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ÚVOD  

Slovensko je hrdé na svoj bohatý folklór a zvykoslovie. Každá oblasť, mesto alebo 

obec má svoj vlastný charakter a svoj vlastný folklór - kroje, hudbu, piesne, architektúru, 

zvyky, tradície, tance a nárečie. Folklórne zvyky jednotlivých regiónov sa neustále 

prezentujú na folklórnych festivaloch na viacerých miestach Slovenska. 

Región Gemer zohral významnú úlohu v kultúrnych a literárnych dejinách 

Slovenska a je dodnes klenotnicou folklórneho bohatstva. Piesne, tance, zvyky a obyčaje 

sa po stáročia vyvíjali a prispôsobovali dobe. Obdivuhodná tvorivosť gemerského ľudu 

vytvárala skutočné hodnoty, ktoré sa neustále zachovávajú aj pre budúce generácie.  

Predmetom a cieľom analýzy je priblíženie územia, histórie a života na Gemeri. Sú 

spracované údaje o tradičných ľudových prvkoch, zvykoch, obyčajach, odevoch, 

remeslách, poľnohospodárstve a architektúre. 

  Prvá časť poskytuje teoretické informácie.  

V druhej časti sú popísané konkrétne poznatky a pozornosť je tiež zameraná aj na 

tradičné recepty, ktoré budú podkladom pre vydanie knižnej publikácie receptov.  
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1 TRADIČNÉ PRVKY, ZVYKY A OBYČAJE TYPICKÉ PRE 

ÚZEMIE GEMERA  

1.1 Kultúrna história 

Územie Gemera predstavuje región, ktorý zohrával významnú úlohu v 

hospodárskom, sociálnom a kultúrnom vývine Slovenska. Od konca 18. stor. sa o Gemeri 

píše viac, ako o hoci ktorom inom regióne na Slovensku. Súviselo to s narastaním 

ekonomického významu Gemersko-Malohontshej stolice v rámci Rakúsko-Uhorska. 

Úmerne s hospodárskym rozvojom župy dochádzalo k významnejšiemu formovaniu 

povedomia etnickej príslušnosti gemerského ľudu. Tým je vysvetlené, prečo práve na 

území Gemera sa začali i intenzívnejšie výskumy ľudovej kultúry skôr, ako inde na 

Slovensku. Mená ako S. Reusz, J. Francisci, A. H. Škultéty, Ľ. Reusz, no nadovšetko P. 

Dobšinský sú spojené do toho času s najrozsiahlejším zbieraním a zapisovaním 

folklórnych javov na území Gemerskej stolice; výskumy týchto gemerských národovcov 

znamenali prvé rozsiahlejšie národopisné výskumy na Slovensku vôbec. Keďže iné 

slovenské regióny sa v tom čase z objektívnych príčin v takomto rozsahu skúmať nemohli, 

ľudová kultúra Gemera, podľa výskumov z 19. stor., reprezentovala navonok ľudovú 

kultúru Slovákov. Kultúrne dedičstvo gemerského ľudu takto reprezentovalo kultúru 

slovenského etnika. V jednotlivých zložkách ľudovej kultúry sa hľadali a nachádzali 

doklady osobitného kultúrneho vývinu Slovákov a aj doklady oprávňujúce dožadovať sa 

pre slovenské etnikum práva na sebaurčenie. 

Každá krajina má svoju zbrojnicu – oblasť, v ktorej sa vyrábali zbrane. 

V posledných dvoch tisícročiach boli predovšetkým zo železa, preto obyčajne tieto oblasti 

ležali v blízkosti železorudných baní. Bezpečnosť kraja a štátu závisela od dodávok 

a prosperity týchto lokalít, preto zbrojárske oblasti mávali zvyčajne väčšie privilégiá ako 

ostatné kraje. Jednou z takýchto oblastí na Slovensku bol Gemer, kde sa dolovala 

a spracovávala železná ruda. Ťažba železnej rudy a jej spracovanie patrili v Gemeri 

oddávna k základným prvkom ľudskej práce. Na spracovanie železa bolo však potrebné 

uhlie a drevo, s čím súvisela ťažba dreva a pálenie uhlia.  
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Horský terén, nevhodný pre poľnohospodárstvo, využívali obyvatelia na chov 

statku, po valašskej kolonizácii hlavne na chov oviec. Tieto na pašu nenáročné zvieratá 

zužitkovali pritom na mäso, syr, vlnu a loj, teda suroviny a materiál potrebný na obživu, 

oblečenie a osvetlenie. Južné pahorky vysádzali ovocnými stromami, s čím súviselo 

ovocinárstvo a včelárstvo. S baníctvom a železiarstvom treba spájať aj rozvoj povozníctva, 

obchodu a najrozmanitejších remesiel. V časoch úpadku obyvateľstvo hľadalo obživu 

v domáckej výrobe, ktorá sa opierala o miestne surovinové zdroje (drevo, vlna, ľan). Časť 

obyvateľstva sa z kraja vysťahovala alebo hľadala riešenie v sezónnych prácach. 

Hospodársky, spoločenský a kultúrny vývin kraja však nemožno sledovať bez 

poznania jednotlivých vývinových etáp miestneho baníctva a spracovania železa, pretože 

vzostup a úpadok železiarskej výroby sa priamo odrazil v gemerskej kultúre a umení, 

a tým i v ľudovej kultúre, ľudových remeslách a umení.  

Mnohé kultúrne hodnoty tohto kraja pochádzajúce z miestnej meštianskej a ľudovej 

kultúry prešli natoľko do nášho vedomia a do celonárodnej kultúry, že si ich pôvod ani 

neuvedomujeme. Tak napríklad gemerské ľudové piesne, balady, rozprávky a povesti na 

základe Kollárových, Šafárikových, Reussových a Dobšinského prác a zbierok sa stali 

neodmysliteľnou súčasťou nášho národného odkazu, s ktorým sa naše deti zoznamujú od 

útleho detstva. Gemerské knižnice a učené spoločnosti predstavovali strediská kultúry a 

vedy v čase, keď v Uhorsku takýchto nebolo. Dnes tvoria vlastne historický základ našich 

národných knižníc a vedeckých ustanovizní. Pochopiteľne, že táto okolnosť ako i fakt, že 

gemerskí farári a učitelia sa vzdelávali nielen na domácich, ale aj na zahraničných školách 

a rozvíjali Komenského pedagogické zásady, znamenali kultúrny prínos pre vzdelanie 

širokých ľudových vrstiev.  

V súčasnosti predstavuje Gemer z kultúrnej stránky oblasť, v ktorej sa nový 

kultúrny život vyvíja v symbióze so staršími stupňami, často na prvý pohľad neviditeľnými, 

no obsiahnutými v podvedomí gemerských starousadlíkov.    

Výskum agrárnej problematiky na Slovensku je mimoriadne dôležitý, pretože 

poľnohospodárstvo predstavovalo a predstavuje v rôznych sociálno-ekonomických 

formáciách jedno z hlavných zamestnaní obyvateľstva. Z ekonomického významu 

poľnohospodárstva na slovenskom území vyplýva skúmať tradičné spôsoby hospodárenia 
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nie len ako zložku materiálnej kultúry, ale aj ako dôležité výrobné odvetvie, ktoré sa 

podieľalo na ovplyvňovaní a formovaní iných zložiek hmotnej a duchovnej kultúry ľudu. 

1.1.1 Praveký jaskynný človek 

 Jaskyňa Domica bola v dávnej minulosti ideálnym útočiskom najstarších 

obyvateľov východného Slovenska. Unikátny je najmä nález opracovaného kamenného 

hrotu oštepu zo staršej kamennej doby (približne pred 35 000 rokmi), ktorý dokazuje 

prítomnosť paleolitického človeka na tomto území. Oveľa viac archeologických nálezov 

objavených v jaskyni však pochádza z obdobia mladšej kamennej doby. Najcennejšie 

nálezy svedčia o rozvinutom neolitickom sídlisku ľudu bukovohorskej kultúry (okolo roku 

4000 p. n. l.) a sídlisku z obdobia pilinskej kultúry z mladšej bronzovej doby (15. až 11. 

storočie p. n. l.). Na mnohých miestach sa našli ohniská a jamy obytných objektov, 

keramika, šípy, sekery, nože, prstene a hrebeň, ktorý sa považuje za najstarší v Európe. Na 

stenách jaskyne sa nachádzajú geometrické kresby rituálneho charakteru, ktoré 

pravdepodobne svedčia o existencii kultových miest v zadnej (v súčasnosti neprístupnej) 

časti jaskyne. 

1.1.2 Hrad Gemer 

Severne nad obcou Gemer neďaleko zeleno značkovanej trasy vedúcej k Lipovej 

studni, do Prielomu Muráňa a obce Bretka sa nachádzajú nepatrné pozostatky hradu Gemer. 

Tvarové značenie na okraji obce Gemer stúpa asi desať minút na vrcholové plató bývalého 

hradu. Hradisko tu existovalo už v 10. storočí a neskôr bolo správnym centrom širokého 

okolia. Postupne ho niekoľkokrát prebudovali na strážnu pevnosť a kamenný hrad, ktorý v 

roku 1459 dobyl a výrazne poškodil uhorský kráľ Matej I. Korvín. V tureckých vojnách v 

16. storočí bol hrad definitívne zničený. Hradné miesto je dnes len málo nápadné, pretože 

je prerastené vegetáciou. Jeho minulosť pripomínajú iba zemné valy, z ktorých sa naskytá 

obmedzený výhľad na Rimavskú kotlinu. 

1.1.3 Gemerská stolica 

Územie Gemera bolo na začiatku územnej organizácie uhorského štátu rozdelené 

medzi Borsodský a Hontiansky komitát, ktorý siahal po rieku Rimava. Na začiatku 12. 

storočia vznikol kráľovský Gemerský komitát, ktorý sa v 13. a 14. storočí transformoval na 

samosprávnu šľachtickú Gemerskú stolicu. Prvá písomná zmienka o Gemerskej stolici 
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pochádza z roku 1209 a prvým známym gemerským županom bol v roku 1240 župan 

Miklós. Strediskom župy bol kráľovský hrad Gemer, podľa ktorého sa celé územie nazýva. 

1.1.4 Prví Rómovia 

V 16. až 18. storočí nastali veľké zmeny v etnickom zložení obyvateľstva Gemera. 

Z juhu unikala pred tureckým nebezpečenstvom najmä maďarská šľachta, ktorá sa tu 

usadila. Vyľudnené časti boli po skončení tureckých vojen dosídlené valachmi, ktorí na 

toto územie prichádzali aj predtým počas valašskej kolonizácie. Osídlili najmä vyššie 

položené časti pohorí a venovali sa pastierstvu. V 18. storočí začali vzbudzovať pozornosť 

úradov aj po Gemeri kočujúci Rómovia a uskutočnili sa prvé pokusy o ich usídlenie. Podľa 

súpisu Rómov v Gemerskej stolici z roku 1776 žilo na jej území 275 cigánskych rodín, 

spolu 1 116 osôb. Rómovia sa postupne usadzovali na okraji miest a obcí. 

1.1.5 Andrássyiovci na Gemeri 

Jednou z najbohatších rodín v Uhorsku a najvplyvnejším rodom v Gemeri boli v 

minulosti Andrássyovci. Ich rod pochádzal zo Sedmohradska (severozápadné Rumunsko). 

Peter Andrássy musel ako stúpenec Habsburgovcov opustiť rodisko a cez Komárno sa v 

roku 1578 dostal za hradného kapitána na Krásnu Hôrku. Jeho vnuk Matej II. získal v roku 

1642 donačnou listinou od cisára Ferdinanda III. krásnohorské panstvo s 23 gemerskými 

obcami do dedičného vlastníctva. Väčšina ďalších potomkov urobila dobrú vojenskú a 

politickú kariéru, čo pomohlo zveľaďovať rodový majetok. Mikuláš I. sa stal županom 

Gemerskej stolice, rovnako ako v roku 1686 jeho syn Peter II., ktorý v období Rákócziho 

povstania pôsobil na cisárskom dvore vo Viedni. Jeho bratia naopak bojovali po boku 

Rákócziho a Štefan I. sa dokonca stal veliacim kapitánom mesta Levoča. V roku 1710 však 

prešli na stranu cisára, vďaka čomu si nielen udržali, ale aj rozšírili majetky. Okrem hradu 

Krásna Hôrka im patril aj kaštieľ v Betliari a Andrássyovci zohrali i významnú úlohu pri 

rozvoji železiarskej výroby Gemera. 
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1.2 Územie Gemera 

1.2.1 Muránska únia 

 V roku 1808 v Revúcej založili Muránsku úniu, ktorú možno považovať za prvú 

účastinnú spoločnosť v Uhorsku podnikajúcu v železiarstve. Podnetom na jej vytvorenie 

bolo vyčerpanie možností hámrov a prechod na produkciu železa vo vysokých peciach. 

Viacerí gemerskí podnikatelia z Muránskej doliny preto združili kapitál a vytvorili 

spoločný podnik, následkom čoho v Revúcej a okolí vzniklo viacero vysokých pecí. 

Muránska únia produkovala surové železo, ktoré sa predávalo na ďalšie spracovanie. V 

prvej polovici 19. storočia sa v únii ročne vyrobilo približne 15 percent železa 

vyprodukovaného na území dnešného Slovenska. Toto množstvo v rámci Uhorska pred 

stavovalo takmer 80 percent objemu výroby surového železa. Pre nerentabilnosť bola 

železiarska výroba v meste ukončená koncom 19. storočia. 

1.2.2 Muránska Venuša 

 Jednou z najmalebnejších hradných zrúcanín na Slovensku je hrad Muráň. 

Postavili ho ako kráľovský strážny hrad v 13. storočí na brale Cigánka vo výške 935 m. V 

prvej polovici 16. storočia sa dostal do rúk lúpežného rytiera Mateja Bašu, ktorého 

popravili v roku 1549. Najväčší rozmach zaznamenal v 17. storočí počas života Márie 

Széchyovej, ktorú pre jej krásu označovali ako Muránska Venuša. Bola vnučkou grófa 

Tomáša Széchyho, župana Gemerskej stolice, ktorý hrad kúpil v roku 1609 za 100 000 

zlatých. Mária bola postupne vydatá za Štefana Bethlena, Štefana Kuna a Františka 

Wesselényiho. Posledný menovaný sa neskôr stal uhorským palatínom a Mária druhou 

dámou krajiny. Hrad v tom čase prepychovo prestavali a medzi jeho múrmi sa odohrával 

čulý spoločenský život uhorskej šľachty. Po prezradení Wesselényiho sprisahania proti 

kráľovi Leopoldovi I. hrad v roku 1666 bránila aj krásna a smelá Mária, avšak ani ona 

nezabránila jeho obsadeniu. Hrad v roku 1702 vyhorel a po požiari ho obnovili iba 

čiastočne. V roku 1720 ho kráľovská komora predala Štefanovi Kohárymu, neskôr ho 

získali Coburgovci sobášom Ferdinanda s jedinou dcérou posledného Koháryho. V 18. 

storočí hrad dvakrát vyhorel a koncom 18. storočia už nebol obývaný. 
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1.2.3 Muráň 

 Nad dolinou Muráňa vystupujú strmé vápencové steny Muránskej planiny a kraju 

dominuje bralo Cigánky so zrúcaninami Muránskeho hradu, ktorý sa spomína už v roku 

1271 ako "castrum Mvran". Takmer 360 m dlhé a 96 m široké rumovisko mohutného 

hradu svedčí o bohatej a dramatickej histórii.  

Založil ho rod Bebekovcov a postupne patril Ilsvaiovcom, Tornalyovcom, 

Széchyovcom, Koháryovcom, až napokon Coburgovcom. Jeho slávnymi historickými 

obdobiami (ktoré literárne spracovali spisovatelia S. Tomášik, M. Jókai, A. Jirásek, B. 

Němcová, Ľ. Kubáni, G. Reuss, J. Kreutz, P. Glocko) boli predovšetkým 2. polovica 15. 

storočia, keď patril Jiskrovým bratríkom (tzv. Muránskym Čechom), ako aj začiatok 16. 

storočia, keď sa ho zmocnili a "bašovali" na ňom lúpežní rytieri Martin, Demeter a Matúš 

Bašovci, no najmä obdobie protihabsburských povstaní v 17. storočí. Vtedy sa stal centrom 

protihabsburského povstania F. Wesselényiho a dejiskom jeho romantickej lásky k Márii 

Széchyovej, známej ako "Muránska Venuša".  

Po porážke povstania, no najmä po rozsiahlom požiari v roku 1702 hrad chátral, a 

poslední majitelia Koháryovci a Coburgovci obývali striedavo pohodlné a prepychové 

sídla v Jelšave a Svätom Antone, ba Ferdinand Coburg, bývalý bulharský cár, si začal 

stavať začiatkom 20. storočia poľovnícky kaštieľ na Prednej Hore. Stavbu podľa 

pôvodných plánov už nestihol dokončiť a po II. svetovej vojne bola prebudovaná na 

sanatórium. 

Coburgov pamätník pri blízkej hájovni a obelisk grófa F. Koháryho medzi dvoma 

pamätnými lipami v sedle nad Muránskou Hutou, spolu s obeliskom pod hradom sú už len 

zvyškom slávy posledných majiteľov rozsiahleho muránskeho panstva, ktorému kedysi 

patrili desiatky obcí nielen na Gemeri, ale aj na Horehroní, Spiši, Slovenskom raji, ba až v 

povodí Balogu. 

1.2.4 Gemersko-Malohontská stolica 

Prvá písomná zmienka o Gemerskej stolici pochádza z roku 1209. Strediskom župy 

bol kráľovský hrad Gemer. Malohont bol pôvodne súčasťou Hontianskej stolice, hoci 

medzi nimi ležalo územie Novohradu a Zvolenskej župy. Autonómia mu bola priznaná 

koncom 17. storočia. V 13. storočí sa kvôli tatárskemu vpádu začali stavať na území župy 

kamenné hrady. Brzotín, Drienčany, Gemer, Hajnáčka, Hodejov, Hrachovo, Jelšava, 
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Magingrad, Plešivec, Rákoš, Rožňava, Širkovce, Štítnik, Tisovec a Veľký Blh boli v 

ďalších vojnách zničené. Zlatý vek regiónu nastal v polovici 14. storočia a trval až do 

začiatku 16. storočia. V mestách a vo vidieckych sídlach sa stavali gotické chrámy s 

nádhernou výzdobou, z ktorých sa viaceré zachovali dodnes a sú súčasťou Gotickej cesty. 

(Trasa je dobre značená hnedými tabuľami umiestnenými pri cestách a v obciach. 16. a 17. 

storočie bolo poznačené tureckými vojnami a stavovskými povstaniami. V 18. storočí sa 

Gemer stal baštou reformácie. V tomto tvrdom období vznikali významné evanjelické 

stredné školy, v ktorých získali vzdelanie mnohé osobnosti slovenskej kultúry a národného 

obrodenia. V roku 1786 vznikla prvá a v roku 1803 druhá Gemersko-Malohontská stolica, 

ktorá pretrvala až do roku 1922. Administratívnym strediskom župy bolo mesto Rimavská 

Sobota. Gemer vzhľadom na jedinečné prírodné krásy a unikátne historické pamiatky 

zaznamenáva v súčasnosti rozvoj cestovného ruchu. Ak ste milovníkmi prírody, či histórie 

a architektonických skvostov, ak máte radi pohľad na krajinu zo sedadla bicykla, či koňa a 

obľubujete letnú a zimnú turistiku, tak navštívte Gemer a objavte jeho zaujímavosti a krásy.  

1.2.5 Horný Gemer 

 Horný Gemer – región prírodných a turistických zaujímavostí leží na juhovýchode 

Slovenska. V minulosti bol súčasťou Gemersko-Malohontskej stolice, dnes toto územie 

patrí do Košického samosprávneho kraja a do okresu Rožňava. Južná časť Horného 

Gemera je tvorená Národným parkom Slovenský kras - najrozsiahlejším krasovým územím 

planinového typu v strednej Európe (361,65 km2). Tvorí celok s Aggtelekským národným 

parkom v Maďarsku. Územie je bohaté na krasové javy ako závrty, škrapy, jaskyne, 

priepasti či kaňony a celkový ráz územia dotvárajú hlboké doliny a tiesňavy. K 

najzaujímavejším prírodným zaujímavostiam Slovenského krasu patrí impozantná 

Zádielska tiesňava, 101 metrov hlboká priepasť Zvonivá jama, Silická ľadnica, Jaskyňa 

Domica, Ochtinská aragonitová a Gombasecká jaskyňa. Horný Gemer však zaujme aj 

významnými historickými pamiatkami, ktorých tu na pomerne malom území nájdete veľa. 

Spomeňme historické jadro Rožňavy, hrad Krásna Hôrka, mauzóleum a obrazáreň 

Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí, kaštieľ Betliar, ruinu stredovekého kostola v 

Lúčke, gotické evanjelické kostoly v Štítniku a Plešivci, či zrúcaninu Turnianskeho hradu. 

Týmito a mnohými inými čarovnými zákutiami tohto svojrázneho regiónu Vás bude 

sprevádzať množstvo kvalitných značkovaných chodníkov a cyklotrás.  
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1.2.6 Stredný Gemer 

 Stredný Gemer - región významných historických udalostí a prírodných 

zaujímavostí leží na rozhraní stredného a východného Slovenska. V minulosti bol súčasťou 

Gemersko-Malohontskej stolice, dnes toto územie patrí do Banskobystrického 

samosprávneho kraja a do okresu Revúca. Zo severu ho ohraničuje Národný park 

Muránska Planina, ktorého územie je bohaté na rokliny, priepasti, jaskyne a zaujímavé 

skalné útvary. Oblasť je bohatá na zver, rastie tu množstvo chránených rastlín a niekoľko 

endemitov. Najznámejším je rastlina lykovec muránsky, ktorá sa inde vo svete nevyskytuje. 

Pre Muránsku planinu je typický aj polodivý chov koní slovenského plemena Norik 

muránsky. Vstupnou bránou do národného parku je obec Muráň, nad ktorou sa na brale 

Cigánka týčia zrúcaniny legendami opradeného Muránskeho hradu. Stredný Gemer zohral 

významnú úlohu v slovenskom národnom živote. Pôsobili tu mnohí národní buditelia, 

spisovatelia a významné osobnosti kultúrneho a národného života. Centrom regiónu je 

mesto Revúca. V roku 1862 tu bolo založené prvé slovenské gymnázium, ktorého budova 

dnes slúži ako múzeum. V okolitých obciach tiež možno nájsť niekoľko významných 

historických pamiatok. Spomeňme napríklad gotické kostoly v Chyžnom a Rákoši, či 

románsku rotundu v Šiveticiach. Región bol v minulých storočiach známym centrom 

baníctva. V Jelšave a Lubeníku sa dodnes ťaží významná nerastná surovina - magnezit.  

 

1.3 Ľudová kultúra 

1.3.1 Hudba a piesne 

 Hoci by sa zdalo, že Gemer nepatrí k výnimočným piesňovým oblastiam na 

Slovensku, je možné sledovať kontinuálny vývin piesňovej tradície Gemera od 18. storočia 

až podnes. 

