómom a učencom 
svojej doby. Venoval sa matematike, fyzike aj 

pedagogike. Máloktorý učenec posilnil pokrokovú vedu 
natoľko, ako práve Maximilián Hell. Už za svojho života 
sa zaradil medzi popredných astronómov. Vybudoval a 
viedol hvezdáreň viedenskej univerzity, ktorá sa stala 
pod jeho vedením centrom prírodovedeckého bádania 
v habsburgskej monarchii. Robil pozorovania planét, 
Slnka, Mesiaca a hviezd, verejné prednášky a udržiaval 
kontakty s vedeckým svetom, najmä s astronómami.

Maximilián Hell

Každá doba so sebou prináša ľudí, ktorých činnosť z určitého dôvodu stojí za to, 
aby sa na nich nezabudlo. Či už sú to umelci, spisovatelia, vynálezcovia, lekári, 

politici. Sú to ľudia neraz skromní, nenápadní, ale čímsi jedineční. Ich spoločným 
znakom je, že hoci žili v rôznych dobách a v odlišných podmienkach, tvorili dejiny 
našej krajiny a zanechali po sebe dielo, nad ktorým sa oplatí zamyslieť. Tieto autority 
sú neraz inšpiráciou a vzorom aj pre mnohých mladých ľudí pri voľbe a výkone ich 
povolania. 

Osobnosti sa nerodia len vo veľkých mestách. O to dôležitejšie je, aby aj malé obce 
zviditeľňovali ľudí, ktorí môžu byť pozitívnym príkladom pre ostatných. Existuje veľa 
spôsobov, akými môže dať obec vedieť, že je spojená s určitou osobnosťou a je na 
ňu hrdá. Od zmienky na svojej internetovej stránke, cez pamätnú tabuľu, izbu či 
dom, až po podujatia nesúce meno danej osobnosti. Aj ulice a budovy môžu niesť 
meno významného človeka.

OSOBNOSTI 

(* 21.07.1880 Košariská, † 04.05.1919 Vajnory – Bratislava)

Ako astronóm sa zúčastnil niekoľkých medzinárodných výprav, pracoval 
v rôznych krajinách (Francúzsko, Tahiti, Maroko). V roku 1912 získal 

francúzske občianstvo. Bol uznávaným vo vedeckých kruhoch. Počas bojov v 1. 
svetovej vojne upozornil na seba odvahou, chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou. 
Získal niekoľko vojenských vyznamenaní od francúzskej aj talianskej vlády. Bol 
spoluzakladateľom Národnej rady československej, vrcholného orgánu Česko - 
slovenského zahraničného odboja. 

Milan Rastislav Štefánik

M. R. Štefánik
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(* 21.09.1888 Kiripolec (dnešné Kostolište), † 28.06.1971 Malacky)

Je jedným zo zakladateľov slovenskej výtvarnej moderny 1. polovice 20. storočia. 
Svojím rozsiahlym dielom vyznal lásku, úctu a obdiv k Slovensku, jeho prírode a 

ľudu. Výtvarným spôsobom hovoril o ľude, jeho biede i námahe, vzbudzoval úctu k 
nemu a k jeho práci. Bol aj vynikajúcim ilustrátorom kníh.  Jedna z jeho najcennejších 
prác je kniha Prostonárodných slovenských povestí od Pavla Dobšinského. Patril 
k prvým výtvarným umelcom, ktorí úspešne prezentovali slovenské umenie v 
zahraničí. 

Martin Benka

(* 20.03.1924 Staškov, Čadca, 
† 12.03.1998 Bratislava)

Začal hraním v rôznych ochotníckych súboroch, 
neskôr sa presadil v profesionálnych 

divadlách. Jeho talent sa naplno rozvinul pri 
stvárňovaní rôznych charakterov, starších hrdinov 
a predovšetkým tragikomických postáv. Blízka mu 
bola aj komédia. Svetové uznanie mu priniesla 
hlavná úloha v oscarovom filme Obchod na korze. 
Vďaka charakteristickej bezprostrednosti, humoru 
a ľudskosti vdýchol život mnohým postavám zo 
slovenskej a svetovej klasiky. 