Súvisí to na jednej strane s celkovým hospodárskym, politickým a kultúrnym 

vývinom Gemera, ktorý patril od 16.-17. storočia  k hospodársky najrozvinutejším 

oblastiam Slovenska (vzhľadom na banský, sklársky, železiarsky priemysel a neobyčajne 

rozvinutú remeselnú výrobu), s ktorými paralelne išiel aj vývin politického a kultúrneho 

vedomia a už od 18. storočia aj rozvoj národného uvedomovania. Veď Gemer patril k tým 

regiónom, ktoré sa usilovali o sústredenie aktivity svojich vzdelancov do vedeckej, 
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osvetovej spoločnosti (Učená spoločnosť Malohontská). Posledné roky intenzívnejšieho 

hudobno-historického výskumu ukázali, že aj hudobný život v Gemeri a rozvoj hudobnej 

kultúry dosiahol relatívne vysokú úroveň. Hudobnohistorickej práci možno vďačiť za 

početné pramenné objavy, ktoré majú aj bezprostrednejší vzťah k ľudovej hudobnej tradícii 

Gemera. 

Z prvých desaťročí 18. storočia pochádza Uhrovecká zbierka, ktorej regionálno-

komparačná a historická analýza ukázala, že ju možno zaradiť do gemerského kultúrneho 

kontextu. Svedčí o tom celý rad gemerských topografických označení ako Csetnek 

(Štítnik), Dobšiná, Rožňava atď., ktoré dokladajú jej regionálnu provenienciu. Ide 

o zbierku, ktorá vznikala od roku jej datovania – 1730 a ktorá obsahuje medzi 302 

skladbami aj piesne a tance ako: Ukladany, Kacurowy, Clat Tantz, Swegčkowy Tanec, 

Lopatkowy, Klobučkowy, Wankušowy, Kačerowy, Klat Tancz, Prejimany. 

Z druhej polovice 18. storočia pochádza nie menej dôležitý prameň ku gemerským 

piesňam, a to rukopis Jána Fabricza, ktorý bol v roku 1962 objavený v Štítniku. Zo 

skladieb bol v roku 1971 zverejnený výber skladieb pre klávesový nástroj, v ktorom 

nachádzame celý rad charakteristických označení, ktoré znovu upozorňujú na skutočnosť, 

že zostavovateľ, autor zborníka, načrel do lokálnej ľudovej hudobnej tradície.  

Počiatky sústavnejšej zberateľskej práce na Slovensku sú nerozlučne späté 

s evanjelickými vzdelancami, ktorí pochádzali z Gemera a ktorí sa pričinili o to, aby sa do 

prvých našich zbierok ľudových piesní dostali aj gemerské piesne. 

O P. J. Šafárikovi, rodákovi z Kobeliarova, je známe, že sám v svojom rodnom 

kraji zapisoval ľudové piesne a že ich zverejnil vo väčšom počte v svojej zbierke. Dôležitú 

úlohu zohral pri zbieraní folklórneho materiálu P. Dobšinský nielen so svojou známou 

zbierkou rozprávok, ale aj tým, že do Matičných zborníkov prispieval v roku 1870 a 1874 

rozsiahlymi zbermi gemerských piesní, medzi ktorými sú obzvlášť hodnotené zápisy 

gemerských zbojníckych piesní.  

Bol to práve Gemer , kde sa dostal Béla Bartók  vôbec po prvý raz do styku so 

živou ľudovou piesňou. Bartókov materiál je cenný najmä preto, že ide o prvé desaťročie 

nášho storočia. Na druhej strane máme od Bartóka vôbec prvé zvukové fonografické 

doklady o gemerských ľudových piesňach z roku 1906.  
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Podstatná časť týchto zápisov, samozrejme, nielen z Gemera nebola uverejnená a je 

uložená v rukopisnom archíve Matice slovenskej. V matičnom archíve sú k dispozícii 

nasledovné zápisy piesní s obcí Gemera: Štítnik, Vlachovo, V. Poloma, Betliar, Ochtiná, 

Nižná Slaná, Rochovce, Rejdová, Závadka, Heľpa, Šumiac. 

Celkove Plicka zapísal v týchto 11 obciach 245 kompletných piesní a 180 

piesňových textov bez nápevov.  

V priebehu 50. rokov sa začali diferencovať jednotlivé hudobnonárečové oblasti 

Slovenska. V tomto zmysle sa vtedy charakterizovali hudobné nárečie Rejdovej. Valaská 

piesňová kultúra, tvoriaca jadro hudobnej tvorivosti Rejdovej, zaraďuje túto obec do 

stredoslovenskej hudobnonárečovej oblasti. Hypotonálne princípy, ktoré veľmi silne 

ovplyvnili i túto valaskú piesňovú kultúru, ukazujú na ich spätosť s princípmi hudobno-

tonálneho cítenia východoslovenskej hudobnonárečovej oblasti. Oba tieto prúdy 

stredoslovenskej a východoslovenskej ľudovej hudby sa tu spájajú v svojrázny 

hudobnonárečový typ. Rejdová je prechodným typom medzi stredoslovenským 

a východoslovenským hudobným nárečím s mnohými znakmi, ktoré ho zbližujú s oboma, 

ale s mnohými, ktoré ho od nich diferencujú, dávajúc nám možnosť chápať ho ako 

samostatné hudobné nárečie.  

V tomto zmysle sme sa vyjadrili aj k všeobecným znakom gemerského hudobného 

nárečia v ďalších prácach, pričom sme ho zadali ako IV. slovenský hudobnonárečový typ 

spolu so spišským hudobným nárečím. 

Obe tieto hudobné nárečia charakterizujú osobitý spôsob vzájomného prenikania 

a väzby valaských kvinttonálnych štylistických znakov  s novšími štýlovými vrstvami 

východoslovenskými najmä v podobe tonálne modálnych útvarov. 

Každá z uvedených hudobnonárečových oblastí je vnútorne diferencovaná. 

V Gemeri môžeme pozorovať niekoľko štýlových pásiem. Hlavné z nich sú nasledovné:  

 

1. Horské oblasti severného a severovýchodného Gemera. Ide o oblasti v trojuholníku 

medzi Heľpou, Rožňavou a Kokavou nad Rimavicou. V nich je valaský štýl 

základom hudobného myslenia a piesňového repertoáru a vplyv východoslovenských 

prvkov najmä v hypotonálnych piesňach silnie najmä smerom na východ v tejto 

podoblasti. 
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2. Predhorská oblasť južných svahov Slovenského Rudohoria, oblasť medzi Kokavou 

nad Rimavicou, Rimavskou Sobotou a Rožňavou. Tu sa zoslabuje vplyv a podiel 

vrchárskeho valaského štýlu na piesňovom repertoári a ako charakteristický sa javí 

novší hudobný štýl v prechodných útvaroch melodických typov.  

3. Je to hudobný štýl podhorský príznačný pre Rimavskú kotlinu a oblasť Slovenského 

krasu. Charakteristický pre toto pásmo je nový hudobný štýl modálny i harmonický.  

 

Veľká členitosť Gemera horskými pásmami a úzkymi údoliami prináša ďalšiu 

diferencovanosť najmä dolín širokých, po ktorých sa tiahli hlavné komunikácie, ako bola 

Slanská, Štítnická, Muráňska, Turiecka, Blžská a Rimavská. V týchto sa znovu 

homogenizuje piesňový repertoár ako v type obradných piesní, tak v novšom aj v 

„modernejšom“ baladickom repertoári. Teda prichádza ku kríženiu viacerých 

hudobnonárečových a štýlových pásiem, ktoré majú svoje charakteristické znaky: 

 

1. Časť piesní korešponduje s celoslovenským repertoárom, v ktorom môžeme 

diferencovať: 

 

a) najstaršiu skupinu magicko-rituálnych piesní zviazaných s tradičným zvykoslovým 

jarného a letného slnovratu, medzi nimi ide o piesne pri vynášaní Moreny, piesne 

na Rusadelné sviatky, na Jána a žatevné piesne. Ďalej sú to zvyky na Ondreja, 

Luciu, vyvrcholenie vianočnými obradmi a novoročným zvykoslovím;  

b) rozsiahla skupina piesní viazaných na rodinné zvykoslovie, medzi nimi neobyčajne 

rozvinuté svadobné piesne; 

c) balady neobyčajnej tematickej šírky; 

d)  novšie lyrické a tanečné piesne. 

 

2. Druhá skupina piesní je tvorená akousi lokálnou redakciou známych, alebo typov 

rozšírených aj v iných priľahlých oblastiach, ktoré väčšou alebo menšou mierou 

prinášajú nové tematické motívy, nové melodické a rytmické prvky, ktoré dávajú aj 

všeobecnejšie známym piesňam charakteristické regionálne prifarbenie. 
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3. Piesne ktoré sú výrazom regionálnej tvorby a ktoré v sebe zjednocujú 

najcharakteristickejšie prvky gemerských piesní v akejsi zovšeobecnenej podobe. 

Táto skupina piesní v určitom slova zmysle zjednocuje a centralizuje aj ostatné 

piesňové skupiny. Vplýva na ne v zmysle ich prispôsobenia a pretvorenia 

a vtavenia do gemerského folklórneho štýlu. 

 

 Všetky spomínané vrstvy sú v jednotlivých oblastiach a obciach rôznou mierou 

zastúpené s prevahou niektorej z nich. Ak v nich prevláda alebo sa aspoň výrazne profiluje 

2. a 3. skupina piesní, tak môžeme hovoriť o ich gemerskom charaktere a o príslušnosti 

danej obce ku gemerským hudobným nárečiam. 

Pre gemerský hudobný folklór je charakteristická aj skutočnosť, že sa v ňom 

uchovali staršie, archaické piesňové vrstvy v neobyčajne širokom výbere. O mnohých 

z nich nemôžeme hovoriť ako o pozostatkoch vrstvách, lebo sa nachádzajú vo veľkom 

počte obcí a vo veľkom typovom výbere. Okrem toho sa neuchovávajú v statických 

podobách a v rámci jednej lokality alebo dokonca v prednese jedného speváka ale naopak 

ich podoba je dynamická a variabilná. Tento znak je pre dynamizmus gemerského 

hudobného folklóru podnes veľmi dôležitý a svedčí o tom, že sa nachádza ešte v štádiu 

rozvoja. Tak je tomu v severnejších horských oblastiach. Asymetrické takty sú vo 

všeobecnosti ďaleko frekventovanejšie ako v ktorejkoľvek inej oblasti Slovenska. 

Medzi najarchaickejšie piesne v celoslovenskom rozmere patria tie, ktoré  sa viažu 

na jarné zvykoslovie. Podľa doterajších výskumov sa ukazuje, že tieto typy sú v Gemeri 

zastúpené v mimoriadne veľkom typovom rozptyle. 

K najrozvinutejšej skupine pastierskych piesní patria tie, ktoré sa viažu 

k Vianociam, či už v podobe betlehémskych piesní alebo piesní s výrazne 

pastierskobukolickým charakterom. Pastierske piesne sa nezriedka tematicky vzťahujú na 

pastierske hudobné nástroje ako na píšťalku, fujaru a gajdy.  

Práve z Gemera pochádzajú historické zápisy charakteristických piesní so 

spojovaním kvart- a kvinttonálnych kostier v autentickej podobe. Typy týchto štruktúr sú 

spojené so svadobným piesňovým repertoárom. V Uhroveckej zbierke spočíva na 

autentickom spojovaní ku ukladaniu nevesty a pri snímaní party, ako sme ju uviedli. Tento 

typ je známy najmä zo stredného Slovenska, ale nachádzame ho v početných variantoch aj 
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v Gemeri. Jeho štvorveršová skladba, pritom každý z nich sa skladá z 5-slabičných 

polverší, je typická pre túto pieseň. Jedným z charakteristických prednesových zvláštností 

najmä v severnom Gemeri je viachlasný prednes. Vykazuje okrem Liptova a Trenčianska 

azda najrozvinutejšiu formu ľudového viachlasného spevu na Slovensku so silnými 

improvizačnými elementmi a s heterofonickými skladobnými prejavmi, ako ich poznáme 

z východného Slovenska. Najrozvinutejší je viachlasný spev v Rejdovej, ale nachádzame 

ho aj v južnejších obciach napr. v Rožňavskom Bystrom. Viachlasý spev vykazuje 

v jednotlivých gemerských obciach diferencovanú podobu a prispieva k výraznej 

hudobnonárečovej profilácii Gemera.  

Gemerská oblasť má zvlášť rozdielne hudobné prejavy, lebo siaha od 

stredoslovenských hôr, s ich vyhranenou pastierskou kultúrou, až po hranice 

juhoslovenských oblastí s novou hudobno-folklórnou tradíciou. Preto v nej rozlišujeme tri 

mikrooblasti: 

 

1. Horské oblasti severného a severozápadného Gemera s prevládajúcimi valaskými 

piesňovými a tanečnými prejavmi, veľkorozsahovej melodiky a viachlasého spevu 

do ktorých zasiahli východoslovenské prvky. 

2. Podhorské oblasti južných svahov Slovenského Rudohoria sú domovom 

baladických piesní, rapsodických melódií starobylého charakteru. 

3. Hudobný štýl rimavskej kotliny a Slovenského krasu prináša nové harmonické dur-

molové nápevy, hudobnú a tanečnú kultúru banských remeselníckych mestečiek, 

v ktorých sa ľudová hudba spojila s novými kultúrnymi vplyvmi. 

 

Celkove patrí Gemer po hudobno-folklórnej stránke k jednej z najstarobylejších 

oblastí Slovenska, kde sa udržali najstaršie čarovno-rituálne, roľnícke i pastierske hudobné 

prejavy do súčasnosti. Popri nich vyrástli nové i miešané kultúrne formy.  V tom spočíva 

mimoriadne kultúrne, štýlové a hudobno-tanenčné bohatstvo Gemera.  

1.3.2 Tanec 

Tanec ako pohybovo-hudobné umenie dedinského i meštianskeho obyvateľstva, 

chápané ako prejav roľníkov, pastierov a remeselníkov, ktorý je prispôsobený miestnym 

podmienkam a predovšetkým je prejavom interpretov. Tanec má synkretický ráz, teda sa 
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spája s ďalšími zložkami tanca  a to piesňou a hudbou no ja i prejavom iných javov kultúry 

ako obyčajami, etiketou, hrami, divadlom a determinovaný je aj odevom v ktorom sa 

tancuje.  

 Veľmi osobitá, v hlavných rysoch zjavne rovnorodá, však vnútorne dosť rozličná 

tanečná kultúra v mnohoetnickom regióne stredovýchodnej Európy sa rozprestiera na 

území karpatskej kotliny a v karpatskom horskom oblúku. Tu na území bývalého Uhorska 

po celé stáročia žili vedľa seba Slováci, Maďari, Rusíni, Rumuni, Srbi, Chorváti a pomedzi 

nich v enklávach a diaspórach Nemci a Rómovia. Vývoj tancov v tejto oblasti prebiehal 

pomalšie ako v ostatnej hlavne západnej Európe a jej regiónoch.   

Príznačné a určujúce tu boli mužské zbrojné, ale i nezbrojné, predovšetkým 

individuálne tance z neskorého stredoveku a párové (krútivé) improvizované tance 

koreniace v renesancii. Teda druhy tancov, doplňujúce tanečno-štýlovú medzeru medzi 

stredovekými tanečnými formami Balkánu a novovekými západoeurópskymi tancami. V 

tanečne značne pestrom karpatskom regióne, nachádzame aj tance charakteristické pre iné 

oblasti, ako napríklad reťazové a kolesové tance žien alebo novodobé párové vírivé tance 

i ďalšie. Nie sú však natoľko príznačné pre karpatský región ako prízvukované mužské 

a párové krútivé improvizované tance. V skutočnosti je však zjednodušene načrtnutá 

situácia vo všetkých spomínaných troch európskych regiónoch komplikovanejšia, tanečné 

fondy a druhy sú tu početnejšie, spravidla dosť heterogénne a premiešané. 

Napriek nezriedka konštatovanej homogénnosti tanečnej tradície karpatského 

regiónu, územie Slovenska v jeho rámcoch vystupuje ako tanečne značne osobitá oblasť. 

Vyniká šírkou a pestrosťou typov tancov, tanečného repertoáru, osobitosťou 

choreograficko-štylistických znakov. Relatívne živá koexistencia rôznych historicko-

vývojových štádií tancov je základom bohatstva ľudovej tanečnej kultúry Slovenska, kde 

sa v stredoeurópskej oblasti a medzi západnými Slovanmi zachovalo najviac starých 

prvkov, ale zároveň v nemalej miere aj tance a novodobé tanečné trendy vychádzajúce 

z folklórnych zdrojov. 

Na našom území popri prevažujúcich Slovákoch, sú viaceré národnostné menšiny 

a etnické skupiny s rôznymi, komplikovanými osudmi, ktoré v priebehu stáročí mali väčší, 

či menší vplyv na formovanie, zväčša rozšírenie a spestrenie tanečnej kultúry krajiny. 

Významní z tohto hľadiska sú Maďari žijúci súvisle alebo premiešane so Slovákmi popri 
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južných hraniciach Slovenska i teda bývalej župy Gemer. Ich tanečná tradícia má silné 

väzby s materským maďarským prostredím a hlavne cez tzv. novouhorský hudobno-

tanečný štýl, aj s prevažujúcim slovenským etnikom. Aj Nemci žijúci pôvodne 

koncentrovanejšie v enklávach a diaspórach, zanechali stopy v tanečnej tradícii  vo 

viacerých regiónoch Slovenska. Dôležitú úlohu v hudobno-tanečnej oblasti dlhodobo 

zohrávajú diaspóry Rómov rozptýlené po celom území krajiny. Pri porovnaní s ostanými 

etnikami disponujú štýlovo značne osobitými tancami, formovanými podľa kmeňovo-

spoločenských súvislostí. Popri tom pre Slovákov a Maďarov, sú predovšetkým 

významnými interpretmi a šíriteľmi hudby k ich tancom, čo má často rozporuplný dosah: 

niekedy na nivelizáciu, inokedy na konzerváciu i rozvíjanie ich tradičnej folklórnej 

tanečnej hudby. 

Významnými impulzmi pre formovanie závažnej časti tanečnej folklórnej tradície, 

ktorej základ tkvie v roľníckej kultúre, boli význačné migračné a etnicko-kultúrne procesy 

a s tým spojené presuny obyvateľstva. Postupne od 13.-14. storočia do 18.-19. storočia 

prebiehajúca pastierska tzv. valaská kolonizácia postupovala hrebeňmi Karpát z Balkánu – 

Rumunska, cez Ukrajinu, južným okrajom Poľska, Slovenskom až na moravské Valašsko 

s kultúrnym prispením etník týchto území. V súvislosti s týmto procesom sa utvárali a v 18. 

a 19. storočí vrcholili nebývalé hudobné a tanečné prúdy formujúce sa ako významné 

štýlové vrstvy najmä v severokarpatskej časti stredovýchodoeurópskej oblasti. Odstup 

pastierov od dedinského spôsobu života, ich styk s rebelmi - zbojníkmi, hľadajúcimi u nich 

útočisko, predstavovali vhodné podmienky pre rozkvet fyzicky náročných, prípadne 

zbrojných mužských tancov. Také sa v karpatskom regióne najlepšie uchovali práve 

v horských oblastiach i nášho Gemera, ešte aj v 20.storočí, ako 

napríklad ,,odzemok“ (historický „hajdúsky tanec“, „kozák“, „zbojnícky“ atď.), „medvedí 

tanec“ a pod. 

Od 12. najmä však 13.storočia vo viacerých rozdielnych vlnách prebiehala 

v niektorých slovenských regiónoch tzv. nemecká kolonizácia. Nemecké obyvateľstvo, 

ktorého významná časť sa už v minulých storočiach asimilovala, pôsobilo u nás ako 

nositelia výrazného západného kultúrneho vplyvu, pretože udržiavali čiastočne kontakty 

s pôvodným etnickým prostredím a to sa týkalo i tanca. Príkladmi môžu byť adaptácie 
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a používanie cechových tancov, alebo vplyv pri udomácňovaní sa nových párových tancov 

– napríklad lendlera a valčíka. 

Závažný vplyv na formovanie tanečnej kultúry stredovýchodnej a južnej Európy 

mala turecká vojnová expanzia. Začala sa už v 14. storočí, ale rozhodujúca bola následná, 

od polovice 16. storočia 160 rokov trvajúca okupácia väčšej časti uhorskej krajiny. Územie 

Slovenska bolo v tej dobe najvýznamnejšou, Turkami neobsadenou, hoci nimi napádanou 

časťou Uhorska, pohraničným zázemím, kde sa sústreďoval protiturecký vojenský odpor. 

Vojnové pomery tu retardovali celkový kultúrny i tanečný vývoj, čo prispelo k tomu, že sa 

tu zakonzervovali a pokračovali vlastným, regionálnym vývojom improvizované párované 

tance, odvíjajúce sa od staršej, renesančnej podoby obdobných európskych tancov. Tieto 

v premenách a redukciách pretrvávajú dodnes ako krútivé tance starého štýlu, najmä na 

Slovensku a v Sedmohradsku. Bojové strety však obzvlášť priali oneskorenému, ale tu 

aktuálnemu rozkvetu neskoro stredovekých mužských zbrojných „hajdúskych tancov“. Tie 

odvodzovali svoj dobový názov podľa privilegovanej vrstvy protitureckých bojovníkov – 

„hajdukov“ a nezriedka sa tancovali priamo na bojiskách. Tanec takto prechádzal 

stáročiami od tanca pastierov k výstredným a symbolickým tanečným prejavom 

multietnického uhorského vojska a šľachticov, aby sa opätovne vrátil k ľudovému 

pastierskemu a sedliackemu prostrediu. Stal sa typickým prejavom a symbolom náročného, 

národného tanca Slovákov a Slovenska, územia, kde silné zážitky z protitureckých vojen sa 

znásobili s rozvinutou ľudovou tanečnou tradíciou. Následne najčastejšie pod menom 

„odzemok“ z celého karpatského regiónu našiel najvhodnejšie prostredie práve na 

Slovensku, kde pretrval v relatívne živej folklórnej podobe dodnes. 

V mnohonárodnostnom Uhorsku a taktiež i v samotnom Gemeri od 18. storočia sa 

na ideovom základe  začal nastoľovať ako národný tanec „čardáš“. Na takomto podklade 

vznikol nový párový a krútivý tanec, ktorý sa rýchlo udomácnil a niekedy viac, niekedy 

menej sa premiešaval s krútivými tancami starého typu, alebo sa na tieto tance starého typu 

prijalo nové dobovo módne pomenovanie čardáš.  

V období druhej sv. vojny a po nej zľudoveli aj niektoré novodobé umelé 

importované tance či už zo západnej Európy alebo z Ameriky.  

Popis tancov a spôsobov pohybu na spev či hudbu začleňujeme do niekoľkých 

skupín: 
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- krútivé tance starého typu a čardáše (v niektorých lokalitách sa nerozlišuje medzi 

jedným a druhým typom tanca a používa sa termín čardáš), 

- cifrovanie, o sebe (sólové tancovanie poväčšine mužov), 

- ženské tance (aj samotné cifrovanie žien a obradové tance), 

- kolesá, 

- odzemkové tance, 

- tance s rekvizitou (s metlou, palicou, valaškou), 

- zavíjankové tancovanie (kolesovokrútivé tance viažuce sa k svadobnému obradu 

snímania venca a čepčenia a prvého tanca s nevestou), 

- obchôdzkové tance (fašiangové, jarné chorovodové), 

- tance v prestrojení a v maskách ( viažuce sa k Vianociam, vynášanie zimy), 

- módne tanca a tanečné hry (tanečný a hrový import, tance z mimoľudového 

prostredia). 

 

Zaznamenané tance staršieho i novšieho charakteru z niektorých obcí horného 

Gemera: 

 

1. Betliar – vašvárička, štvorylka, valčík, polka, mazurka, klamaný, poza bučky, do 

kolesa, beseda; 

2. Brdárka – čardáš, koleso, na medvede; 

3. Brzotín – vasvári verbunk, karaj, rátózás, fris és ugrós; 

4. Čierna Lehota – dievocký s palicami, na hajduky, čardáš, do kolesa, kozák, 

cifrovanie; 

5. Dobšiná – banícky tanec, šuflpolka, bulinerská, odzemok, čardáš, kiraj; 

6. Pača – medvecký tanec, okolo dediny (so smertkou), na zavijanku, zbojnícky; 

7. Rejdová – medveď, palicový tanec, do kolesa, kačor, popod ruku, slovenská polka, 

sedliacky, mak, nevestický tanec, čardáš, cifrovanie; 

8. Rožňavské Bystré – grajcärový tanec, na pobaveňá, né edon, čardáš, verbunk, 

vašvárička, japánčardáš, cindruška, zajáčkovec, kačor, poza bučky, ponad flašku, 

tuctep, rezgé, na dva kroky, do kolesa; 
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9. Silická Brezová – vasvári verbunk, tréfás verbuvalás, botos, karaj, fris és ugrós, 

vasvári páros, csárdás; 

10. Vlachovo – volärský, kalapškový, čardáš, do kolesa, keby znala čipky pliecť. 

 

1.3.3 Hudobné nástroje 

Aj hudobné nástroje charakterizujú jednotlivé európske regióny a subregióny. 

Európa disponuje rozsiahlym univerzálnym inštrumentárom, ktorý je takmer totožný na 

celom kontinente. Medzi tieto nástroje patria píšťalky z vŕby, hlinené, päť – šesť dierkové, 

pastierske píšťaly, gajdy, rohy, trúby, drumbľa, citera, cimbal, sláčikové nástroje.  

Pre náš región je dôležitá časť inštrumentára, ktorá vystihuje okrem zhodných aj 

regionálne, etnické alebo národné zvláštnosti.  

Inštrumentár používaných hudobných nástrojov v hornom Gemeri bol pestrý 

a lokálne rôznorodý. Zo všetkých ľudových hudobných nástrojov zaznamenaných na 

Slovensku sa ich v lokalite Gemera objavuje 1/3. Región Gemer sa považuje za oblasť do 

ktorej sa pokladá zrod a vývin ojedinelého nástroja „ fujary“. Medzi typický ľudový 

hudobný nástroj bez ktorého sa v minulosti neobišla žiadna tanečná zábava či rodinná 

oslava či zvyk patrili „gajdy“ (trojhlasné gajdy). Pri tomto hudobnom nástroji sa 

odbavovali do začiatku 20. storočia svadby. Tancovalo sa pri ich zvuku a neskôr 

i v doprovode s dlabanými husličkami na každej tanečnej príležitosti. V podhorských 

a horských oblastiach do ktorých patrí aj región horného Gemera sa vyskytuje veľká 

druhová pestrosť zachovalého inštrumentára ako vzduchozvučných hudobných nástrojov:  

koncové píšťalky, šesťdierkové píšťalky, dvojačky, okarína, trombity, fujary, rohy, gajdy, 

diatonické harmoniky ( heligónky), korbáče, pastierske biče ale sú tam zastúpené aj dalšie 

skupiny nástrojov ako samoznejúce: zvonce, drumbľa, protiúderové palice, ozembuchy, 

rapkáče  rôzne druhy strunozvučných nástrojov oktávky, korytkové husle, cimbal, malý 

cimbal, ninera, citara. V skupine blanozvučných hudobných nástroj je najmenej hudobných 

nástrojov. V hornogemerskej lokalite sa používa hudobný nástroj, ktorý pozostáva 

z hlineného krčahu. Na jeho hrdlo je napnutá a pripevnená koža a v jej strede je 

umiestnený špagát alebo tenká, pevná palička. Po špagáte a paličke sa poťahuje prstami 

a vzniká rytmický, sprievodný zvuk. Niekde je v strede kože otvor, v ktorom sa pohybuje 

palička natretá kalafoniou. Tento hudobný nástroj sa volá huk alebo prdák.   
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Tak ako sa vyvíjala hudba a jej piesňový a repertoár tak sa upravovalo aj zloženie 

a existencia hudobných nástrojov. Niektoré prešli do skupiny detských hračiek, iné sa 

dostali na okraj interpretácie a vyskytujú sa nástroje čo zostali už len v spomienkach či 

dobových zobrazeniach alebo v najlepšom prípade v múzeu.  

 

1.4 Ľudový odev 

Bývalú Gemerskú župu tvoria dnes územia okresov Rimavskej Soboty a Rožňavy, 

malými časťami sem zasahujú okresy Banská Bystrica, Poprad, Spišská Nová Ves, Košice 

a Lučenec (iba niekoľkými obcami). Na západe susedil Gemer s Novohradskou 

a Zvolenskou župou, na severe s Liptovskou, na východe so Spišskou a Abovskou župou. 

Blízkosť iného etnika sa prejavila na juhu Gemera, kde žije maďarské obyvateľstvo. 

Ľudovú kultúru a teda i ľudový odev ovplyvňoval celkový hospodársko-sociálny vývoj 

tohto územia. Bane, rozvinuté železiarstvo (popri pastierstve a poľnohospodárstve) 

podnietili v minulosti rozvoj remesiel, sústredených v početných mestách a mestečkách 

(Jelšava, Ratková, Revúca, Dobšiná, Štítnik, Tisovec a i.). Čulý styk dedín s mestečkami 

a mestami spôsobil, že ľudový odev postupne preberal mestské prvky a v západnom 

Gemeri sa prestal nosiť koncom 19. stor. – niekde i skôr (okolie Rimavskej Soboty, 

Tisovca). Najdlhšie sa zachoval v severnej časti Gemera – na Horehroní a v okolí Dobšinej, 

v pastiersko-drevorubačských obciach, založených podľa valašského práva (15.-16. stor.), 

rozložených najmä v údolí rieky Slanej.  

Základné typy odevu a obuvi na Slovensku sa sformovali v priebehu vývoja v 

posledných dvoch storočiach do dvoch charakteristických celkov - do odevu a obuvi 

nížinnej a horskej oblasti. Medzi oboma oblasťami neexistuje ostrá hranica, ale široké 

pásmo prechodných foriem. 

Popis mužského a ženského odevu zovšeobecňuje všetky súčasti odevov 

nachádzajúcich sa v hornom Gemeri zhruba v polovici 20. storočia. 

Spomedzi javov ľudovej kultúry osobitné postavenie má tradičný odev - kroj, ktorý 

púta laických pozorovateľov, ako i umelcov a odborníkov. Prvých pre svoju farebnosť a 

malebnosť, druhých pre svoju výpovednú hodnotu o kultúre a spôsobe života ľudu, ktorý 

ho vytvoril. Najčastejšou kladenou otázkou je: čo bolo príčinou vzniku toľkej pestrosti a 
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rôznorodosti lokálnych foriem tradičného odevu. Odpoveď na túto jednoduchú otázku však 

vôbec nie je jednoduchá a jednoznačná.  

V prvom rade si musíme uvedomiť, že to, čo sa nám zachovalo z tradičného odevu 

do súčasného obdobia, je výsledkom dlhodobého vývoja, pretože kroj je omnoho starší ako 

módny odev. Veľmi ťažko sa hovorí o jeho najstarších formách. Predpokladá sa, že odev 

mužov i žien mal pôvodne košeľový charakter. Časť odevných súčiastok základného i 

vrchného odevu mala pravdepodobne spoločné formy pre mužov i ženy. Až v období 

stredoveku sa začal postupne formovať do podoby, ktorú už poznáme z dobových 

dokladov z konca 18. a začiatku 19.stroročia. V najstaršom období mali na tradičný odev 

veľký vplyv geografické prostredie a klimatické podmienky. Tie určovali základné 

materiály, ľanové alebo konopné plátno, súkno či kožušinu, z ktorých bol zhotovený, a 

jeho celkový charakter. V nížinných oblastiach bol odev skôr plátenný a voľnejší. V 

horských oblastiach sa popri plátne uplatnili i vlnené textílie či kožušiny a odev bol zasa 

upätejší. S rozvojom textilných manufaktúr v 18. storočí a priemyslu v 19. storočí sa popri 

doma tkaných textíliách začali používať i továrenské materiály z bavlny, vlny a dokonca z 

hodvábu. S novými materiálmi prichádzali zmeny vo formách a strihoch odevných 

súčiastok. Druhová pestrosť materiálov bola sprevádzaná i farebnou pestrosťou. 

Významným momentom bola od 17. storočia postupne rozširovaná znalosť výšivky, ku 

ktorej sa v 18. storočí pridružila i pomerná dostupnosť farebných vyšívacích nití, a to 

nielen bavlnených, ale aj hodvábnych. Domáce a cudzie výšivkové motívy sa začali spolu 

s rôznymi vyšívačskými technikami postupne pretvárať do širokej škály lokálnych štýlov, 

ktoré našli plné uplatnenie vo výzdobe krojov. Popri výšivke, ktorá na Gemeri nemá 

dominantný charakter, sa vo výzdobe používalo aj ozdobné vytkávanie a aplikácie. Široké 

použitie našla vzorovaná modrotlač, ktorá vychádzala z regionálnych vkusových foriem. 

Osobitné postavenie v ľudovom odeve a zvlášť v ženskom  má paličkovaná čipka, ktorá 

našla jednoznačné uplatnenie na ženských čepcoch. Významnou mierou do formovania 

odlišností výzdoby a strihu väčšinou ženského odevu  zasiahol nerovnomerný hospodársky 

vývoj jednotlivých obcí a tiež prehlbujúce sa sociálne rozdiely v spoločnosti. Hospodárska 

prosperita kraja a bohatstvo ľudí našli svoj odraz i v kroji.  

Popri tejto hospodársko-spoločenskej línii vývoja krojov treba spomenúť ešte jednu 

- funkčnú líniu. Základnou funkciou odevu, a teda i kroja je ochrana tela. Túto funkciu 
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plnili hlavne odevné súčiastky základného a vrchného odevu. Súčasne je odev jedným z 

kultúrnych znakov na rozlíšenie muža a ženy. Najúčelnejšie prispôsobený prírodným 

podmienkam a súčasne pracovnému procesu bol pracovný odev. Predpokladá sa, že v 

dávnej minulosti sa pracovný a sviatočný odev skladal z rovnakých súčiastok, ktoré boli z 

podobných materiálov. Len pozvoľným vývojom sa vytváral osobitný sviatočný odev, 

ktorý sa od pracovného odlišoval novým a drahším materiálom a rozsiahlejšou i 

náročnejšou výzdobou. Práve výzdoba, nákladnosť i spôsob úprav odevu sa stali 

charakteristickými znakmi sviatočného odevu. Jeho konkrétnu podobu ešte bližšie určovala 

v prvom rade národná, lokálna a náboženská príslušnosť a v druhom rade, vek, stav a 

spoločenské postavenie nositeľa odevu. Na sviatočný odev nadväzoval obradový odev, 

ktorého základnou funkciou bolo označenie úlohy jednotlivca alebo skupiny ľudí v 

príslušnom obrade. Najvýraznejšie sa to odrazilo pri svadobnom a smútočnom odeve.  

Všetky vyššie spomenuté okolnosti, ktoré pôsobili raz spolu a raz oddelene, 

súčasne či vo väčších alebo menších časových intervaloch a s rôznou intenzitou, 

ovplyvnené dobovým vkusom, kolektívnymi normami i estetickým cítením tvorcov i 

nositeľom tradičného odevu, sa ako celok podieľali na vytvorení toho nového bohatstva 

v našich obciach.  

Dôležitým prameňom poznania tradičného odevu je jeho názvoslovie. Takéto 

štúdium umožňuje zaradiť tradičný odev do širších územných, kultúrnych i etnických 

súvislostí. Vychádzajúc zo skladby základných odevných súčiastok, možno na Slovensku 

hovoriť o troch typoch mužského a dvoch typoch ženského odevu. Mužský odev sa delil na 

plátenný a súkenný Ženský odev sa delil na rubášový a košeľový.  

Základ plátenného odevu mužov tvorili plátenné gate, košeľa so širokými rukávmi 

zástera. Súkenný odev tvorili úzke súkenné nohavice a košeľa so širokými rukávmi.  

Základ košeľového odevu tvorila dlhá košeľa s rukávmi, sukňa a zástera. K základnému 

odevu mužov i žien patrili ešte živôtiky, lajblíky, kabátiky, pásy a opasky. Často sa 

používalo, najmä u žien, zdvojené i viacnásobné nosenie základných súčiastok naraz, napr. 

pri sukní. Vrchný odev obsahoval kabanice, haleny a rôzne formy kožuchov s rukávmi či 

bez rukávov. V odeve žien našli uplatnenie i šatky a odevné plachty. Neoddeliteľnou 

súčasťou odevu bola úprava hlavy a obutie. Účes spolu s pokrytím hlavy tvorili jeden 

celok, ktorý bol jedným z charakteristických znakov tradičného odevu. U vydatých žien to 
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bol čepiec a šatka. Slobodné dievčatá chodili prostovlasé alebo v šatke. Muži, slobodní i 

ženatí, vždy nosili na hlave klobúk alebo v zime kožušinovú čiapku. Rozmanitosti 

tradičnej obuvi, je aj v obciach horného Gemera. V severnejších, hornatejších obciach boli 

častejšie  súkenné papuče a kapce hlavne v zime a v lete krpce. Inde prevládali krpce. 

Najrozšírenejšou sviatočnou obuvou aj na Gemeri boli čižmy. Začiatkom 20. storočia sa 

začali vo väčšej miere nosiť i šité topánky a u mužov hlavne baganče.  

1.4.1 Mužský odev 

Košeľa šitá z doma utkaného konopného alebo ľanového plátna. Dlhá bola niečo 

niže pása a mala široké rukávy, ktoré boli nestiahnuté v niektorých prípadoch sa zaväzovali 

tkanými šnúrkami, alebo sa na ne natiahli zápästky. Okolo výstrihu bol nízky stojačikový 

golier, ktorý sa zväzoval šnúrkami. Novší typ košele je s preloženým golierom, podšitím 

na pleciach a zapínaním  na gombíky v hornej polovici. Iný variant novšieho typu je so 

stojacim golierom, zapínaním na ramene a na hrudi je krížiková výšivka. Rukávy sú všité 

do manžiet. Gate z domáceho plátna boli široké 1,5 – 2 šírky plátna na jednu nohavicu 

v páse stiahnuté šnúrkou a na spodnom okraji rozstrapkané alebo zdobené ažúrom. Gate sa 

nosili spolu s košeľou a zásterou ako všedný tak aj ako pracovný odev. Zástera bola 

väčšinou biela z jednej šírky domáceho plátna alebo z farbiarskej látky (vymangľované 

plátno zafarbené na indigovo alebo čierno). Užšie plátenné gate sa nosili pod chološňami, 

bielymi súkennými nohavicami, ktoré sa v severnejších obciach nosili aj celoročne. 

Chološne sa šili z doma utkaného bieleho súkna upraveného splstnatením vo valche. 

Individuálne boli zdobené jemným šnurovaním v rázporkoch. V období po prvej svetovej 

vojne začali muži nosiť aj nohavice konfekčné, teda kupované na jarmokoch alebo si 

dávali doma šiť nohavice „priče“ podľa ich strihu z jemnejšieho súkna rôznych farieb. Na 

gatiach, chološniach a nohaviciach nosili omotané opasky ( niekedy až dvakrát okrútené 

okolo pása a vysiace pod zadok), alebo široké opasky zdobené prackami od 3 až po 6 

prackové. Mužský kožúšok z barančiny na chrbte zdobený vyšívaním a koženou aplikáciou 

sa nosil k tradičným chološniam i k novším nohaviciam ba i pod sako. V južnejších 

obciach sa nosili lajblíky z jemného súkna alebo zo zamatu tmavších farieb zdobené 

šnurovaním a gombíkmi. Kabaňica siahala do pol stehien, bola široká a nosila sa väčšinou 

prehodená cez plecia a pod hrdlom bola spojená remencom, širšou plochou šnúrkou alebo 

ozdobnou retiazkou. Bola súčasťou sviatočných príležitostí a obradového odevu ženícha. 
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Vpredu bola na okrajoch zdobená jednoduchým vyšívaním vlnou a boli na nej vyšité 

iniciály majiteľa. Dlhú niekedy až po členky súkennú surovicu nosili pastieri alebo 

furmani. Zdobený výšivkou bol široký dozadu prehodený golier „hadzuga“, ktorý slúžil 

v zlom počasí ako pokrývka hlavy. Podobnú funkciu mala i kožušinová pelerína „ bunda“. 

Koncom 19. storočia nosili chlapi dlhé vlasy, ktoré si mastili bravčovou masťou alebo si 

ich potierali orechovým olejom. Na hlavách nosili chlapci i muži klobúky so širokou 

strechou, vyhnutou dohora a neskôr s úzkou rovnou strechou. V zime sa nosili baranice. Za 

klobúkmi mali poväčšine mládenci na ozdobu i znak istej výsady či funkcie rôzne perá, 

strapce, stužky a časti rastlín. Do prvej svetovej vojny sa nosili krpce. Do krpcov sa v zime  

nosili súkenné kapce, ktoré slúžili i ako samostatná obuv. Sviatočnou obuvou boli čižmy. 

1.4.2 Ženský odev 

Spodník (pändel) bol z domáceho plátna, v páse bol stiahnutý tkanicou. Na spodník 

sa obliekalo oplecko, ktoré malo driekovú časť z hrubšieho a rukávy z jemnejšieho plátna. 

Rukávy na opleckách sú krátke, naberané, ukončené volánom. Výšivka na opleckách bola 

len v malom rozsahu.  Niektoré rukávy na opleckách sa končili manžetou (obalkom), ktorý 

sa vyšíval a zväzoval šnúrkou. Sukňa (kamža) bola z bieleho plátna, najčastejšie však 

z farbiarčiny (tlačianka), s drobným červeným vzorom. Z kupovaného materiálu sa stali 

sukne pestrejšie. Bežné boli atlasové, hodvábne, zamatové, plušťové i kašmírové. Sukne 

boli široké 5 – 6 šírok, boli nariasené a na vnútornom spodnom okraji podšité inofarebným 

plátnom (bľachou), chrániacim sukňu pre oterom a znečistením (ešte z dôb keď sukne 

siahali po zem). Začiatkom 20. storočia sa začali nosiť biele spodné sukne a skrátila sa aj 

dĺžka sukní čím sa zmenila celková silueta postavy. Na sukňu sa priväzovala okolo pása 

zástera (šurc, rubok). Starší typ mal obdĺžnikovú formu a novší zaokrúhlenú formu 

lemovanú volánom. Pôvodne  boli z plátna zdobené vytkávaním či vyšívaním, neskôr 

z iných materiálov ako glot, satén, šifón a na ne sa prišívali rôznofarebné stužky a strojové 

čipky a výšivky. Na oplecko sa preväzovala do kríža trojcípa šatka (kosička) z rôznych 

materiálov na okrajoch zdobená čipkou neskôr ozdobnými strapcami. Na ňu sa obliekal 

kožúšok bez rukávov (zdobený podobnými motívmi ako mužský). Na oplecko sa obliekal 

aj živôtik (lajblík) z jemného súkna a neskôr z kupovaných látok často rovnakých ako 

sukňa.  Často bol len do pása zdobený bielym šnurovaním, alebo gombíkmi či novšie 

strojovými výšivkami a čipkami. Niekde mal od pása nadol odstávajúci šôsik (volánik) 
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alebo vedľa seba prišité poloblúky (caky). Na lajblík si obliekali blúzky s dlhým rukávom 

z tenšieho materiálu podšité plátnom. Tieto sálovky, blúzy boli z saténu, hodváb, zamat, 

plušť, atlas a boli zdobené obdobne ako lajblíky. Novšou zimnou súčasťou bol kabát 

z jemného súkna alebo atlasu tmavých farieb (vyzitka). Bol vypasovaný a od pása nadol 

mal nazberané šosy. Niekedy bol pošitý kožušinou inokedy len teplejším hrubším 

materiálom. Prišívali sa naň ozdobné šnúry a filigránové gombíky. Účesom dievok je jeden 

alebo dva vrkoče postupne zapletené spustené dolu chrbtom. Dievčatá nosili na hlave 

veniec ( partu) na veľké sviatky (Vianoce, Veľká Noc, Turíce) i pri obradoch ako je svadba 

kde bol veniec znakom nevesty a družičky. Vydaté ženy nosia vlasy spletené do kiky 

upnuté ihlicou a ukryté po pokrývkou. Ako pokrývku nosia šatky pod ktorými majú ešte 

čepce buď z paličkovanej čipky alebo novšie (vyrezávané) bohato zdobené nariasenými 

stužkami a gorálkami. Ženskou obuvou boli kapce alebo krpce tak ako u mužov. V lete do 

práce a okolo domu chodili väčšinou bosé. Na sviatky, do mesta či iné významné 

príležitosti nosili čižmy prevažne čierne ale vyskytujú sa aj hnedé či červené z kordovánu. 

Po prvej svetovej vojne sa rozšírili čierne poltopánky.  Doplnkom ženského odevu boli 

rôzne šatky, ktoré si uväzovali na šiju či cez prsia. Ako šperky nosili na krku korálky 

z fúkaného skla (pácerky), ktoré voľakedy nosili ženy iba dovtedy, kým nemali deti. 

Odevom detí do šiesteho roku života boli šaty košeľového strihu (vigan) so 

zapínaním vpredu alebo vzadu. Vigan sa šil z plátna alebo z kupovaných jemnejších 

lacnejších látok. Rozdiel medzi dievčenským a chlapčenským viganom bol niekedy len vo 

farbe. Od šiesteho roku života začali deti nosiť odev rovnaký strihom aj materiálom ako 

dospelí. 

Dnes sa tradičný ľudový odev z horného Gemera zachoval v niektorých folklórnych 

kolektívoch, ktoré však používajú aj štylizované časti tohto odevu a taktiež aj v dedinských 

múzeách či súkromných zbierkach alebo v regionálnom múzeu. 