Jozef Kroner
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Každé mesto či obec má svoju vlastnú kultúrnu identitu, ktorá vychádza z minulosti – či už z tradícií predkov, ich 
oblečenia, jazyka, alebo je ovplyvnená ľuďmi a udalosťami, ktoré mali vplyv na ďalšie kultúrne a spoločenské 
dianie.

V tejto úlohe sa zamerajte na historické udalosti - najskôr zistite, či má vaša samospráva uvedený rok prvej 
písomnej zmienky na internetovej stránke, vo svojej monografii a pod. Je vedená a pravidelne dopĺňaná obecná 
kronika, ktorá zaznamenáva dôležité udalosti zo života obce? Má obec na svojej internetovej stránke zverejnené 
dôležité udalosti zo svojej histórie, napr. zmeny osídlenia, výstavbu dôležitých objektov, pohromy (povodne, 
kruté zimy, požiare, vojny,...), ktoré výrazne ovplyvnili život obce?
Ďalej je dôležité nezabúdať na staré tradície a zvyky. Zistite, či sa obec snaží o zachovanie pôvodných remesiel, 
zvykov, oblečenia, piesní, jazyka, jedál a pod.
Škola je významnou inštitúciou, ktorá môže výrazne napomáhať zachovávaniu tradícií, či pripomínať dôležité 
miestne historické udalosti. Ako je na tom škola, na ktorej pôsobí váš Klub?

Do záznamovej karty za každé áno prideľte 1 bod, za každé nie 0 bodov.

Lokálny bioindikátor 1
Miestna kultúrna identita (tradície, historické udalosti)

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie a 
vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a obcí.

Projekt: Živá história
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Záznamová karta „miestna kultúrna identita“
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Zistite, či sa vo vašom regióne narodila alebo tu pôsobila známa osobnosť. V prípade viacerých osobností 
vytvorte a vyplňte tabuľku s údajmi pre každú osobnosť zvlášť. 

Ak je s obcou spätá významná osobnosť (napr. narodila sa tu/žila/pôsobila/či zomrela), vyhodnoťte nasledujúcu 
tabuľku pre každú osobnosť (tabuľku si môžete prefotiť alebo prekresliť).

Maximálny počet bodov, ktoré môžete získať je 14 = 100%. Zrátajte vaše dosiahnuté body a vypočítajte výsledné 
percento.

100%-90%: obec má bohatú históriu a miestni obyvatelia dbajú na dodržiavania zvykov.
89%-70%: aj napriek bohatej histórii obec nekladie veľkú pozornosť na dodržiavanie zvyklostí, čo sa môže v 
konečnom dôsledku odzrkadliť na znižujúcej sa kultúrnej identite samosprávy.
69%-50%: tradičné zvyklosti a ich udržiavanie je v obci na ústupe. Napriek histórii, ktorú daný región nesie, 
majú miestni obyvatelia pravdepodobne iné priority.
49%-30%: prístup k udržiavaniu tradícií a zvyklostí je nevyhovujúci. Deti nemajú takmer žiadnu možnosť sa 
dozvedieť niečo viac o histórii regiónu, v ktorom žijú. 
29%-10%: história a zvyklosti v obci takmer vymizli. Obyvatelia skúmanej oblasti nemajú záujem o udržiavanie 

tradícií a ich odovzdávanie ďalším generáciám.  

Vyhodnotenie výsledkov:

Záznamová karta „významné osobnosti“

Lokálny bioindikátor 2
Úcta ku kultúrnemu odkazu významných osobností
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Do záznamovej karty za každé áno prideľte 1 bod, za každé nie 0 bodov. Maximálny dosiahnuteľný počet bodov 
za jednu osobnosť je 4 = 100%. Keď máte v obci napríklad 3 významné osobnosti, tak 100% = 12 bodov, ak 5 
osobností, tak 100% = 20 bodov. Ako je na tom vaša obec a s ňou späté významné osobnosti? Diskutujte o úcte 

ku kultúrnemu odkazu významných osobností vo vašej obci či meste.

Vyhodnotenie výsledkov:

POUŽITÉ ZDROJE:

Zdechovanová D., Makýš O., Živá história, Strom života, Bratislava: 2003.  

71 s., ISBN: 80-88688-43-4

http://www.osobnosti.sk/
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