1.4.3 Kroj 

 

„Kroj považujem za výsostne umelecké dielo, v tradičnej kultúre rovnako dôležité 

ako ľudová architektúra, pieseň, rozprávka. Kroje tvorili a zdokonaľovali celé generácie 

ľudových umelcov, až nadobudli svoju vrcholnú formu, s akou som sa stretol po prvej 

svetovej vojne. Taký kroj je od hlavy po päty, od celku až do poslednej nitky, celou 
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výstavou ušľachtilej krásy, vybrúseného jemného zmyslu pre tvar, farbu, materiál, a priam 

ideálnou harmóniou všetkých svojich zložiek. Človek v kroji nebol anonymný. Svojím 

odevom hlásal príslušnosť k určitej dedine, ku konkrétnemu ľudskému a duchovnému 

spoločenstvu. Zároveň sa cítil byť viazaný jeho zvyklosťami, morálkou a mal povinnosť 

zachovávať dobré meno svojho spoločenstva. Kroj duchovne spájal ľudí. Každý mal právo 

nosiť krásny kroj, ktorý ho povznášal, dával dôstojnosť, noblesu.“ 

          Karol Plicka 

 

Odev je jedným z podstatných prejavov kultúry ľudstva. Forma a štruktúra odevu 

vždy reagovala na ekonomické, spoločenské a kultúrne podmienky jednotlivých národov.  

Na vznik a vývoj ľudového odevu na Slovensku vplývalo počas stáročí viacero faktorov. 

Určujúce boli geografické a klimatické podmienky jednotlivých oblastí, kde dominovala 

ochrana ľudského tela. Okrem ochrannej funkcie spĺňal odev i znakovú funkciu. Stal sa 

identifikáciou nositeľa, určitým druhom neverbálnej komunikácie medzi širokým 

spoločenstvom obyvateľov. Podľa odevu ľudia vedeli, z ktorej lokality nositeľ pochádzal, 

akú mal profesiu, národnosť, akého bol vierovyznania, k akej sociálnej vrstve patril. 

Na formovaní ľudového odevu sa podieľala i móda historických období, výroba a 

ponuka priemyselne zhotovených textilných materiálov, migrácie obyvateľstva. Všetky 

tieto faktory a ich vzájomný vzťah v historickom vývoji vytvorili diferencovaný stav 

ľudového odevu. Na prelome 20. storočia zaznamenávame na území Slovenska viac ako 60 

odevných oblastí. Odlišovali sa tvarom odevných súčastí, materiálom, farebnosťou, no 

predovšetkým výzdobou. Nekonečné varianty jednotlivých motívov, osobité kompozície 

vzorov, farebné kombinácie a celý rad výzdobných techník sa stali zdrojom neustáleho 

obdivu a inšpirácie nasledujúcich generácií. 

Odev si obyvatelia vidieka zhotovovali zväčša sami. Využívali domáce zdroje 

surovín – ľan, konope, vlnu, kožušinu. Od 18. storočia pribúdajú aj manufaktúrne a neskôr 

továrensky spracované textílie.   

Ľudový odev na Slovensku si uchoval niektoré archaické prvky vývojovo starších 

odevných foriem. Zároveň jeho tvorca vedel transformovať viaceré detaily z módy 

jednotlivých období tak, že ich prijali aj ostatní členovia dedinského spoločenstva. 
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V ľudovom odeve sa stretávame s prvkami zavinovacieho odevného typu, s 

jednoduchými strihovými formami, ale aj s výšivkami, ktorých ornamentika bola 

inšpirovaná alebo prevzatá z renesančných vzorníkov. Tvary niektorých odevných súčastí 

– čepce, živôtiky, rukávce – nesú stopy módy baroka, rokoka a biedermeieru. 

Pre určenie pôvodu jednotlivých odevných variantov bola dôležitá výzdoba – 

techniky, umiestnenie, celková kompozícia či motívy výzdoby. Z výzdobných techník 

jednoznačne dominovala výšivka. Ornamentálnou bohatosťou a množstvom techník sa 

vyznačovalo západné, ale i stredné Slovensko, najmä okolie Trnavy, Bratislavy, Piešťan, 

Horehronie, okolie Krupiny.   

Paličkovaná čipka bola ďalšou obľúbenou technikou, známou na celom Slovensku. 

Sedemnásť výrobných centier pokrývalo potreby jednotlivých oblastí. Čipky sa odlišovali 

vzormi, farebnosťou a technikami väzieb. 

Na strednom a východnom Slovensku sa na odeve popri výšivke uplatnili aj tkaniny 

s typickými vzormi pre jednotlivé menšie regióny. Nájdeme tu rozmanité tkáčske techniky 

a variabilnosť vzorov a farieb. 

Pomerne často používaným materiálom na odeve bola modrotlač. Z nej zhotovené 

šatky, zástery, sukne zdobili odev najmä v severnejších oblastiach Slovenska – na Spiši, v 

Šariši, v Liptove.   

Nosenie tradičného odevu na Slovenku pozvoľne zaniká od polovice 19. storočia. 

Niektoré odevné súčiastky sa začali nahrádzať mestskými, až sa postupne prešlo k 

mestskému odievaniu. V niektorých oblastiach nosenie ľudového odevu, prípadne 

niektorých súčiastok pretrvalo až do polovice 20. storočia. 

Dnes sa už bežne kroje nenosia, sú však neodmysliteľnou súčasťou folklórnych 

festivalov, mnohých sviatkov a slávností. Uplatňujú sa ako javiskové oblečenie pre 

folklórne skupiny a súbory.   

Ľudový odev ostáva stálym zdrojom inšpirácie pre neprofesionálnych i 

profesionálnych tvorcov, odevných a textilných výtvarníkov, dizajnérov. 
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1.5 Ľudová architektúra 

Takmer každá obec v Gemeri sa môže pýšiť stavbami, ktoré reprezentujú tradičnú 

architektúru tohto regiónu, či už sú to stavby obytné alebo hospodárske. Najmä oblasť 

Slovenského krasu je významnou oblasťou zachovalých pamiatok ľudového staviteľstva. 

Zásadne v tejto oblasti rozoznávame tri typy domov:  

 

1. drevený omietnutý alebo neomietnutý dom so šindľovou strechou; 

2. hlinený dom so slamenou, šindľovou, alebo škridlovou strechou a 

3. kamenný dom so šindľovou alebo škridlovou strechou. 

 

1.5.1 Južný Gemer 

 Typickým znakom architektúry južných častí Gemera sú domy s prvkami 

ľudového klasicizmu, najmä podstienky s pavlačami, murované stĺpiky alebo rad stĺpikov a 

geometrická alebo rastlinná výzdoba štítov. Typické pre gemerskú architektúru sú 

aj štukové výzdoby priečelí a pôvodné železné detaily ako sú kované dvere, mreže a 

okenice. Tieto železné detaily sa vyskytujú prevažne na hospodárskych stavbách. Vaľbové 

alebo sedlové strechy sú pokryté šindľom alebo škridlou.  

Tieto ľudové domy sú postavené zo sušených tehál alebo kameňa. V minulosti boli 

strechy pokryté slamou. 

Z objektov na tomto území, ktoré sa do dnes zachovali, evidujeme asi 100 pamiatok. 

Niektoré z týchto domov sú doteraz obývané, alebo majú skladovaciu funkciu. Mnoho 

hospodárskych stavieb, ako sú humná, stodoly, sýpky, kôlne a stajne, už zaniklo. Preto je 

pozoruhodné, ak sa zachovali vo svojom pôvodnom prostredí. 

1.5.2 Západný Gemer 

Používajú sa oba základné stavebné materiály – hlina i drevo. Vyskytovali sa tiež 

domy v tvare L, dvor do ulice bol uzavretý murovanou bránou. Stavali sa tu aj združené 

domy so spoločným pitvorom alebo dvorom, prípadne sa domy spájali chrbtovou stenou 

pod spoločnú strechu. Vznikali tak dvojdomy, prípadne štvordomy. Z dreva sa vytvárala 

zrubová alebo stĺpiková konštrukcia. Brvná boli najskôr nekresané, potom kresané z 
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vnútornej a napokon z oboch strán. Škáry sa upchávali machom a hlinou a prekrývali 

latkami. Drevené konštrukcie sa zriedka zvnútra omietali hlinenou omietkou. Stavebným 

materiálom však bola i surová tehla alebo lomový kameň a vtedy sa steny spravidla 

omietali.  

V kopcovitom teréne mal dom vysokú podmurovku, keďže bol stavaný vždy kolmo 

na vrstevnice, aby čo najmenej bránil stekaniu vody dolu svahom. V takejto podmurovke 

bol priestor aj na pivnicu, ktorá bola prístupná najčastejšie z priečelia. Pivnice sa však o 

niečo neskôr začali stavať samostatne ako sýpky, kvôli požiarom, ktoré pomerne často 

sužovali dediny. V sýpke sa uskladňovali hlavne potraviny a v jej podstreší náradie, 

prípadne i šatstvo. Občas tiež slúžila ako núdzové bývanie.  

Dispozícia domu je trojpriestorová radená do hĺbky pozemku: izba – pitvor – 

komora. Pec s otvoreným ohniskom stála najskôr v izbe, neskôr sa presunula do pitvora, v 

ktorom sa jeho rozdelením premenila na čiernu kuchyňu. Komora sa často zmenila na 

obývaciu izbu, prípadne sa nad ňou vytvorila ďalšia komora v podstreší. Strechy boli 

prevažne sedlové s došteným štítom a ostreším, prípadne i polkružím, alebo valbové. Boli 

kryté šindľom, slamou, neskôr pálenou krytinou. Hospodárske stavby mohli byť zrubové, 

ale i z kombinovaného materiálu. 

1.5.3 Severovýchodný Gemer 

Používalo sa drevo alebo nepálené tehly. Niekedy sa tieto materiály spájali v jednej 

stavbe. Architektúru tu ovplyvnili aj Lemkovia, ktorý boli najzápadnejším ukrajinským 

etnikom. Ich dom charakterizuje zrubová konštrukcia so slamenou strechou. Dispozične 

boli domy delené na klasický trojpriestor, za ktorým nasledovala stodola ("pleveň"). V 

prípade rázovitého terénu sa tiež používala vysoká podmurovka. 

Najväčším klenotom tejto oblasti sú však nepochybne drevené kostoly z 18. 

storočia, niektoré dokonca zo stredoveku. 

Pôdorys domu dodržoval tradičnú trojpriestorovú schému: izba, pitvor (predsieň 

vstupná miestnosť alebo predizba), kuchyňa s komorou (menšia obyčajne tmavá miestnosť, 

používaná najmä na uchovávanie potravín). 
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2 ODBORNÁ ANALÝZA GEMERA  

Tento región Slovenska očarí krásou svojej prírody, nadchne bohatosťou 

zachovalých historických pamiatok a pohostí tradičnou pohostinnosťou tu žijúcich ľudí. 

Horný Gemer sa nachádza na juhovýchode Slovenska a hraničí s Maďarskom. Leží 

v južnej časti centrálnych západných Karpát, na rozhraní Slovenského Rudohoria 

a Slovenského krasu, kde vznikla Rožňavská kotlina. Je horizontálne a vertikálne členitý 

a nadmorská výška sa pohybuje od 200 m do 1476 m.n.m. Na severovýchode je lemovaný 

Slovenským rajom a na juhovýchode Slovenským krasom. 

Územie spadá do povodia rieky Slaná, ktoré je veľmi členité. Na území tohto 

regiónu sa nachádzajú dve veľkoplošné chránené územia to Národný park Slovenský raj 

a Národný park – Biosferická rezervácia Slovenský kras. Územie Slovenského krasu bolo 

v roku 1977 ako prvé na Slovensku zapísané do medzinárodnej siete biosférických 

rezervácií v rámci programu UNESCO – Človek a biosféra (Man and the Biosphere). 

V decembri 1995 boli UNESCO-m vyhlásené jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu 

a v novembri 1995 Dobšinská Ľadová jaskyňa za Svetové prírodné dedičstvo. V regióne sú 

pre verejnosť sprístupnené 4 jaskyne: Dobšinská Ľadová jaskyňa, dve kvapľové jaskyne 

Gombasek a Domica a Ochtinská aragonitová jaskyňa. 

Vo vysokom stupni ochrany sú zaradené prírodné pamiatky, národné prírodné 

pamiatky, prírodné rezervácie a národné prírodné rezervácie. Tých je spolu 39. 

 

2.1 Prírodné pamiatky 

Najväčším lákadlom sem prichádzajúcich návštevníkov je neobvyklé prírodné 

bohatstvo, medzi ktoré tiež patria nasledovné prírodné pamiatky: 

 

1. Jovické rašelinisko – nachádza sa v obci Jovice. Je to unikátna lokalita 

rašeliniska, ktorá sa zachovala ako pozostatok z pôvodných lokalít 

v Rožňavskej kotline. Tento pozostatok je dôležitý z vedecko-výskumného, 

náučného a kultúrneho hľadiska. Má rozlohu 7 940 m2 a bol vyhlásený za 

pamiatku v roku 1990. 
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2. Meliatsky profil – je to typický reliéf profilu meliatskej série, ktorý bol odkrytý 

ťažbou v lome. Je to prechodný člen medzi vrchným permom a spodným 

triasom. Budovaný je rôznymi vápencami so zastúpením skamenelín. 

Nachádzajú sa tu i menšie telesá vulkanitov. Rozloha tohto chráneného územia 

je 154 282 m2 a nachádza sa v obci Meliata a bol vyhlásený za pamiatku v roku 

1989. 

3. Opičia skala – táto prírodná pamiatka o výmere 0,24 ha predstavuje výrazný 

morfologický útvar, ktorý demonštruje vlastne horninové prostredie rudných žíl 

v oblasti Rožňavy. Nachádza sa na východnom svahu masívu Turecká, 

v lesnom poraste LHC Brzotín. Bola vyhlásená v roku 1989. Na vrchole odkiaľ 

je pekný výhľad na mesto, sa nachádza banícky symbol pripomínajúci zašlú 

slávu baníckeho regiónu. 1. októbra 2007 bola zrušená ochrana prírodnej 

pamiatky Opičia skala z dôvodu absencie prírodných hodnôt, ktoré mali byť 

predmetom jej ochrany. 

4. Prielom Muráňky – toto územie z prírodovedného hľadiska predstavuje 

významný príklad zahĺbeného meandra ojedinelý na dolnom toku našich riek, 

zvýraznený prítomnosťou zvyškov významnej teplomilnej lesnej a stepnej 

vegetácie a viacerých vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Nachádza sa 

v katastrálnom území obce Bretka a Meliata a bolo vyhlásené za pamiatku 

v roku 1980. 

 

2.2 Národné prírodné pamiatky 

Medzi ďalšie turisticky najatraktívnejšie lokality Gemera patria národné prírodné 

pamiatky:  

 

1. Ardovská jaskyňa – nachádza sa juhovýchodne od Ardova na juhozápadnom okraji 

Silickej planiny. V strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch ju 

vytvorili vody občasného vodného toku, ktorý sa ponára v závere širokej slepej 

doliny vedúcej od Dlhej Vsi, pripomínajúcej okrajové krasové pole. V čase topenia 

snehu alebo intenzívnych dažďov, keď ponory nestačia do podzemia odviesť 
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všetku vodu, závrty pred jaskyňou bývajú zaplavené dočasným jazerom. 

V súčasnosti ponorné vody pretekajú občasne zaplavovanými spodnými časťami 

jaskyne, na povrch sa dostávajú vyvieračkou na opačnej strane Veľkého vrchu. Na 

viacerých miestach sa pozorujú tvary riečnej modelácie- oválne časti chodieb 

a stropné korytá. Dĺžka jaskyne je 1492 m. Podzemné priestory zdobia najmä 

cibuľovité a iné stalaktity, stalagmity, sintrové záclony a misy. Jaskyňa je 

významným archeologickým náleziskom. Na bukovohorské osídlenie jaskyne 

poukazujú viaceré nálezy z neolitu. Zistili sa aj pozostatky mladších osídlení 

z halštatskej a laténskej doby. Ardovská jaskyňa bola miestnym obyvateľom známa 

oddávna. 

2. Brázda /priepasť/ - je významná priepasť v Slovenskom krase. Nachádza sa 

v nadmorskej výške 598 m.n.m. na plošine Silickej planiny v k.ú. obce Silica 

v okrese Rožňava. Je 4. najhlbšou priepasťou v Slovenskom krase a v poradí 16 

v rámci Slovenska. Táto rozsiahla vertikálna jaskyňa je hlboká 181 metrov. Jej 

dĺžka presahuje 500 m. Mohutné ústie je situované takmer na temene mohutného 

krasového vrchu v severnej časti Silickej planiny. Jaskyňa predstavuje veľmi 

zložitý komplex podzemných priestorov odlišných morfologických typov. 

Dominujú zvislé šachty a studne, dómy, komíny. V spodnej časti priepasti sa 

nachádza stupňovitá chodba dlhá asi 150 m, ktorá nahor vedie do dómu so 

sintrovou výzdobou. Od roku 1982 je vyhlásená za prírodnú pamiatku. 

3. Diviačia priepasť – patrí medzi najhlbšie priepasti na Slovensku. Nachádza sa vo 

východnej časti Plešiveckej planiny v Slovenskom krase, v katastrálnom území 

obce Plešivec. Je hlboká 123 metrov. Názov dostala po náleze 3000 rokov starej 

zasintrovanej kostry diviaka. Patrí medzi jaskyne Slovenského krasu, ktoré boli 

zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Je verejnosti neprístupná. 

4. Dobšinská ľadová jaskyňa – objavená bola v r. 1870, sprístupnená už o rok 

verejnosti. Bola prvou jaskyňou vo svete s elektrickým osvetlením. Priemerná 

teplota v jaskyni sa udrží po celý rok pod 0 C Vchod do jaskyne je v severnom 

úbočí vrchu Duča vo výške 969 m. Jaskyňa kedysi tvorila so Stratenskou jaskyňou 

jeden jaskynný systém. Prerušením podzemných priestorov v mieste dnešného 

prepadliska Duča sa vytvorili niekedy pred 200 tis. rokmi vhodné klimatické 
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podmienky pre vznik ľadovej výplne. Jaskyňu tvoria rozsiahle podzemné priestory, 

ktoré tvoria jednu obrovskú dutinu klesajúcu od vchodu do hĺby 70 m. Značná časť 

tohto priestoru je vyplnená ľadom a takto rozdelená na samostatné priestory: Malá 

a Veľká sieň, Ruffiniho koridor a Ľudová masa dosahujú hrúbku vyše 26,5 m 

a obsah ľadu sa odhaduje na 110 132 m3. Väčšia časť jaskyne je kvapľová. Tvoria 

ju prevažne horizontálne chodby a siene s typickými riečnymi formami. Ľadom 

pokrytá časť jaskyne je pre návštevníkov prístupná v letných mesiacoch. 

5. Gombasecká jaskyňa – z kaňonu Slanej až do podzemia Silickej planiny sa 

dostaneme cez Gombaseckú jaskyňu. Táto jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie 

jaskyne Národného parku Slovenský kras. Známa je najmä výskytom sintrových 

bŕk – tenkých trubicovitých stalaktitových útvarov. V rámci jaskýň Slovenského 

a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva. 

6. Hrušovská jaskyňa – je výverová jaskyňa. Nachádza v Silickej planine na 

katastrálnom území obce Hrušov v okrese Rožňava. Je súčasťou prírodnej 

rezervácie Hrušovská lesostep južne pod vrchom Hradisko (584 m n. m.). Objavená 

bola v roku 1978 a v roku 1996 sa stala národnou prírodnou pamiatkou. V 

roku 1995 sa spolu s ďalšími pamiatkami stala súčasťou Svetového dedičstva 

UNESCO pod názvom jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu. Vznikla 

vo wettersteinských vápencoch silicika v troch úrovniach. Dĺžka známych chodieb 

vytvorených tokom je 780 m a niektoré jaskynné dómy majú až 15 m výšku. 

Z jaskyne vyviera tok Eveteš. Cenná je unikátna výzdoba 

monokrštálov kalcitu, heliktity a výrastlice kalcitových kryštálov. Bol zistený 

výskyt štyroch druhov zimujúcich netopierov, najmä podkovár veľký (Rhinolophus 

ferrumequinum), raritne podkovár južný (Rhinolophus euryale). Z bezstavovcov sa 

v jaskyni vyskytuje endemická forma jaskynného chrobáka Duvalius bokori 

gellidus, nachádzajúca sa len v Silickej planiny Slovenského kras. 

7. Jaskyňa Domica – je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku 

Slovenský kras. Okrem významných geomorfologických hodnôt pozornosť púta 

najmä vzácnymi archeologickými nálezmi bohatým výskytom sinitrových štítov 

a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. V rámci jaskýň je 

zaradená do svetového prírodného dedičstva. 
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8. Jaskyňa Milada – nachádza sa na Silickej planine, asi 1 km JV od obce Silická 

Brezová. V roku 1946 ju objavil Ján Majko so spolupracovníkmi cez 19 m hlbokú 

priepasť, ktorá ústi na podzemné riečisko. Tvorí ju riečna chodba a niekoľko 

rútivých siení a dómov. V jednom z nich sa dá vystúpiť až 65 m nad riečisko. V 

roku 1960 J. Jirásek prenikol cez vodný sifón, a tak v zadnej časti jaskyne objavil 

priestory v dĺžke 360 m. Jaskyňa sa končí prietokovým jazerom. Dĺžka jaskyne je 

800 m. Zo sintrovej výplne sa vyskytujú stalaktity, stalagmity, sintrové záclony a 

jazierka. Neskôr do jaskyne vyrazili vstupnú štôlňu. Jaskyňa predstavuje ponornú 

časť brezovsko-kečovského podzemného hydrologického systému. Systém je 

vytvorený v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch 

silického príkrovu. Podzemný vodný tok z jaskyne sa objavuje v spodnej časti 

priepasti Bezodná ľadnica, odkiaľ sa neznámymi priestormi dostáva až do 

Kečovskej vyvieračky. Jaskyňa Milada je zatiaľ pre širokú verejnosť 

nesprístupnená. 

9. Krásnohorská jaskyňa – je výverová fluviokrasová jaskyňa. Objavili 

ju rožňavskí jaskyniari v roku 1964 po znížení hladiny vody vyvieračky Buzgó. 

Známa dĺžka jaskyne je 1 356 m. Prehliadková trasa vedie ku Kvapľu rožňavských 

jaskyniarov, ktorý s výškou takmer 33 m patrí medzi najväčšie kvaple sveta. Trasa 

má dĺžku 450 m a tou istou cestou sa návštevníci z jaskyne aj vracajú. Pred 

vstupom je potrebné obliecť sa do jaskyniarskeho výstroja. Cieľom turistického 

sprístupnenia je ukázať jaskyňu v prírodnom stave, preto je prehliadková trasa 

budovaná veľmi ľahkým spôsobom, bez zásahu do morfológie jaskyne. O to je 

náročnejšia. Zvládajú ju však aj deti od 6 rokov. Riečisko je sprístupnené 

drevenými lavičkami, jazerá sa prekonávajú pomocou lanových premostení. 

Jaskyňa nie je osvetlená. Jej návšteva sa podobá viac naspeleologickú akciu, ako na 

vstup do sprístupnenej jaskyne. Je otvorená celoročne okrem marca. 

10. Obrovská priepasť – vstupný relikt niekdajšej šachty s ústím hlavnej šachty (-63 

m) v boku steny. Priepasť (-100 m) predkvartérneho veku (pravdepodobne pliocén) 

prekonala korózno-rútivý vývoj v masíve krasového vrchu na plošine planiny 

Dolný vrch. Patrí do katastrálneho územia obce Jablonov nad Turňou (okres 

Rožňava). Ústie je situované na temene krasového vrchu blízko hraníc 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jasky%C5%88a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BE%C5%88ava
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaskyniar&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1964
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vyviera%C4%8Dka&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvape%C4%BE&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rie%C4%8Disko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Speleol%C3%B3gia
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s Maďarskom v nadmorskej výške 535 m n. m. Priepasť tvoria: vstupný relikt 

šachty, hlavná šachta, studňa a jaskynná pseudoúroveň s dómovitým priestorom 

približne v polovici hlavnej šachty (tzv. Galéria). Vstupný relikt šachty situovaný v 

nadmorskej výške 535 m n. m. predstavuje približne 10 m hlboký pozostatok po 

zdenudovanom vertikálnom priestore, ktorý pôvodne dosahoval hĺbku niekoľko 

desiatok metrov (vzhľadom k už neexistujúcemu povrchu). Tesne nad jeho dnom sa 

nachádza sústava umelých i prírodných kotviacich bodov, kde sa ukotvuje horný 

úsek lana. Do priepasti sa dá s využitím prírodných a inštalovaných kotviacich 

bodov zostúpiť pomocou jednolanovej techniky (Single Rope Technique). Jaskyňa 

je v súčasnosti v najvyššom, piatom stupni ochrany, patrí do kategórie Národné 

prírodné pamiatky (v zmysle Zákona č. 543 o OP a krajiny z roku 2002) a vstup do 

nej je bez osobitného povolenia zakázaný. Pri dne reliktu, v boku jeho steny, sa 

nachádza ústie hlavnej šachty hlbokej 63 m, ktorá ma fľašovitý profil. Jej dno je 

rozsiahle, tvorí ho predovšetkým sutina rôznej frakcie. Steny hlavnej šachty 

pokrýva sintrová výplň predovšetkým v nátekovej forme, ale na väčších plochách 

sa tu vyskytujú aj sintrové útvary menších foriem. V juhovýchodnej stene, asi 25 m 

nad dnom sa nachádza komínovitý priestor. Na severozápadnej strane dna šachty sa 

nachádza ústie do studne s hĺbkou cca 25 m. Jej dno v úrovni -100 m je v 

súčasnosti aj dnom celej jaskyne.  

Jaskyňa sa vytvorila v masívnych wettersteinských vápencoch strednotriasového 

veku v masíve krasového vrchu na plošine slovenskej časti planiny Dolný 

vrch/Alsó-hegy. Geológiou Obrovskej priepasti sa zaoberali už starší bádatelia v 

sedemdesiatych rokoch min. st. (napr. F. Skřivánek, V. Lysenko), najnovšie sa tejto 

problematike venoval J. Psotka. Jaskyňu objavila počas rekognoskačnej akcie 

dvojica maďarských jaskyniarov, ktorí vybočili z trasy, aby vykonali malú potrebu. 

Napriek početným prolongačným pokusom sa od roku 1959 nepodarilo v jaskyni 

zostúpiť hlbšie. Do roku 1997 bola Obrovská priepasť s hĺbkou 100 m najhlbšou 

známou jaskyňou na planine Dolný vrch. V súčasnosti je to v poradí tretia najhlbšia 

jaskyňa po Natrhnutej priepasti (-112 m) a priepasti Hlinoš (-110 m).  

Jaskyňa je významným zimoviskom viacerých druhov netopierov a patrí k 

chiropterologicky najvýznamnejším jaskyniam v Slovenskom krase. Na základe 
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dlhodobých pozorovaní možno konštatovať, že po celé generácie vo výklenku v 

eufotických vrchných častiach hlavnej šachty oddychujú v dennej fáze sovy 

obyčajné (Strix aluco). V roku 1969 sa zrútila na dno západná časť vstupného 

reliktu vo veľkosti písacieho stola, a to práve v čase, keď na dne prebiehal český 

jaskyniarsky prieskum, ktorého účastníkmi boli aj deti do 15 rokov. Priepasť bola 

prvýkrát preskúmaná v roku 1959 maďarskými jaskyniarmi, ktorí ju nazvali Óriás-

zsomboly (Obrovská priepasť). V roku 1995 bola spolu s ďalšími slovenskými a 

maďarskými jaskyňami zapísaná do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO pod 

spoločným názvom jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu. Od 

roku 1996 patrí medzi Národné prírodné pamiatky Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Internet. 
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11. Ochtinská aragonitová jaskyňa – je to aragonitový klenot  svetového dedičstva. 

Táto jaskyňa predstavuje prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou 

a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom 

podzemných priestorov. 

12. Silická ľadnica – je zaľadnená priepasť v strednej časti Silickej planiny. Je 

najnižšie položená ľadová jaskyňa na svete, nachádza sa v nadmorskej 

výške 503 m n. m. Je vytvorená v druhohorných strednotriasových vápencoch 

Silického príkrovu podzemným tokom Čierneho potoka a je súčasťou Silicko-

Gombaseckého podzemného hydrologického systému. Vznikla prepadnutím stropu 

staršieho podzemného dómu asi pred 2000 rokmi. Inverzia flóry a fauny. 

Významná archeologická lokalita. Nachádza sa neďaleko obce Silica a nie je voľne 

prístupná, vchod je ohradený plotom. Národná prírodná pamiatka je tiež od 

roku 1995 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

13. Snežná diera – jaskyňa je situovaná na Borčianskej planine, západne od hornej 

časti Zádielskej tiesňavy. Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 

1996. Preskúmaná bola v roku 1955. Je to 23 m hlboká priepasť a 45 m dlhá 

jaskyňa, ktorú tvorí 10 až 20 m vysoká puklina vytvorená vo svetlých 

wettersteinských vápencoch. Jaskyňa funguje ako dynamická ľadová jaskyňa. 

Vytvára sa v nej ľad tvoriaci kvaple a povlaky na stenách. Ľad sa udržuje po celý 

rok. Teplota vzduchu v auguste sa pohybuje okolo 0,25° C. Jaskyňa je pre 

verejnosť nesprístupnená. Na území NPP platí 5. stupeň ochrany. Keďže je tu 

5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického 

chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, 

vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce 

mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do 

lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť 

živočícha a rušiť pokoj a ticho. Vstup do jaskyne je prísne zakázaný pod hrozbou 

vysokej pokuty. 
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Zdroj: Internet. 

 

14. Zvonivá jama – je vertikálna jaskyňa, ktorá sa nachádza v strede Plešiveckej 

planiny v katastrálnom území obce Plešivec v okrese Rožňava.  Patrí medzi známe 

a významné jaskyne Slovenského krasu. Povrchový vstup do jaskyne tvorí hlboká 

priepasť, akých je v okolí hneď niekoľko. Vstup tvorí otvor s hĺbkou 101 m. Na 

dne je vysoký násyp zo sutín. V podzemí sa nachádza obrovský dóm a stalagmity 

vysoké 10 m, najväčší je Stĺp strachu, ktorý meria 26 m. Vnútro jaskyne je dlhé 220 

m, široké 40 m a vysoké 20 až 50 m. 

15. Stratenská jaskyňa – nachádza sa v južnej časti Slovenského raja, v krasovej 

oblasti nazývanej Spišsko-gemerský kras na krasovej planine Duča. V roku 1994 ju 

spelelógovia prepojili so susednou jaskyňou Psie diery a vzniknutý krasový systém 

je s dĺžkou 22 km chodieb, sínií a priepastí druhý najdlhší zo slovenských jaskýň. 

Vchod do jaskyne sa nachádza s ľavom svahu krasovej doliny Tiesňavy južne od 

obci Stratená. Jaskyňa bola objavená Vladimírom Košelom a Jaromírom Volkom 

dňa 1.12.1972. Výnimočnosť Stratenskej jaskyne spočíva hlavne v mohutnosti jej 

podzemných priestorov. Najväčším priestorom jaskyne a tiež celého slovenského 

podzemia je Rozprávkový dóm s dĺžkou 192 m šírkou 46 m a výškou 11 m 

s plochou 9 040 m3. V priestoroch jaskyne Psie diery sa nachádza najbohatšie 

nálezisko kostí medveďa jaskynného na Slovensku.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvoniv%C3%A1_jama#mw-head
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvoniv%C3%A1_jama#mw-head
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2.3 Prírodné rezervácie 

Okrem prírodných pamiatok je región zaujímavý tiež prírodnými rezerváciami, ku 

ktorým patria:  

 

1. Gerlachovské skaly, 

2. Kráľová studňa, 

3. Malé Zajfy, 

4. Ostrá skala, 

5. Pod Fabiánkou, 

6. Sokolia skala, 

7. Vyšná Roveň, 

8. Zemné hradisko. 

 

2.4 Národné prírodné rezervácie 

K rozvoju cestovného ruchu na Gemeri prispievajú takisto národné prírodné 

rezervácie: 

 

1. Brzotínske skaly, 

2. Domické škrapy, 

3. Drieňovec, 

4. Havrania skala, 

5. Hnilecká jelšina, 

6. Hrušovská lesostep, 

7. Kečovské škrapy, 

8. Pod strážnym hrebeňom, 

9. Sokol, 

10. Stratená, 

11. Zádielská tieňava, 

12. Zejmarská roklina. 
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2.5 Historické pamiatky  

Ako krásna je príroda regiónu Gemer, tak zaujímavo a príťažlivo pôsobí aj vďaka 

množstvu zaujímavých zachovalých kultúrnohistorických pamiatok, medzi ktorými 

dominujú tie najznámejšie, akými sú Hrad Krásna Hôrka, Kaštieľ Betliar s prírodným 

parkom, Mauzóleum  Andrássyovcov v  Krásnohorskom Podhradí a takisto jedinečné 

kostoly so stredovekými nástennými maľbami v Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, ktoré 

sú považované za priamu súčasť európskej kultúry stredoveku. 

Významným centrom regiónu je mesto Rožňava so zachovalým historickým 

jadrom. V severnej časti regiónu sa nachádza mesto Dobšiná, známe ako vstupná brána do 

Národného parku Slovenský raj. 

2.5.1 Rožňava 

Rožňava je staré banícke mesto, ktoré sa spomína už v roku 1291, ktorého sláva 

vyrástla na efektívnej ťažbe a spracovaní rudného bohatstva v stredoveku i novoveku. 

Vzácnosťou historického jadra Rožňavy je stredoveké námestie štvorcového pôdorysu, 

ktorému dominuje renesančná strážna veža a biely secestný pomník Františky 

Andrássyovej. Staré banícke tradície mesta a okolia dokumentuje stála expozícia 

v Baníckom múzeu, ako aj galéria výtvarného umenia na Námestí baníkov, ktorá je 

súčasťou  múzea. 

2.5.2 Dobšiná 

Mesto patrí medzi najvýznamnejšie banícke a železiarske lokality na Slovensku. 

Nachádza sa tu ev. a.v. kostol, ktorý bol pôvodne gotický avšak počas tureckých vpádov 

úplne zničený, koncom 19. storočia bol prestavaný v romantickom neogotickom slohu. 

Kostol Rím. Katolícky z konca 18. storočia s hodnotným neskorobarokovým oltárom. 

V lodi sa nachádza sadrová plastika Ukrižovaného od významného bratislavského sochára 

J. Fadrusza. 

2.5.3 Hrad Krásna Hôrka 

Hrad postavili približne v roku 1320 Mariassyovci, od ktorých ho po dlhých 

sporoch získali Bebekovci. Oni ho opevnili proti Turkom a rozšírili jeho plochu. Od roku 

1642 boli majiteľmi hradu Andrássyovci, ktorí pokračovali v prestavbách. Posledný 
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majiteľ Dionýz Andrássy dal hrad zničený požiarom opraviť a zriadil v ňom múzeum 

svojho rodu, ktoré bolo verejnosti sprístupnené už v roku 1910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Internet. 

 

Mauzóleum je stavba ktorá pochádza z roku 1904 a je postavená v malom parku. 

Dal ju postaviť Dionýz Andrássy ako hrobku pre seba a svoju manželku Františku, ktorá 

ako nešľachtička nemohla byť pochovaná v rodinnej hrobke Andrássyovcov. Je to 

rotundová stavba, v ktorej vnútri sú použité rôznorodé mramory, polodrahokamy a zlaté 

mozaiky. Mauzóleum patrí medzi najvýznamnejšie stavby svojho druhu na svete. 

2.5.4 Kaštieľ Betliar s parkom 

Bol pôvodne renesančnou pevnosťou Bebekovcov, neskôr bola prebudovaná 

Andrássyovcami najprv v klasicistickom a v roku 1886 v historizujúcom slohu. V kaštieli 

je od roku 1953 stála expozícia bývania šľachty od 17. do začiatku 20. storočia. Po 

rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá sa skončila v roku 1994 získal objekt prestížnu cenu 

EUROPA NOSTRA 1994 za pamiatkovú obnovu. V kaštieli sa nachádzajú hodnotné 

zbierky nábytku rôznych druhov, obrazov, porcelánu a poľovníckych trofejí. Veľmi známa 

je aj historická knižnica v ktorej je sústredených vyše 20 000 zväzkov. 
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Kaštieľ sa nachádza uprostred veľmi pekného prírodného parku s rozlohou 80 

hektárov a množstvom drobnej architektúry, fontánami, jazierkami a plastikami. V roku 

1977 bol park zapísaný do zoznamu historických záhrad sveta ako najhodnotnejší park na 

Slovensku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Internet. 

 

2.5.5 Štítnik 

Stred obce s množstvom zachovaných stavebných pamiatok je chránené ako 

pamiatková zóna. Kostol ev.a.v. je jednou z najvýznamnejších pamiatok Slovenska. Je to  

zachovaná stredoveká stavba.  S trojloďovou dispozíciu s nádhernými gotickými klenbami. 

V interiéri nástenné maľby zobrazujúce christologický cyklus, sviatosti, svätcov 

a podobenstvá, ktoré sa na niektorých miestach zachovali až v troch vrstvách nad sebou. 

Maľby pochádzajú zo 14. až 16. storočia a mnohé sú ešte pod omietkou. V kostole vyniká 

bronzová krstiteľnica, neskororenesančný oltár, kazateľnica, mohutný barokový orgán 

a malý neskorogotický orgán v renesančnej skrini, ktorý je najstarším na Slovensku. Kostol 

má mohutnú vežu s drevenou  nadstavanou pavlačou, ktorá je dominantou celej doliny. 
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2.5.6 Ochtiná 

Kostol ev.a.v. je pôvodne románsky ale v polovici 14. storočia bol goticky 

upravený. Na stenách presbytéria sa zachovali stredoveké nástenné maľby z poslednej 

tretiny 14. storočia zobrazujúce Posledný súd, apoštolov, svätcov, korunovanie Panny 

Márie a symboly evanjelistov. V kostole sa nachádza hodnotné vybavenie pozostávajúce 

z renesančných a barokových epitafov, barokového oltára a nádhernej kazateľnice. 

2.5.7 Koceľovce 

Kostol ev.a.v. je gotický z 1. polovice 14. storočia s predvstavanou vežou v hornej 

časti polygonálnou. Na stenách a klenbe presbytéria sa zachovali stredoveké nástenné 

maľby z konca 14. storočia. Zobrazujú postavy svätcov, a symboly evanjelistov. Patria 

k najkvalitnejším stredovekým freskám na našom území. Doposiaľ neodkryté nástenné 

maľby boli objavené aj v lodi kostola. Vzácne je neskorobarokové vybavenie kostola a to 

oltár a kazateľnica. 

 

2.6 Ľudová kultúra a ľudové kroje 

Prieskumom, ktorý bol zameraný na kultúrnu činnosť, konkrétne na zábavy bolo 

zistené, že ľudia sa najviac zabávali na svadbách a tak nečudo, že tieto trvali až tri dni, kde 

si schuti zaspievali a zatancovali, čím sa dokonale odreagovali zo všedného života ako 

takého. Táto rodinná udalosť, presnejšie povedané rodinná oslava, bola veľmi pestrá na 

zvyklosti, ktoré boli aj sprievodným znakom. Tým sa dávalo najavo, že ide o rodinnú 

udalosť, ktorej sa je hodno venovať a okoreniť ju múdrymi a veselými slovami, aby sa 

takto stala atraktívnou. 

Úradne sa to začínalo pred troma týždňami, ako bol dohodnutý termín svadby 

v kostole, kde farár oznamoval verejnosti, že ten mládenec a tá dievčina, mienia uzatvoriť 

manželstvo a zároveň vyzval veriacich, ak by poznali takú skutočnosť pre ktorú by sa 

sobáš nemohol uskutočniť, aby to ohlásili na farskom úrade. Tieto ohlášky boli po tri 

nedele. Týždeň pred svadbou chodil družba oznamovať každému koho svadobní rodičia 

povolávajú na svadbu, kedy  táto sa uskutoční. Tento mládenec v začiatkoch chodil na koni 

vo sviatočných šatách a i kôň bol ozdobený stuhami. Neskôr chodili dvaja družbovia len 
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tak peši povolávať. Boli oblečení sviatočne s ozdobenými paličkami a presne 

formulovanými vetami pozývali na svadobné veselie. 

Druhou raritou na svadbe bolo vozenie „postele“. Vozila sa len truhlica s perinami. 

Posteľ ako takú, musel mať pripravenú ženích. Truhlica sa nárečím nazývala komôt, ktorý 

bol pestro vymaľovaný ornamentmi s menom majiteľky. V truhlici mala nevesta výbavu t.j. 

šatstvo a hodne doma natkaného plátna. Keď už bol ten komôt na voze, nakládli sa na neho 

jej periny a podhlavníky. Všetko to tak našuchorili a poprekladali na seba, aby to bolo čo 

možno najvyššie, čo značilo aká je nevesta zámožná. 

Toto všetko bolo previazané od jednej rebriny na voze k druhej, krásne vyšívanou 

ako dajakou šerpou, aby periny nepopadali. Toto sa prevážalo na stuhami ozdobenom voze 

na ktorom vpredu bol upevnený spravidla mrečok, tak isto stuhami ozdobený, ktoré počas 

prevozu plápolali vo vetre. Na voze sa viezli viacerí svadobníci a za vozom ostatný 

sprievod. Do voza boli zapriahané spravidla vidla voly, ktoré sa neplašili, ale aj kone. Voly 

sa zapriahali štyri a mali na krku na širokých remencoch zavesené spiežovce nárečím 

spiežäky a na hlave, na rohoch mali ozdobené remence, takzvané šalangy, čo sa len na 

takúto príležitosť používali. Pohoniči boli dvaja mládenci, ktorí dobre vedeli plieskať 

bičom počas prevozu a spevu svadobčanov na voze i v sprievode a za vozom. Do toho 

krásne spevu, za pleskotu bičov a hurhaja detí, cingali spiežovce, uberal sa tento krásny 

sprievod od nevesty k ženíchovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Archív obce Rejdová. 
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Keď si k tomu predstavíme tie krásne kroje, bol to fantastický obraz. Občania 

nepovolaný na svadbu, vychádzali zo svojich príbytkov aby pozdravili a pokochali sa 

tomuto krásnemu  sprievodu a tým vlastne dotvárali celkovú atmosféru radosti a veselosti. 

Potom išiel sprievod od ženícha ku neveste. Keď bola nevesta vypýtaná po všetkých tých 

rečníckych súbojoch, odobral sa svadobný sprievod na čele s muzikou, spievajúc 

a výskajúc do kostola na sobáš. Cestou svadobčanky zo sprievodu hádzali svojím známym 

okolo cesty stojacím kusy koláčov, ktoré im svadobná mať dala na tento účel. Ženy 

v sprievode boli vpredu, muži za nimi a na konci mládenci polapaní za plecia v niekoľkých 

radoch, spievali si svoje svadobné pesničky bez ohľadu čo práve vtedy spievali ženy. 

Mládenci dostali zase od svadobného otca vo fľašiach pálenku, ktorou častovali okolo 

stojacích mužov a mládencov. Po príchode zo sobáša domov k ženíchovi, čakala ich 

ledabolo oblečená a všelijako pomaľovaná, zo stuhami a pierkami ovešaná žena, ktorá 

sedela na malo stolčeku vo dvore pred ženíchovým domom. Na vidličke mala nastoknutý 

kus mäsa, v druhej ruke koláč a tak predstavovala akože svadobnú matku, ktorá víta svoju 

nevestu. Nevesta si musela tieto dary z jej rúk zobrať a potom ich vyhodiť na strechu domu. 

Keď tieto padali dole, dochádzalo ku komickým situáciám. Každý i nepozvaný si ich 

mohol uloviť. Dievčatá sa o to usilovali najviac, lebo bola povera, že ktorá z toho koláča 

bude jesť, sa čoskoro vydá. Pritom sa samozrejme sácali a niekedy aj popadali na zem 

a pošpinili si šaty z čoho bol aj plač a okolo stojací mali z toho dobrú zábavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Archív obce Rejdová. 
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Keď prišla večera, do malých izieb sa všetci hostia nepomestili, a preto najmä 

mládež v lete večerala na dvore. Postavili si prázdne sudy hore dnom, na ktoré boli 

položené veľké misy s jedlom. Hlavné jedlo pozostávalo z kapusty s nadrobno narezaným 

mäsom a kaša s mliekom. Mládež sa okolo sudov tlačila a lyžicami, ktoré si priniesli za 

sárami čižiem z domu si naberali jedlo. Niekedy nastala komická situácia, keď niektorý 

podnapitý mládenec začal ohadzovať jedlom ostatných aby mal viac priestoru pri mise 

z čoho bol aj plač a na svadbe ostali hladní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Archív obce Rejdová.  

 

2.6.1 Folklór 

Za jeden z charakteristických prejavov kultúry a zábavy národa sa považuje folklór. 

Správny význam tohto pojmu je možné nájsť nielen v tanečných, spevných a hudobných 

tradíciách, ale tiež v pôvodnom význame slova folk – ľud, lore – vedomosti, čiže vo 

všetkom, čo ľud vie. To, v akej podobe sa zachoval, poukazuje na množstvo osobitostí – 

o ľuďoch, ich mentalite, o spôsobe obživy a života, náboženskom vyznaní, o ich 

umeleckom vkuse a o mnohých ďalších. Pre každý región a často aj pre samotné obce, či 



 

53 

 

dokonca jednotlivcov platí, že v ich folklóre je niečo jedinečné, neopakovateľné, a preto 

veľmi cenné. 

Každoročne sa na konci augusta uskutočňuje v obci Rejdová Gemerský folklórny 

festival, ktorý patrí medzi najväčšie folklórne festivaly na Slovensku. Počas svojej 

existencie si získal priaznivcov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.  

Program je tvorený z vystúpení kolektívov rôznych folklórnych skupín. Súčasťou je 

aj škola tanca na námestí obce, ochutnávka tradičných jedál a koláčov. Návštevníci majú 

možnosť sa prejsť tiež tradičnými rejdovskými trhmi, ktoré sú rozložené po celej obci. 

Pozostávajú z bačovských, remeselníckych, včelárskych, gazdovských a ďalších iných 

dvorov. Na námestí obce predvádzajú remeselníci tradičné ľudové remeslá, ktoré sú 

zachované dodnes.  Vidieť tu návštevníci môžu aj tradičné náradia, náčinia, ukážky krojov, 

výšiviek a paličkovej čipky. Otvorené je takisto Múzeum tradičnej ľudovej kultúry, 

ktorého súčasťou je prezentácia obce a jej histórie. Na záver sa v evanjelickom chráme Sv. 

Michala Archanjela konajú slávnostné služby božie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Archív obce Rejdová. 

 

2.6.2 Tradičný ľudový odev 

Obec Rejdová je na Gemeri najvýraznejšia aj tým, že sa tu ľudový odev zachoval 

až do prvých desaťročí 20. storočia. 
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Celé ošatenie si ľudia, tak ako aj v ostatných obciach, zhotovovali sami. Z konôp 

napriadli a utkali plátno, a podobne tiež spracovali ovčiu vlnu na súkno. Z plátna si každá 

gazdiná sama ušila potrebné kusy odevu pre celú rodinu. Zo súkna šili už len jednotlivci 

prevažne muži pre každého kto si objednal ich výrobok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Archív obce Rejdová.  

 

2.6.2.1 Mužský ľudový odev 

Muži v lete nosili na hlave klobúk, ktorý si však nevyrábali sami, potom bola 

košeľa v lete zo širokými rukávmi, v zime s úzkymi. Gombíky (zo skla) boli prevažne 

modrej farby najmä na košeliach, ktoré sa nosili na sviatok. Gate na leto boli dosť široké,  

na spodku vypluskané ako ozdoba a na nohách krpce. Krpce si tiež sami vyrábali z kúpenej 

kože. Aby sa im ľahko nevyzúvali, prešnurovali ich vo vrchnej časti širokými i dosť 

dlhými remencami, ktoré potom ovíjali okolo lýtok.  

Muži v zime mali na hlave baranicu z ovčej kožky a vonku čiernej, z vnútra bielej 

vlny. Potom bola košela, na košeli sveter (z ovčej vlny), na svetri kožuštek z ovčej kožky 

obrátený vlnou do vnútra a zafarbenou kožkou do hneda na vrchnej strane. Tieto kožúšky 

boli bohato vyšívané a prišívané na nich rôzne vzory z rôznofarebných remienkov. Vo 

veľkých zimách sa nosili ešte zápästky zhotovené z čiernej a bielej vlny a neskôr z bavlny, 

čo bolo zároveň aj okrasou. Tie zápästky mali tvar vrecka na oboch stranách otvorené, aby 
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sa dali pretiahnuť cez päsť na ruku. To bolo účelom, aby sa zima nedostala priamo na telo, 

keďže rukáv na košeli nepriliehal až tak tesne na telo. Potom to boli takzvané chološne 

ušité zo súkna ovčej vlny. Tieto mali v páse otvor pre opasok vpredu bol rázporok v šírke 

asi 10 cm, ktorý pri odopnutí z opaska voľne visel dolu, čím sa utvoril priestor pre ďalšiu 

manipuláciu, či už preto, aby sa ľahšie obliekali, ale najmä na vykonávanie osobnej 

potreby. Po zapnutí to vyzeralo ako dve proti sebe stojace vrecká, zdobené po okrajoch 

otvorov pruhom čierneho plátna. Do týchto otvorov sa v zime kládli ruky, aby sa zohriali. 

Rukavice sa nenosili. Pod chološňami sa nosili úzke gate, aby ostrie vlny nedráždilo 

pokožku. Tieto chološne boli naspodku pri chodidlách na vonkajšej strane nohy 

rozstrihnuté, aby sa dali ľahšie obliekať a zobliekať. Jedna strana bola ušitá tak, že po 

zapnutí na háčiky prekrývala tento otvor. Na nohy sa obúvali kapce zo súkna – vlny a na 

chodidlách niekoľko krát na sebe preložené a prišité, aby sa podrážka skoro nezodrala, ale 

aj ochránila nohy proti zime. Neskôr sa už nosili kožené čižmy. Nosila sa ešte kabanica 

a šuha. Kabanica bola niečo podobné ako teraz trojštvrťový kabát bez klasického goliera. 

Zapínanie bolo na háčiky, vo vrchu spony, cez ktorých otvory sa niekoľkokrát prevliekla 

farebná stužka, ktorá sa potom zaviazala na mašličku. Nosila sa väčšinou voľne bez 

zapnutia a aj ruky boli málokedy v rukávoch. Na bežné používanie bola mierne zdobená po 

okrajoch najmä čiernym plátnom, ale na sviatočné používanie bola iná bohato a pestro 

zdobená. Kabanica sa používala aj v lete do nečasu (dážď, vietor, ochladenie) a najmä 

dobre poslúžila keď bolo treba v prírode prenocovať. Šuha, to bolo niečo podobné ako 

predĺžená kabanica s tým rozdielom, že vzadu na chrbte od krku mala prišitý akýsi prehoz, 

ktorý sa používal, keď pršalo, lebo po prehodení cez hlavu zabránil vode, aby sa dostala na 

telo. 

2.6.2.2 Ženský ľudový odev 

Ženy v lete nosili na hlave jednofarebnú, vo sviatočné dni i vzorkovanú šatku. 

Dievčatá a mladé ženy ich mali rôznofarebné a pestré najmä vo sviatočné dni. Košeľa bola 

ušitá z domáceho plátna s krátkymi nariasenými rukávmi, takzvanými opleckami. Keď 

bolo chladnejšie, na to sa obliekol lajblík, bez rukávov a bol tiež zdobený výšivkou. Sukne 

boli zo začiatku tiež z domáceho plátna, siahali ku členkom a obliekalo sa ich niekoľko. 

Neskôr už boli z pestrofarebnej kúpenej látky. Na nohách nenosili v lete takmer žiadnu 

obuv. Pri žatevných prácach si len máloktoré ušili z plátna akési papučky. Ináč aj po 
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strnisku sa chodilo na boso, najmä ženy a deti. Na nedele a sviatky nosili pestrofarebnejšie 

a bohatšie vyšívaný odev. Na sukni vpredu sa nosila zástera nazývaný rúbok. V začiatkoch 

tiež len z domáceho plátna ale aj z vlny. Nárečím sa tiež volal volnänka. Rúbok mal 

dvojaký význam. Zabraňoval zašpineniu prednej časti sukne, ale tiež poslúžil ako vrecko, 

keď sa spodný okraj chytil do ruky a prehol sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Archív obce Rejdová. 

 

Ženy v zime nosili na hlave šatku z vlny, na košeli sveter z ovčej vlny, na ňom 

lajblík, na lajblíku blúza či vizitka, a na to hrubý prehoz, ináč volaný aj berlinka. Tá sa 

prehodením dala do tvaru trojuholníka a pridržiavala sa rukami alebo postupom času 

sponami. Sukne sa nosili aspoň o jednu viac ako v lete, vpredu na sukni sa tiež nosila 

zástera a na nohách kapce. Vydaté ženy sa odlišovali od slobodných tak, že hlavu mali 

upravenú ináč. Vlasy sa spletali už len ledabolo do vrkoča a ten sa zvinul na temene hlavy 

do tvaru najviac podobnej gule. Potom sa vlasy už len motúzikom previazali, aby sa 

nerozišli. Na to sa nastokol zo žltého drôtu pekne formovaný košík, cez ktorý sa prepichlo 

zopár ihlíc a vytvorila sa akoby predlžená hlava do špicu, na ktorú sa navliekol čepiec a na 

čepiec šatka. Slobodné ženy nosili len jeden vrkoč voľne spustený po chrbte a na konci 

previazaný farebnou mašličkou. Postupom času v rokoch 1920-1940 sa  tieto kroje 

pomerne rýchlo menili – vylepšovali, okrášľovali, skrátka modernizovali podľa vkusu 

šičiek, až z toho bol veľmi elegantný kroj. Keďže sa dosť často menil, nedá sa presne 

jednotne popísať. 
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Zdroj: Archív obce Rejdová. 

 

2.7 Ľudová architektúra 

V mnohých oblastiach sa zachovali prvky pôvodnej ľudovej architektúry, ktorej 

vývoj možno sledovať aj v súčasnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Internet. 
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Vo viacerých obciach sú konštrukcie stavby prevažne z kameňa a z tehál. Nové 

strechy boli pokryté šindľom prípadne slamou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Internet. 

 

Fasáda domu je orientovaná do ulice. Nachádzajú sa tu typické biele stĺporadia 

podstienkov, pod ktorými sa v lete sušia girlandy červenej papriky a trsy zlatožltej 

kukurice. Tiež je možné sledovať typické horizontálne členenie obytného priestoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Internet. 
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V dolnej časti regiónu možno vo viacerých obciach nájsť niekoľko zachovalých 

murovaných, čiže váľkových sedliackych domov. Spomedzi nich vzhľadom na počet 

zachovalých obydlí najvýznamnejšie postavenie obec Silická Jablonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Archív obce Silická Jablonica. 

 

Zachovalo sa tu množstvo pôvodných gemerských roľníckych domov, čo je 

najviac zachovaných ľudových domov v celej oblasti Gemera a Slovenského krasu. 

Typickým znakom architektúry južných častí Gemera sú domy s prvkami 

ľudového klasicizmu, s vaľbovou alebo sedlovou strechou, ktoré sú pokryté šindľom, 

škridlou. Vyznačujú sa najmä vyrezávanými drevenými alebo murovanými stĺpovými 

podstienkami s pavlačami, vyzdobenými priečeliami a štítmi s bohatou ornamentálnou 

výzdobou. Tieto ľudové domy sú postavené  zo sušených tehál alebo kameňa. V 

minulosti boli strechy pokryté slamou. 

Pôdorys domu dodržoval tradičnú trojpriestorovú schému:  

 

- izba;  

- pitvor (predsieň vstupná miestnosť alebo predizba); 

- kuchyňa s  komorou (menšia obyčajne tmavá miestnosť, používaná najmä na 

uschovávanie potravín). 

 

 

http://www.slovensky-kras.eu/info/vseobecne-informacie/
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Zdroj:  Internet. 

 

 

2.8 Ľudové remeslá 

Ľudové remeslá boli v regióne Gemer spolu s architektúrou úzko späté 

s hospodárskym životom prevažne vo vidieckych oblastiach.  

Remeselná výroba sa v tomto regiónu výrazne kombinovala s prácou 

v poľnohospodárstve, spracovaním dreva v lese. Táto práca bola pre jednoduchý ľud 

jediným zdrojom obživy. V rodinách prechádzala zvyčajne z pokolenia na pokolenie a to 

hlavne u mužských potomkov. 

Región Gemer bol v minulosti nesmierne bohatý na rôzne druhy ľudového remesla 

a výroby. Základom boli miestne suroviny: hlina, vlna, drevo, slama, textilné vlákno, koža 

ale aj kov. Rozvíjali sa najznámejšie ľudové remeslá ako hrnčiarstvo, kováčstvo, 

spracovanie súkna a ovčej vlny, paličkovaná čipka, vyšívanie, spracovanie kože pre 

obuvníkov a spracovanie dreva.  

Medzi najstarší úžitkový materiál bolo považované drevo, pretože lesy v tejto 

oblasti ho vždy poskytovali dostatok. Zručný majstri z dreva vyrezávali nábytok, 

interiérové doplnky, deťom kolísky, hračky a do kuchyne lyžice, misy a korytá. 

Najvýznamnejšie boli črpáky gemerského typu s bačovskými motívmi zhotovené 

z jedného kusa javorového dreva.  
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V hornom Gemeri zohrávali podstatnú úlohu v remeselnej výrobe mestá Rožňava, 

Dobšiná, Štítnik a Jelšava. Tam sa rozvíjala remeselná výroba ako celok pre banskú 

činnosť, poľnohospodárstvo a odievanie ľudí. Remeselníci tiež predávali svoje výrobky 

spravidla sami, iba na základe povolenia sa mohli konať trhy. V Rožňave sa konali každú 

sobotu na námestí okolo veže. Už v 18. storočí, kedy bol najväčší rozmach remeselnej 

výroby, tu prichádzalo 400 až 500 vozov naložených najmä poľnohospodárskymi 

plodinami. Pri cestách boli postavené hostince, ktoré boli pripravené aj na prenocovanie 

povozníkov a ustajnenie zvierat. Jarmoky a trhy týchto gemerských miest boli známe po 

celej krajine a zachovali si tradíciu organizovania dodnes.  

Takisto obyvatelia obce Nižná Slaná boli remeselníkmi, nakoľko to vyžadoval 

spôsob ich života. Peňazí bolo u nich vždy veľmi málo, a tak situácia spôsobila, že to, čo 

vedeli vyrobiť sami, nekupovali. Niektorí sa dokázali vypracovať na takú úroveň, že sa 

stali v dedine i okolí známymi odborníkmi. Boli to remeslá súvisiace s výrobou plátna, 

kože, stolárstvo, kolárstvo, výroba šindľov, uhliarstvo, drevorubačstvo, kováčstvo, 

krajčírstvo a iné.  

2.8.1 Spracovávanie dreva – Dlabanie dreva, Debnárstvo, Štiepanie dreva, 

Tokárstvo, Rezbárstvo 

Výrobky z dreva sú najpočetnejšie zastúpené v tradičnej ľudovej výrobe. Drevo, 

ako najdostupnejší prírodný materiál, sprevádzalo človeka celým životom. Dokonale 

poznal jeho vlastnosti, ktorým prispôsobil techniky opracovania. Množstvo tradičných 

výrobkov je dodnes prameňom ďalšej tvorby. Pri zhotovovaní výrobkov z dreva sa 

uplatňujú všetky základné techniky, ktoré predurčujú dekoratívnym i úžitkovým 

predmetom konečnú podobu. Správne zvolený postup opracovania zachováva buď jeho 

masívnosť alebo nechá vyniknúť jeho ohybnosť, farebnosť či kresbu. Tradičné predmety, 

spájajúce sa s pastierskym umením, predovšetkým tzv. bačovský riad (črpáky, odlievaky, 

formy na syr a oštiepky), ďalej napr. pastierske palice sú špecifickou skupinou a v 

tradičnej ľudovej kultúre predstavujú vrchol rezbárskeho umenia.  

Do rovnakej kategórie môžeme zaradiť i drevené sošky a dekoratívne piesty s 

reliéfnou rezbou. Výraznú skupinu predstavujú dlabané výrobky, ktorých tvar a rustikálny 

charakter dosahuje výrobca majstrovským ovládaním sekery. Takto sú zhotovené misy, 

vahany, lyžice, črpáčky. Zastúpenie majú i debnárske výrobky - tradičné gelety, džbery, 
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múteľnice, súdky. Korytárska výroba patrí k najstarším technikám spracovania dreva. V 

minulosti bola hlavným zamestnaním obyvateľov rumunského pôvodu, ktorí v druhej 

polovici 19. storočia prišli na územie východného Slovenska. 

Dlabaním sa spracováva čerstvo zoťaté, nevysušené drevo, najčastejšie topoľa, 

osiky, vŕby alebo lipy. Technika štiepania našla v tradičnom ľudovom prostredí široké 

uplatnenie. Využívala sa v ľudovej architektúre, pri zhotovovaní nábytku, pri výrobe 

náradia pre domácnosť a hospodárstvo ako aj pri výrobe menších dekoratívnych 

predmetov. Štiepanie prevažne z bukového, dubového a javorového dreva alebo dreva 

ihličnatých stromov bolo rozšírené na celom území Slovenska. Zo štiepaného dreva sa 

zhotovujú závesné holubičky a pávy, tienidlá lámp. 

Tokárenie je technika založená na princípe tvarovania dreva v rotačnom pohybe 

súmerne podľa osi. V ľudovom prostredí sa týmto spôsobom vyrábalo tkáčske náradie, 

kuchynský riad, hračky, jarmočné píšťalky. Sústružené výrobky boli vo forme mís, 

tanierov, dóz, svietnikov, soľničiek a iných. Tvarová jednoduchosť umocnená sfarbením a 

kresbou dreva je decentne doplnená napr. vybíjaním, či vylievaním kovom. Touto 

technikou boli vyrábané i tradičné jednoduché jarmočné píšťalky a zvukové hračky. 

Debnárska technika je založená na princípe skladania nádob zo štiepaných dielov 

dreva, stiahnutých kovovými obručami. Debnárstvo bolo známe takmer na celom 

Slovensku. Jeho rozšírenie a vývoj boli podmienené potrebami viacerých špecializovaných 

zamestnaní, ako bolo napr. vinohradníctvo, bryndziarstvo, pivovarníctvo, garbiarstvo. 

Debnárske výrobky boli okrem toho bežnou súčasťou inventára dedinskej domácnosti. 

Sudy a kade sa vyrábali z tvrdého dubového dreva, ostatné výrobky, hlavne gelety, šafle, 

bočky, vedrá, múteľnice, vedrá prevažne z mäkkého jedľového a smrekového dreva. 

Pomerne rozšírená bola práca s drevom aj v obci Nižná Slaná. Poriská do motýk, 

sekier, vidiel a ostatné poľnohospodárske náradie si veľa občanov robilo samo. Zložitejšie 

výrobky, ako korytá, žochtáre, šindle, kosiská, drevené lavice, stoly, cifrované kužele, 

kolovrátky, válovy, jarmá, pluhy, vozy a iné, vyrábali už len zručnejší muži. V dedine sa 

však vždy našli traja-štyria, ktorí to ovládali. Stolárstvo a tesárstvo si už vyžadovalo 

zaučenie alebo aj vyučenie, aby sa vedelo zvládnuť. Ak sa toto remeslo v dedine nerobilo, 

pozývali sa na tieto práce remeselníci z okolia za dohodnutú plácu.  
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2.8.2 Spracovávanie hliny – Hrnčiarstvo  

Hrnčiarstvo patrí k najstarším špecializovaným remeslám. Spracovanie hliny sa 

vyvíjalo v dvoch formách - ako hrnčiarstvo a majolika (označovaná i ako fajansa).  

Hrnčiarska výroba patrí k najnáročnejším tradičným technikám. Okrem toho, že 

vyžaduje nákladné vybavenie dielne, musel mať výrobca veľa odborných vedomostí i 

praktických skúseností.  

Dodnes sú z hrnčiarskych výrobkov zachované taniere a misy rôznych veľkostí, 

džbány, krčahy, vázy, dózy, fľaše. Tradičné zdobné techniky - maľovaný, vyškrabovaný 

alebo reliéfny dekor – sa používali hlavne pri čajových a kávových súpravách.  

2.8.3 Spracovávanie kovu – Šperkárstvo, Výroba spiežovcov a liatovcov, Kováčstvo 

Spracovanie kovu má v ľudovej výrobe svoje výrazné postavenie.  

Ľudové šperkárstvo má osobitné postavenie v spracúvaní kovov. Výroba šperkov 

využívala techniku tepania, vybíjania, gravírovania, liatia a intarzie. V sortimente 

domáckej výroby pre potrebu vlastnú alebo najbližších prevažovala výroba doplnkov 

odevu a účesu, ako boli spinky, gombíky, pracky, ihlice, hrebene, prstene a čističe fajok.  

V tradičnej, nezmenenej podobe, sú valašky - jeden z atribútov pastierskej kultúry 

na Slovensku.  

K náročným technikám spracovania kovu patrí kováčstvo. Toto remeslo patrilo k 

málopočetnej skupine dedinských remesiel, ktoré vykonával pre celé obecné spoločenstvo 

jeden, prípadne viacerí remeselníci. Dedinským kováčom rozsah ich výrobného programu 

určovali potreby miestneho spoločenstva. Patrili k ním výroba a opravy kovových 

úžitkových predmetov (poľnohospodárske náradie, klince, podkovy, nástroje, reťaze, 

kuchynské náradie a pod.). Kováčska práca sa však svojim záberom prikláňala aj k 

umeleckému remeslu a to najmä výrobou výrobkov pre uplatnenie v architektúre ako boli 

mreže, kovania dverí, okenice. 

V obci Nižná Slaná bola práca so železom, teda kováčstvo, neodmysliteľnou 

súčasťou života na dedine. Veľký význam mala výroba rôzneho náradia potrebného pri 

práci v baniach a poľnohospodárstve. Pre kováčsku dielňu bolo nevyhnutné investovať do 

dobrého vybavenia na prácu v nej, preto sa toto remeslo prenášalo z generácie na 

generáciu. V roku 1951 v meste Rožňava založili kováči svoj cech a štatút kováčov im tak 

ukladal aj maximálne ceny za prácu.  
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2.8.4 Spracovávanie kože – Garbiarstvo, Remenárstvo, Kožušníctvo  

Výroba z kože existovala vo forme ľudovej i remeselnej výroby. Špecializovala sa 

podľa potrieb obyvateľov regiónu - zhotovovanie krpcov, káps, opaskov a remeňov ale i 

mešcov na tabak, puzdier na nože, zápästkov. 

Tradičné využitie kože a zdobné techniky našli široké uplatnenie v súčasnej 

ľudovej umeleckej výrobe. Popri pôvodných formách, ako sú krpce, pastierske kapsy, 

viacprackové opasky a remene, mešce na tabak, sa vyrábali aj úžitkové kožené predmety 

a boli to tašky, vaky, opasky, puzdrá na perá a doklady, obaly na knihy. 

2.8.5 Spracovávanie rohoviny  

Rohovina sa ako výrobný materiál uplatnil v ľudovej remeselnej výrobe. 

Mnohostranné bolo použitie rohoviny v súvislosti so široko rozvinutým chovom dobytka. 

Malé, väčšinou kravské rohy používali na zhotovovanie oselníkov, rožkov na plnenie 

klobás alebo pomôcok na maľovanie riadu. Rozšírená bola výroba soľničiek a signálnych 

rohov, často krát s bohatou ornamentálnou výzdobou. Rohovinu používali i hrebenári na 

výrobu rôznych druhov hrebeňov a oselníkov. 

Tradičnými výrobkami boli signálne rohy a rohy na pitie, ktoré si v minulosti 

zhotovovali pastieri a rôzne soľničky a dózy. Veľmi zaujímavé boli šperky - náhrdelníky, 

prstene, náramky, náušnice, pri ktorých sa použila aj kombinácia rôznofarebnej rohoviny, 

intarzia kosťou a kovom. 

2.8.6 Spracovávanie prírodných pletív 

Medzi tradičné remeslá v regióne patrí aj spracovávanie prírodných pletív, ktoré sa 

podľa použitého materiálu rozlišuje takto: 

 

1. Výroba z prútia – košikárstvo – prútie bolo aj v minulosti najrozšírenejším 

košikárskym materiálom. V ľudovej košikárskej výrobe sa spracovávalo zelené 

nelúpané prútie. Vyrábali sa rôzne koše, misy, podnosy a to buď na princípe 

plátnovej väzby alebo tzv. ťahanou technikou, pri ktorej je prútie oblúkovito 

ohýbané. 

2. Výroba zo slamy – slama bola z prírodných pletív po prútí druhým 

najpoužívanejším materiálom v ľudovej košikárskej výrobe. Pletenie košíkov zo 
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slamy bolo rozšírené hlavne v južných oblastiach Gemera, Novohradu a Hontu. 

Ražná slama sa v minulosti využívala na pletenie slameníc na chlebové cesto, ale aj 

na zhotovovanie zásobníc na obilie či úľov. V súčasnej výrobe sa ručne nakosená a 

vymlátená slama používa na výrobu okrúhlych, oválnych košíkov a závesných 

ozdôb. 

3. Výroba z lubov – používali sa luby z dubu, liesky, klenu, javora a lipy. Luby, ktoré 

vznikajú štiepaním uvedených druhov drevín, sú obľúbeným košikárskym 

materiálom.  

 

2.8.7 Výroba tkanín – Tkáčstvo, Spracovanie vlny 

Spracúvanie textilných vlákien patrí medzi základné druhy ľudovej výroby. 

Základným materiálom bol domáci materiál - ľan, konope a vlna. Domácka výroba tkanín, 

v ktorej sa uplatňovali všetky tkáčske techniky a veľká variabilnosť vzorov, zaznamenala 

rozkvet v 18. a 19. storočí. Ručne zhotovené tkaniny boli neodmysliteľnou súčasťou 

ľudového odevného i bytového textilu. Zo základnej plátnovej väzby sa odvodzovali 

zložitejšie tkáčske techniky. Farebné a vzorové kombinácie, rôzne väzby a materiály 

charakterizovali jednotlivé regióny Slovenska. Na tkanie sa aj dnes používa ľan, bavlna a 

vlna. Zhotovujú sa z nich jednak tradičné ľudové textílie vo forme metráže, no 

predovšetkým rôzne druhy prikrývok, prestieraní, obrusov a vankúšov. Tu sa uplatňujú 

všetky tkáčske techniky s veľkou variabilnosťou vzorov - od jednoduchých pásikových 

kombinácií až po preberané vzory s rastlinnými a geometrickými motívmi. Obľúbené sú 

tkaniny v prírodnej farebnosti s použitím ažúrovej techniky, ktoré sú vhodné do každého 

moderného interiéru. Popri týchto bytových textíliách patria do sortimentu tkanín i 

handričkové koberce. Okrem tradičných pruhových vzorov a tkajú koberce s kockovými a 

melírovanými vzormi v rôznej farebnosti. 

K tkaným vlneným textíliám patria predovšetkým guby - tkaniny s vlasom. 

Pôvodne slúžili ako ochranný odev pre pastierov a furmanov. Z hrubej, nepravidelne ručne 

spriadanej vlny sú vlnené prikrývky - surovice, vankúše alebo módne dámske haleny. Pri 

tkaní z vlny nájdeme staré techniky v novom využití. Sú to napr. koberce tkané uzlíčkovou 

technikou, ktorá sa pôvodne uplatňovala na vlnených šatkách, alebo koberce tkané tzv. 

zápästkovou technikou. Z vlny sa pomocou drevených foriem tkajú papuče rôznych tvarov. 
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Tkáčstvo bolo najrozšírenejším remeslom v obci Nižná Slaná, ale aj v okolitých 

obciach. Nebolo azda rodiny, kde by sa nepestoval ľan, konope a nevykonávali sa práce 

vyplývajúce z ich prípravy na výrobu plátna. Táto dôležitá práca sa v rodinách prenášala 

z generácie na generáciu. Veľa žien a aj mužov sa vypracovalo na odborníkov. Plátno sa 

vyrábalo po domácky na krosnách z dreva. Ak sa vyrobilo viac plátna, vždy bola možnosť 

jeho odpredaja vykupovačom plátna. Tak sa v tých časoch stalo mesto Rožňava známa 

svojím obchodom s plátnom v celom Uhorsku a toto odvetvie patrilo medzi jej 

najvýznamnejšie.   

2.8.8 Výroba výšiviek – Výšivkárstvo 

Vývoj výšivky siaha hlboko do minulosti. Znalosť výšivkárskeho umenia prenikala 

postupne aj do ľudového prostredia. Vývoj ľudovej výšivky vrcholí v druhej polovici 19. a 

začiatkom 20. storočia. 

Pre slovenskú ľudovú výšivku je charakteristická farebnosť, bohatosť techník, 

vzorov a ornamentálnych kompozícií. Výšivka bola dominantným zdobným prvkom na 

ľudovom odeve a jedným zo znakov regionálneho odlíšenia.  

Zdobil sa ňou aj bytový textil - prikrývky, úsporné prestieranie, obrusy, vankúše. 

Výšivka nachádzala uplatnenie aj ako dekoratívna výšivka - obrázky a závesy a na 

odevoch a odevných doplnkoch. 

Okrem vyšívania sa napríklad ženy v obci Nižná Slaná venovali vytváraniu rôznych 

krásnych vzorov háčkovaním, predovšetkým to boli menšie či väčšie dečky na sviatočný 

stôl, ale aj celé obrusy. Vo viacerých prípadoch sa obe tieto techniky, vyšívanie 

a háčkovanie, používali spolu a vyšívaný obrus či dečka sa ešte obháčkovali.    

2.8.9 Výroba čipiek – Čipkárstvo  

V tradičnej textilnej tvorbe zohrávalo čipkárstvo významnú úlohu. Rozvinuli sa tu 

rôzne čipkárske techniky - čipky pletené na krosienkach, šité čipky, háčkovanie a 

paličkovanie. Paličkovaná čipka k nám prenikla v 16. storočí dvoma cestami: z juhu 

chorvátskou kolonizáciou a zo západu z Čiech a Nemecka prostredníctvom baníkov. Je 

významným textilným druhom, ktorý sa v ľudovom textile rozvinul do kompozičnej, 

ornamentálnej i farebnej bohatosti. Zdobil sa ňou odev i bytový textil.  
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Ženy žijúce v obci Nižná Slaná sa paličkovaniu venovali zo záľuby, najskôr pre 

svoju potrebu a neskôr, ak bol záujem, aj na predaj.  

Sortiment čipkárskej výroby tvorili tradičné čipky, motívy a paličkované doplnky 

ľudového odevu. Tradičnými čipkami sú zdobené prikrývky, obrusy, prestierania. Ak bol 

tradičný motív štylizovane celoplošne rozvinutý, čím vzniká celočipková prikrývka, obraz 

alebo záves.  

Paličkovanie na Slovensku je aj v súčasnosti známe tým, že technická a estetická 

úroveň, ako aj rozmanitosť vzorov dosiahla také rozmery ako nikde na svete.  

 

2.9 Lesné hospodárstvo 

Remeselná výroba sa v tomto regiónu výrazne kombinovala s prácou 

v poľnohospodárstve a spracovaním dreva v lese. Táto práca bola pre jednoduchý ľud 

jediným zdrojom obživy. V rodinách prechádzala zvyčajne z pokolenia na pokolenie a to 

hlavne u mužských potomkov. 

Drevo je v regióne považované za jeden z najstarších úžitkových materiálov, 

pretože lesy v tejto oblasti ho vždy poskytovali dostatok. Zručný majstri z dreva vyrezávali 

nábytok, interiérové doplnky, deťom kolísky, hračky a do kuchyne lyžice, misy a korytá. 

Najvýznamnejšie boli črpáky gemerského typu s bačovskými motívmi zhotovené 

z jedného kusa javorového dreva.  

Keďže lesy v okolí obce Nižná Slaná boli husté, spustila sa v tejto oblasti valaská 

kolonizácia. Valasi začali prichádzať do horného Gemera koncom 14. storočia a ich 

usadzovanie trvalo do 16. storočia. Hospodárstvo sa tu naďalej rozvíjalo a krajina z tohto 

procesu bohatla. V minulosti tieto lesy patrili aj do majetku Andrássyovcov.  Ako sa 

rozvíjalo hospodárstvo stalo sa drevo nevyhnutnosťou pre baníctvo a hutníctvo. Bolo 

spaľované priamo v hutách alebo sa z neho pálilo drevené uhlie pre huty a hámre. 
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V rámci prieskumu sú spracované v rozhovore s pánom Jánom A. z obce Nižná 

Slaná nasledovné spomienky na prácu v lese: 

 

Narodil som sa 28. decembra 1890. Pochádzam z veľmi chudobnej rodiny. Bolo 

nás 12 detí. Z toho nás ostalo osem, šesť dievčat a dvaja chlapci. Vychodil som šesť tried 

ľudovej školy a tri roky opakovacie (chodilo sa v stredu a v nedeľu). Sprvu, kým som bol 

menší, som pomáhal doma matke. Keď mi bolo 13 rokov začal som chodiť do lesa. Otec 

bol drevorubač. Ja osobne som poznal aj Andrássyho Gejzu, Mano a Gejzu mladšieho. 

Metre sme rúbali pre uhliarov, ktorí pálili drevené uhlie pre Andrássyho maše. On mal 

maše vo Vlachove, v Nižnej Slanej a inde.  

V roku 1912 som narukoval, ale bol som vyreklamovaný. V roku 1913 som sa 

oženil  s Máriou a mali sme spolu tri deti, syna Jána, dcéry Zuzanu a Máriu. Keď vypukla 

prvá svetová vojna, tak som znova narukoval a vrátil som sa domov až v roku 1918. Keď 

som prišiel domov, začal som znova pracovať v lese. 

 

Popíšte nám názvy chotárov, kde všade ste rúbali metre. 

Jädliny, Za hôrou, Barteška, Turecká atď. 

Vozili Vás domov alebo ste tam bývali? 

Ale kdeže vozili. V tom čase sa chodilo peši. My sme celý týždeň spávali 

v kolibách, ktoré sme si sami urobili. Domov chodiť nebolo kedy. Ráno, keď vysvitlo sme 

už robili a niekedy aj pri mesiaci. Robilo sa večer, až kým sa úplne nezotmelo. Kolibu sme 

robili tak, že sme asi 60 cm vykopali do zeme. Potom sme zabili sochy do zeme, cez ktoré 

sme preložili drúška, o ktorý sme opierali na to pripravené štiepy. Tieto sme potom 

obsypali lístím a hlinou, aby nám do vnútra nepretekala voda a aby nám v zime nebola 

zima. Vpredu sme nechali neveľký otvor a aj ten sme si zakrývali okresanou štiepou. Tu 

sme spávali aj v zime a bolo nám tu veľmi teplo. Kládli sme si celú noc oheň v kolibe. Tu 

sme si aj varili. 
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Aké nádoby ste v tom čase v kolibách používali? 

Používali sme hlinené nádoby, v ktorých sme aj varili a jedli sme z kančovikoch. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Archív pána Jána A. 

 

Čo bolo najčastejším jedlom v tom čase? 

Najčastejším jedlom v tom čase boli halušky, záverláky (korce). Robili sa tak, že sa 

do hrnca dali variť zemiaky a potom sa tam nasypala múka. To sa rozmiešalo a kládlo sa 

lyžicou po kraji v misky. Dalo sa to jesť aj z ruky ako halušky, krúpy, lokše. Tie sa však 

nosili z domu napečené na peci. Cesto sa rozvaľkalo a potom sa na šporáku upieklo. Po 

upečení sa polámalo na kúsky o rozmeroch 3x4, 3x3, 3x2 cm a pod. Potom sa pomastilo, 

posolilo a bola to veľmi dobrá pochúťka, kaša. 

Buďte tak dobrý a popíšte nám celodenný režim dňa drevorubačov. 

Ráno sme vstali ešte za tmy a prvá vec bola uvariť si na raňajky halušky. Hodiny 

sme síce nemali, ale riadili sme sa podľa hviezd, mesiaca a podľa vypestovaného návyku. 

V báne (rúbanisku) robilo niekoľko partií vedľa seba. Každá partia sa usilovala, aby bola 

v báne prvá, aby čo najviac metrov narúbala a samozrejme i zarobila. Na obed sme jedli 

slaninu priamo v báne. Do koliby nebolo kedy chodievať. Za slaninkou sme sa napili vody 

a robili sme ďalej. Poobede sa obyčajne štiepalo už narezané drevo a ukladalo sa do 

šramkov (metrov). Večeru sme si varili potme pri vatre v kolibe, bola to obyčajne krúpová, 

fazuľová alebo iná polievka, poprípade zemiaky s mliekom. Robili sme v krpcoch a v zime 

sme na krpce pribíjali podkovice, aby sa nám nešmýkalo. V zime sme si do krpcov obúvali 



 

70 

 

vlnené onuce, ktoré nám často primrzli o krpce, a preto sme ich museli cez noc sušiť. 

Robilo sa v tom aj v snehu, pretože iná obuv sa medzi chudobným ľudom nepoznala. 

Nebolo Vám v tej obuvi zima? 

Nie, nebolo. Naopak bolo v tom teplo, pretože vlnené onuce ťažko prepúšťali vodu 

a boli veľmi teplé. V sobotu sme robili len doobeda a na obed sme odchádzali všetci 

domov. 

V čom ste si nosili stravu na celý týždeň? 

Stravu sme si nosili v plátenných tanistrách, medzi ľudom nazývané štyri trakacie 

tanistre. Urobili nám to matky alebo ženy z domáceho plátna. V hornej časti sa tanistra 

zväzovala doma utkanou tkaničkou. Na osvetlenie koliby slúžil oheň. Nepoužívali sa tu 

žiadne sviečky, ani iné svietidlá. Sviešky alebo petrolejové lampy nemala k dispozícii ani 

každá chudobná rodina, pretože si tie prostriedky nemali za čo kúpiť. V pondelok sme 

odchádzali z domu ešte za tmy, aby sme na svitaní boli na rúbanisku. So sebou sme si 

v tanistrách niesli stravu. Brávali sme si chleba, slaninu, múku, grúle (zemiaky), soľ, maslo, 

tvaroh, krúpy a ak bolo tak aj mäso. Cez leto sa veľmi metre nerúbali. Rúbalo sa väčšinou 

v zime. V lete sme robili doma okolo hospodárstva, potom sme vysádzali les pre grófa, 

robili plečky (určitá plocha lesa sa preriedila od starých stromov a kríkov). Pri vysádzaní 

nového porastu sa častokrát vyniesla hore boška pálenky, ktorú nám dal gróf. Okrem nás 

tam robilo veľa ľudí z Hnilca. Tí dostávali komenciu (všetko čo im bolo treba). Potom sa 

im z výplaty odpočítali výdavky na stravu a iné potreby. Ďalej sa vyčleňovali haluzie 

(konáre) zo smrekov, ktoré boli v zimnom období zrúbané. 

Koľko ste zarobili za jeden meter narúbaného metrového dreva? 

Na deň sme priemerne zarobili tri koruny. Denne sme narúbali 10-12 metrov dreva. 

Všetko sme robili ručne, nie tak, ako dnes majú motorové píly a pod. V lete, keď sme boli 

takí parobci, chodili sme do Hänžlovej (Henclovej) metre odoberať a odvážali sme ich 

Židom, ktorí s drevom obchodovali. Viete, aj gróf si dobrých robotníkov vážil a dával im 

aj pomocné práce, aby mali stálu robotu. Mali sme doma aj malé hospodárstvo, držali sme 

si kravičku, takže mliečka bolo skoro po celý rok. 

 



 

71 

 

Bolo u Vás zvykom zjesť polievku. v ktorej sa uvarili halušky? 

Áno, bolo zvykom. Dokonca aj my sme ju jedávali v drevorubačských kolibách. 

V kolibách sme to robili tak, že sme si do drevenej misky, ktorú sme si sami zhotovili, 

vyliali túto polievku, troška sme ju posolili a poprípade sme do nej dali kúsok bryndze 

a večera bola hotová. V letnom období sa veľa používala bryndza na haluškách a varila sa 

aj polievka s bryndzou, hlavne tam, kde mali ovce.  

U takej veľmi chudobnej rodiny bolo zvykom jesť polievku, v ktorej sa uvarili 

zemiaky? 

Áno, poznal som veľa rodín a to hlavne tam, kde nemali kravu, jedli polievku so 

zemiakmi, v ktorej sa zemiaky varili a dokonca častokrát sme to jedávali aj my v období, 

keď sa krava nedokila. 

Ako to vyzeralo u Vás na pôstny /Štedrý/ večer? 

Celý deň sa postilo a pripravovala sa večera. Uvarila sa jucha s mäsom, opražili sa 

hurky, pripravili sa zuzáky, uvarili sa sušienky a napiekli sa koláče. Na Štedrovečerný stôl 

sa položil chlieb, z ktorého nebolo slobodno krájať cez sviatky, celý koláč kúchen, beräc, 

rožčok s makom, s lekvárom alebo s tvarohom. Okrem toho sa na stôl položil cesnak, ovos, 

žito, jačmeň, orechy, jablká, konopné semä, peniaze, a to preto, aby všetkého bolo hojno 

po celý rok. 

Ako to vyzeralo pri Štedrovečernom stole? 

Posadali sme si všetci okolo stola. Najprv sme sa pomodlili a potom sa zaspievalo 

niekoľko nábožných piesní. Najstarší muž v domácnosti, obyčajne otec zavinšoval. 

Hovorili sa rôzne vinše, ja si spomínam na tento: 

 

Včetne tobě, dúfam v Tebe Paně, 

Ty otvíraš ruku svú a nasycuješ všechny živočíchy, 

z dobré ľúbezné vúle tvé, 

pri tomto Tvém stole požehnaj nás všech spolu. 

Amen. 
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Po tomto vinši sa naliala hriata do pohárikov, keď sa táto vypila, prikročilo sa 

k jedlu, najprv sa začali jesť zuzáky. Prvý zuzák sme dali vedľa misky. Pokiaľ bol v dome 

zuzák, po večeri sme schytili zuzák, utekali s ním na ulicu a čakali, z ktorej strany zabreše 

pes, pretože z tej strany, odkiaľ pes zabrechal, bude mať žena muža. Okrem toho sa zuzáky 

dávali aj dobytku s cesnakom, aby strigy nemali nad dobytkom moc. Po zuzákoch sa jedla 

jucha, mäso, hurky, ak boli a poprípade klobása, koláče. Potom si každý ľubovoľne bral 

jablká a orechy. Ak prvý orech alebo jabĺčko, ktoré niektorý z členov rodiny zobral do 

ruky, bolo červavé, to znamenalo, že bude celý rok chorľavý. Sen, ktorý sa prisnil človeku 

zo Štedrého večera do rána, bolo si treba zapamätať, lebo sa uskutočnil. Po večeri sa znova 

zaspievalo niekoľko nábožných pesničiek. 

 

2.10 Výroba liehu 

Výroba pálenky v páleniciach si našla svoje úrodné pole v 17. - 19. storočí. Pálenka 

sa vyrábala v zastaraných páleniciach až do druhej polovice 19. storočia, kedy tento spôsob 

začalo nahradzovať moderné liehovarníctvo. 

 

2.10.1 Ovocinárstvo 

 

V rámci prieskumu je uvedený výber z  Diplomovej práce  autora Mgr. 

Štefana Liptáka: Hospodársky život  obyvateľov obce Brdárka a  jeho odraz 

v ich spôsobe života :  

 

Jedným z nezanedbateľných zdrojov príjmov pre rodinný rozpočet bolo na Brdárke 

ovocinárstvo lepšie povedané predaj ovocia. Ovocinárstvo však nepredstavuje hlavné 

zamestnanie. O stromy sa totiž nebolo treba starať každý deň. No je potrebné 

nezanedbávať starostlivosť o ne.  

Ovocinárstvo zaberá v poľnohospodárstve Gemera značný podiel a význam. 

Predstavovalo v minulosti doplnkového a striedavo aj dominujúceho činiteľa 

v poľnohospodárstve Gemera a hlavne Brdárky. 
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Prírodné podmienky v tomto kúte Gemera dávali základný predpoklad rozvoja 

ovocinárstva. Najznámejšie strediská ovocinárskej produkcie v okrese Rožňava a Revúca 

sú: Štítnik, ktorý je známy svojím rozvinutým pestovaním rozličných druhov jabĺk, ďalej 

Brdárka a Hanková, obce, ktoré sa preslávili svojimi čerešňovými sadmi a oblasť 

pestovania jabloní, hrušiek, ale najmä sliviek Prihradzany a Gem. Teplice. 

Medzi prvé zmienky o ovocinárstve v Gemeri patria skromné údaje z urbárov zo 

17. storočia. Sú to však len nepatrné údaje o ovocných záhradách poddaných, ktoré sa 

počítali podľa klasifikácie obcí v urbári Márie Terézie ku výhodám obce.  

Už v prvej polovici 18. storočia patril Gemer medzi tri najvýznamnejšie strediská 

ovocinárstva. Dedinky Brdárka a Hanková boli obzvlášť známe svojím rozvinutým 

ovocinárstvom a usilovnosťou, s akou sa pestovaniu ovocia venovali. 

O uvedomení si významu a dôležitosti rozvoja ovocinárstva na pevnejších 

odborných základoch svedčí aj vznik pomologického spolku v Jelšave roku 1796, ktorý 

založil učiteľ Pavel Černoch. Spolok združoval väčšinou príslušníkov inteligencie, ktorých 

spájala spoločná láska k pomológii. 

Koncom 19. storočia sa už ovocinárstvo dostávalo na vysokú úroveň hustým 

rozvojom ovocinárskych škôlok a špecializáciou žúp od roku 1912 na ovocné sorty podľa 

vhodnosti klimatických podmienok. 

Podmienky rozvoja ovocinárstva a jeho postavenie sa po druhej svetovej vojne 

značne zmenili. Prelomovým obdobím v jeho rozvoji sú roky 1949 – 1959, kedy dochádza 

ku kolektivizácii. V jej počiatkoch sa ovocinárstvu venovala len malá pozornosť, pretože 

sa bolo treba venovať pestovaniu obilnín a iných produktov potrebných na výživu 

obyvateľstva. V posledných rokoch sa družstvá ovocinárstvu nevenovali z nedostatku 

pracovných síl a preto, lebo terény s ovocnými sadmi sú pomerne málo prístupné technike. 

V súčasnosti obyvatelia oberajú stromy iba pre vlastnú potrebu.  

Snaha o rozvoj ovocinárstva v Gemeri prebiehala aktívne v rokoch 1950 – 1960. 

Svedčia o tom i početné články v okresných novinách, vyzývajú sa mladí ľudia, aby 

prispeli k jeho rozširovaniu, pretože ovocný strom nezaberie veľa miesta a okrem toho čistí 

vzduch a prispieva k zdraviu človeka. 
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V Štítniku sa roku 1959 – 60 začína vyučovať na strednej poľnohospodárskej škole, 

so špecializáciou ovocinár - hydinár, dnes ovocinár zeleninár. I škola prispieva ku 

skvalitňovaniu a rozširovaniu ovocinárstva. 

O najstarších dejinách ovocinárstva a jeho samotných počiatkoch v Gemeri 

nemáme takmer žiadne údaje. Vychádzame preto z neveľkého množstva literatúry a 

z podania informátorov.   

Ovocinárstvom sa obyvatelia Gemera zaoberali v širšej forme asi od počiatku 18. 

storočia. Výsadba ovocných stromov začala pod vplyvom majetnejších vrstiev a od nich sa 

ovocinárstvu začal priúčať aj ľud. Podstatný vplyv na rozvoj ovocinárstva mal Jozef II., 

ktorý vydal príkaz vysádzať ovocné stromy najmä okolo ciest. 

Aj samotné prírodné podmienky nútili ľudí venovať sa ovocinárstvu, lebo podľa 

slov informátorov „už starci visadili ovocnie stromi, lebo tu veru ničoho nebulo“. Pôda na 

obrábanie bola teda málo prístupná a vhodná na pestovanie poľnohospodárskych 

produktov iného rázu ako ovocinárskeho. Aj hojný výskyt plánok v okolitých lesoch 

pomáhal pri zvyšovaní počtu ovocných stromov. 

Na výsadbu ovocných stromčekov vplývali aj učitelia v školách, ktorí viedli svojich 

žiakov k odbornejšiemu prístupu v pestovaní ovocia. Pod vplyvom školy a vedení svojím 

záujmom, sa ovocinári venovali svojmu vzdelaniu individuálne. 

O samotné stromy bolo v minulosti veľmi málo postarané po právnej stránke. 

Magdeburské právo bolo udelené Štítniku roku 1328. Na jeho základe v zákone o 

prečinoch sa hovorí: 

 

- keď niekto inému zoťal strom, musel to nahradiť podľa dohody, alebo súd rozhodol 

o tom. V tomto prípade sa stromy odhadovali podľa veku. 

- keď ovocie prevísalo k susedovi, mohol si tento vziať to ovocie, čo viselo v jeho 

záhrade. Všetko však záviselo od toho, ako sa dohodli susedia medzi sebou. 

 

Roku 1889 vyšiel na príkaz ministra Szécheryho v Rakúsko – Uhorsku „Zákon 

poľní a hospodársky“, v ktorom sa ukladá v priebehu šiestich rokov vysadiť ovocné stromy 

a starať sa o ne má ten, kto sa stará o cesty. Každá obec má v priebehu troch rokov vysadiť 

stromovú škôlku, kde sa majú učiť využívať a rozvíjať ovocinárstvo deti aj dospelí, aby 
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obec mohla potom odpredávať mladé stromky. Za zoťatie stromu sa platila pokuta 300 

zlatých, za zničenie moruše 50 zlatých. 

Po druhej svetovej vojne bol na každé ONV ustanovený referent, ktorého úlohou 

bolo ochraňovať rastliny. Musel mať prehľad o rastlinnej výrobe, o chorobách, o škodcoch 

na ovocných stromoch v celom okrese. 

Ovocné stromy sa najviac sadili do „zahradok“, „na zahradách“. Týmto termínom 

sa vyjadruje ovocný sad, pretože názov sad sa nepoužíva. V okolí Štítnika a Brdárky sa 

stromy sadili do svahov nad domami. Hodne ovocných stromov je posadených v humnách, 

na lúkach, v záhradách okolo domu. Na medze sa ovocné stromy nesadili, lebo po dozretí 

ovocia by bolo došlo ku sporom o úrodu medzi susediacimi vlastníkmi. Pod stromami sa 

v sadoch nesadilo nič, dobytok sa pod nimi nepásol, tráva sa kosila i otava. Starší 

obyvatelia však uvádzajú, že pod stromami sa košarovalo ba sa pôda aj poorala a hnojila 

maštaľným hnojom. Tak vraj ovocie bolo kvalitnejšie a väčšie. A tým sa dosiahol lepší 

výsledný efekt, ktorý bol odpredaj ovocia. 

Hranice župy sa ohraničovali ovocnými stromkami, ako aj hranice obcí. Tak to bolo 

aj na hornom Gemeri v obciach Brdárka, Ochtiná. Úlohou ovocných stromov pri cestách 

bolo v prípade zlých poveternostných podmienok slúžiť ako smerovky. Okolo ciest sa 

najviac sadili jablone, slivky, orechy. 

Pri šľachtení ovocných stromov prvou podmienkou bolo nájsť v lese vhodnú 

plánku. Ľudia plánky nachádzali v lese, na stráňach svahov. Obyčajne ich chodili 

vykopávať na jar alebo na jeseň. Keď ich ovocinár vykope na jar, hneď si ich zasadí na 

určené miesto, obyčajne v záhrade pri dome, v humne alebo priamo v sade. Po zasadení 

plánku môže hneď zaštepiť. Opatrnejší sadili plánky radšej na jeseň, aby videli, či sa 

plánka prijala. Ak áno, štepila sa na jar. 

V prípade, že na jar, keď už stromy začali pučať, udreli mrazy, stromy sa 

zadymovali. Na zem pod nimi sa naukladali piliny, suchý hnoj, lístie. Zapáli sa to a nechá 

sa stromy poriadne zadymiť. Na jeseň sa stromy chránili pred zimou a lesnou zverou 

rôznymi spôsobmi. Používali zvláštny roztok z vápna, hliny, žlče, zriedený vodou a 

pridávali i konský trus. Stromčeky sa tiež obaľovali do starých handier, do slamy a 

previazali sa špagátom. Takto sa ochraňovali len mladé stromčeky. Na jeseň sa stromy 
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okopávali a hnojili. Hnojilo sa maštaľným hnojom, ktorý sa do sadu vozil na voze. Sady 

nebývali oplotené, plotom sa oddeľovali humná a záhrady okolo domov. 

Oberačka nekolidovala s inou prácou, vždy bolo dosť času na oberanie i na iné 

práce na poli. V čase oberačiek pomáha celý dom pri zbere ovocia. Jedáva sa len skromné 

jedlo, suché a studené. Hlavná ťarcha práce spočívala na mužovi. Jeho úlohou bolo oberať 

hlavne ovocie na stromoch. Ženy vzali obrané ovocie od muža, preberali ho, aby 

neuskladnili červivé alebo hnilé a ukladali ho do košov. Aj deti si našli prácu. Odnášali 

potrebné náradie, prinášali rôzne pomôcky, pomáhali ženám pri triedení. V prípade, že 

ovocia bolo veľa, gazda si najímal pracovné sily. Najímať sa dali obyčajne chudobnejší 

ľudia z tej istej dediny alebo z okolia. 

Pred začatím oberania čerešní každý gazda s šiel vykosiť trávu popod stromy aby 

sa nepošliapala a dala sa využiť.  

Na prácu ako už bolo uvedené si najímali pracovné sily. Niektorý bohatší gazdovia 

mali počas roka stálych „sluhov“, ktorý pomáhali pri všetkých prácach.  

Oberanie čerešní sa začínalo koncom júna na západnej strane chotára kde čerešne 

dozrievali najskôr a pokračovalo sa cez severnú stranu na východnú. Takmer obišli počas 

zberu s náradím celú dedinu. Gazda s gazdinou neboli prítomný počas všetkých dní 

oberania čerešní. Čerešne sa chodili na tretí alebo štvrtý deň po zbere predávať aby 

nezhnili. Počas neprítomnosti gazdu ostatní členovia gazdovstva oberali ďalej 

a pripravovali nový náklad.   

Ovocie prinesené zo záhrad sa uskladňovalo na zimu na rôzne miesta. Pri 

uskladnení bolo treba dbať na to, aby sa ovocie dostatočne vetralo, aby nezhnilo. Medzi 

najviac používané priestory patrila povala na dome „pôjd“. Na povale sa porozkladalo seno 

a do neho sa uložilo ovocie. Na uloženie ovocia dbal vždy gazda – hlava rodiny. Iným 

spôsobom sa ukladalo ovocie do komôr na „steláže“. Ovocie sa ukladalo aj v pivnici, kde 

sa poukladalo na otavu a otavou sa aj prikrylo, aby nezamrzlo v prípade veľkej zimy.  

Až do začiatku 20. storočia sa urodilo málo ovocia najmä v severných oblastiach 

Slovenska a hovorilo sa, že „ovocie je panské jedlo“. V skúmaných lokalitách Gemera 

bolo ovocia dostatok, ale aj tu išla väčšina na predaj. 

Ovocie v surovom stave sa konzumovalo vo veľkých množstvách. Takto sa v ňom 

uchovalo najviac vitamínov a s jeho prípravou neboli žiadne starosti.   
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Ovocie sa najviac jedávalo v nedeľu a vo sviatok. Otec alebo gazdiná nabrali 

ovocie na misku a položili na stôl. Čerstvé ovocie nesmelo chýbať na stole počas 

vianočných sviatkov. 

Medzi tradičné spracovanie ovocia patrí i sušenie v špeciálnych sušiarňach. Prvým 

a starším variantom je Gemerská pletená sušiareň. Je to typ navrchu otvorenej pece 

vypletenej vŕbovými prútmi so stabilnou lieskou (rošt pletený z liesky). Druhý variant je 

sušiareň z nepálených tehál – váľkov, na ktoré sa upevnila lesa. Týmto spôsobom sa sušili 

hlavne slivky. Na Brdárke sa pestovatelia ovocia nevenovali sušeniu ako v iných lokalitách 

Gemera kde pestovali ovocie.  Dodnes tu pretrváva ten najjednoduchší a najstarší spôsob 

sušenia ovocia – sušenie na slnku. Najviac sa ovocie okrem sušenia v sušiarňach sušilo 

v peciach po dopečení chleba. Takto sa sušili najmä jabĺčka „ šťepánki“. Svoje 

pomenovanie nedostali od Štefana aj keď sa konzumovalo sušené ovocie najviac v zimnom 

čase a v čase pôstu ale podľa spôsobu prípravy jabĺk pred sušením. Jablká sa delili či 

štiepili na osminky. Na plechoch v trúbach sa sušili slivky i jabĺčka. V trúbach sa sušili aj 

čerešne, ale len ako maškrta, lebo pri sušení veľmi zoschli. 

Sušené ovocie sa najviac jedávalo v čase pôstu. Sušené slivky sa konzumovali 

uvarené na polievku – „zatrepanje sľivi“. Pred smädom sa ženy bránili sušenými slivkami 

pri práci na poli, jedávali sa i ako kompót k mäsu. 

Slivkový lekvár mal v ľudovej strave ešte významnejšie postavenie ako sušené 

ovocie. Nahrádzal ľuďom chlieb, zaháňal smäd, dával sa deťom ako maškrta, používal sa 

do rôznych kuchárskych receptov. 

Lekvár sa varil na otvorenom ohnisku. Najviac sa takto varili bystrické slivky, ale 

aj duranzie. Hneď po oberaní sa slivky mohli začať variť v kotle na dvore. Pod kotol sa 

kúrilo bukovým hrubým drevom tak, aby lekvár stále vrel, ale nesmel prihorieť, aby 

nedostal zlú chuť. Po celý čas varenia sa lekvár miešal. Po uvarení sa lekvár vylieval do 

„slameničiek“, v ktorých bola vložená mokrá handra. Po vychladnutí sa potom lekvár 

vyklopil a uložil sa na čistom papieri na povale. Prikryl sa tiež papierom. V takejto forme 

sa lekvár ľahko krájal na tenké plátky alebo okrušky ako chlieb. Po vyklopení zo 

slameničky sa lekvár zakrúti do „ľanovej servítki „ a zavesí sa do „kantárika“. Takto sa 

nechá visieť v komore. Iným spôsobom uskladnenia lekváru je jeho vylievanie do 

„šreplišiek“ z hliny. Po vyliatí sa vkladal do pece, aby sa na jeho povrchu vytvorila kôrka. 
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Vytvorenie kôrky bolo veľmi dôležité, lebo ináč by sa lekvár za svojho dlhoročného státia 

mohol pokaziť. 

Výroba pálenky patrila medzi najvýznamnejšie formy spracovania ovocia v Gemeri. 

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia vlastnili niekoľkí gazdovia v dedine kotlíky na 

pálenie, ale nad ich používaním mal dozor „financ“. Po roku 1918 boli vytvorené prvé 

obecné pálenice. 

Slivovica sa pila pri rôznych príležitostiach. Ráno na „lační žalúdok“ si dali muži i 

ženy „štamperlík“ slivovice, aby bola chuť do jedenia a lepšie sa začínal deň. Cez deň sa 

už nepila, iba v prípade, že do domu zavítal hosť. Slivovica sa pila i v čaji, pri zabíjačkách, 

pri robote okolo domu, pila sa cez sviatky. Neobišla sa bez nej žiadna príležitosť. Zo 

slivovice sa robilo aj „hriato“. Do horúcej vody s cukrom sa naliala slivovica. Na výrobu 

kvasu, z ktorého sa pálila pálenka sa nepoužívalo každé ovocie. To najväčšie, najsladšie sa 

muselo predať. Na kvas teda ostalo len malé a poškodené ovocie alebo také ktoré sa 

nepodarilo odpredať a priviezlo sa naspäť.  

Predaj ovocia prebiehal v troch formách. Prvou formou bol predaj na Dolnú zem 

(do Jágra, Miskolca, Ozdu, Putnoku, Salgotarjánu), Spiš a Horehronie, pričom sa ovocie 

dopravovalo na miesto predaja na vozoch. V druhej forme predávali ovocie ženy, ktoré ho 

dopravovali na trhy do blízkych miest peši. A treťou formou bol predaj cez kupcov, ktorí 

prichádzali do lokalít, vykúpili ovocie a dopravili ho na miesto určenia vagónmi. 

Odpredaj ovocia na Dolnú zem presnejšie do severných častí Maďarska sa skončil 

po rozpade Rakúsko-Uhorska. V časoch keď sa chodilo aj do týchto lokalít sa na cestu 

vydával gazda spolu so ženou alebo nevestou. Na dolnú zem sa chodili predávať najmä 

hrušky a jablká. No nesmieme zabudnúť na to, že časť ovocného nákladu sa nepredala ale 

vymenila za iné poľnohospodárske produkty, ktorým sa zase darilo v lokalitách predaja. 

Veľakrát sa takto stalo, že sa domov doviezol ťažší náklad ako sa odviezol. Na dolnej zemi 

sa vymieňalo ovocie za kukuricu, fazuľu, pšenicu a žito. Výmenný pomer bol jedno vedro 

jabĺk za jedno vedro kukurice alebo fazule a jedno vedro jabĺk niekedy až za dve vedrá 

pšenice či žita. Vymieňať za iné naturálne produkty sa mohli iba menšie jablká tie väčšie 

sa museli predať.  
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Aj takáto bola často odpoveď bývalého gazdu:  

 

„Peňaze bulo viacej treba aj na dane aj  na gráti aj na ostatňie a  ňie 

domou doviesť pouni voz a  zas se starat čo s  t im.“  

 

2.10.2 Pálenčiarstvo 

Alkohol môže byť konzumovaný vo forme liehových nápojov, alebo ako liehovina. 

Liehové nápoje obsahujú obmedzené množstvo alkoholu, keďže sa v nich vytvára 

kvasením. Oproti tomu liehoviny obsahujú vyššie percento, nakoľko sú pripravené 

z čistého liehu alebo destiláciou.  

Ušľachtilé liehoviny, respektíve pálenky, sú destiláty a získavajú sa kvasením 

ovocia, rozmanitých bobúľ, plodov a pod. Špeciálne je možné pripraviť ich tiež z obilnín. 

Odporúča sa, že destilát sa má vyrábať z jedného druhu ovocia, pretože ak je vyrobený zo 

zmiešaných kvasov, stráca typický charakter a nepriaznivo sú ovplyvnené aj chuťové 

a vôňové vnemy z jednotlivých druhov ovocia. Takýto destilát nemá zladené svoje 

senzorické vlastnosti a nedá sa nijakým dodatočným zásahom zlepšiť.  

 

Celý proces výroby je možné rozdeliť na tri základné časti: 

 

1. príprava kvasu a ovplyvňovanie kvasenia – výber suroviny, jej úprava na 

kvasenie, prípadne reguláciu priebehu kvasenia teplotou, úpravou kyslosti, 

priživovaním kvasiniek a reguláciou prístupu vzduchu; 

2. destilácia a rektifikácia, respektíve rafinácia – získanie čistého etanolu z kvasu 

a s ním aj prchavé látky, ktoré pochádzajú zo suroviny, alebo sa vytvorili 

v priebehu kvasenia, zvyšovanie etanolu v destiláte a súčasne regulácia obsahu 

a pomeru prchavých látok; 

3. úprava destilátov – úprava koncentrácie etanolu, pridávanie čistej vody až do 

potrebnej stupňovitosti destilátu, starnutie destilátu uskladňovaním počas 

dlhšieho alebo aj kratšieho času vo vhodných nádobách, alebo niektorou 

známou a osvedčenou metódou umelého starnutia, prípadná filtrácia a čírenie. 
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Najznámejším ovocím na výrobu destilátu aj v regióne Gemer sú slivky, čiže 

výsledkom je slivovica. Povaha prípravy ovocných páleniek bola už od nepamäti vo veľkej 

miere uskutočňovaná ako domáca výroba, nanajvýš ako malovýroba. Na výrobu je možné 

použiť každý druh plodov, ktorý obsahuje dostatočné množstvo cukru a poskytnú aj 

aromaticky príjemnú vôňu. Suroviny sú tak posudzované podľa: 

 

- obsahu sacharidov, prípadne polysacharidov, zlúčením ktorých vzniká etanol; 

- zložiek dôležitých na rast kvasiniek; 

- zložiek, ktoré majú vplyv na chuť a vôňu. 

 

Ako bolo spomenuté, najvhodnejšou surovinou na výrobu ovocnej pálenky sú 

hlavne slivky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Internet. 

 

 Na získanie kvalitnej slivovice musia byť všetky druhy a odrody sliviek dobre 

zrelé. Dá sa to zistiť tým, že ešte keď sú na strome, vysychajú, scvrkávajú sa a pri miernom 

zatrasení stromu ľahko padajú.  

 V menšej miere sa spracúvajú na výrobu pálenky čerešne a višne. Z čerešní sa 

najviac hodia tmavé odrody, srdcovky. Spracovanie si vyžaduje zvlášť veľkú starostlivosť. 

Plody môžu byť popraskané, ale nesmú byť plesnivé a nahnité alebo dokonca zaparené. 

Preto je nutné začať výrobu hneď po zbere. Čerešne obsahujú približne rovnako cukru ako 

slivky. 
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Pálenka získaná z hrušiek alebo jabĺk sa nevyznačuje takou akosťou ako pri 

slivkách a čerešniach.  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Zdroj: Internet. 

 

Ako kolíše obsah cukru v jednotlivých druhoch surovín, je vidieť v nasledovnej 

tabuľke: 

  

Obsah celkového a priemerného cukru v rôznych druhoch ovocia  

Druh ovocia % celkového cukru % priemerného cukru 

Čerešne 6 – 16 10 

Slivky 6 – 15 9 – 11 

Jablká 6 – 14 8 – 10 

Hrušky 2 – 5 – 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Najlepšia slovenská pálenica sa nachádza v Gemerskej Hôrke. Na medzinárodnej 

súťaži ovocných destilátov v srbskom meste Senta získala štyri zlaté medaily a dve 

bronzové, čo znamená, že všetkých šesť vzoriek, ktoré boli poskytnuté do súťaže, získalo 

ocenenia. Na základe výsledkov bola pálenica z Gemerskej Hôrky takisto ohodnotená ako 

najlepšia pálenica zo Slovenska. Predstihla aj známe veľké liehovary. Gemer mal 

zastúpenie len v podobe tejto pálenice, ktorá sa do súťaže bude zapájať aj naďalej, aby si 

potvrdila kvalitu, ktorú sa už dlhoročne snaží zachovať a zvyšovať tak svoju úroveň. Síce v 
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páleniciach v Gemeri je čím ďalej menej kvasu, lebo úroda ovocia je slabá, ale ten, kto sa 

vyzná, vie aj z mála urobiť kvalitný ovocný destilát. Od roku 2009 poskytuje pálenica v 

Gemerskej Hôrke svoje služby v rekonštruovanej pálenici. 

 

2.11 Gemerské jedlá  

Gemer patril aj v minulosti k jedným z hospodársky a kultúrne najrozvinutejším 

oblastiam Slovenska. Pre ľudovú výrobu bol typický chov oviec a dobytka. Jedlá ako 

baterbuch, stieranka (mrvenička), škorce, sa v tomto regióne varievali pravidelne. Na 

stoloch, čo sa mäsa týka, sa často objavovala baranina a samozrejme, nechýbali ani 

mliečne výrobky ako bryndza, syry či domáce maslo. 

Základnými zložkami jedál boli a aj dodnes sú mlieko, zemiaky a kapusta, z 

kombinácie ktorých sa pripravovali chutné jedlá (napr. halušky s kapustou). Bryndzové 

halušky so slaninou sú typickým jedlom pre Slovensko. Sú to halušky zo zemiakového 

cesta pomiešané so špeciálnym druhom ovčieho syra – bryndzou, ktoré chutia najlepšie v 

tzv. kolibách alebo salašoch. Navrch porcie sa pridáva oškvarená slaninka spolu s 

roztopenou bravčovou masťou. K bryndzovým haluškám sa najlepšie hodí ako nápoj cmar 

alebo kyslé mlieko. Mlieko sa pilo sladké aj kyslé, obľúbené boli a sú mliečne výrobky ako 

cmar, tvaroh, smotana, bryndza (slaný ovčí tvaroh) a ovčie syry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Internet. 
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Ako tradičné jedlo sa okrem bryndzových halušiek uvádzajú tiež bryndzové pirohy 

a ďalšie pokrmy, na prípravu ktorých sa používa zemiakové cesto a bryndza - mäkký slaný 

syr z ovčieho mlieka so silnou arómou a chuťou, vyrábaný tradičným postupom. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Internet.  

 

Čo sa polievok týka, obľúbenou bola a aj zostala fazuľová polievka s údeným 

kolenom.  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Internet. 

 

V žiadnej domácnosti a na žiadnej oslave, hostine, či posedení nemohli chýbať 

a ani dnes nechýbajú škvarkové pagáče, ktoré sú obľúbeným slaným koláčikom a známe  
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nielen v regióne, ale aj na celom Slovensku. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Internet.  

 

2.11.1 Recepty jedál 

Tradičné jedlá museli byť predovšetkým lacné a výdatné. Ľudia v tomto regióne 

varili väčšinou zo zemiakov a kapusty, ktoré si sami dopestovali. Používala sa smotana a 

bryndza z vlastných zdrojov a nemohla chýbať slanina a bravčová masť, ktorú mali zo 

zabíjačky. Gazdiné boli veľmi šikovné a vedeli navariť z potravín, ktoré dnes už ani 

nepoznáme – napríklad z listov žihľavy, lopúcha, štiavu kyslého, púpavy, pohánky, či 

prosa. Jedlá ochucovali len dostupnými koreninami a to cibuľou, cesnakom, kôprom, 

majoránkou, rascou či chrenom. 

Vo vybraných obciach boli typické nasledovné jedlá: 

 

1. Ardovo – oškvarkové gemerské guľky,  

2. Bohúňovo – polievka a hlavné jedlo v jednom z údených rebier, 

3. Bretka – jojó so slivkovým lekvárom, 

4. Čoltovo – fazuľový guláš, 

5. Dlhá Ves – tvarohové guľky, 

6. Gemerská Hôrka – palócová polievka, 

7. Gemerská Panica – zemiakové buchtičky, 

8. Hrhov – puliska, 

9. Hrušov – plnená kapusta, 

10. Jablonov nad Turňou – zabíjačková kapusta, 
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11. Kečovo – fazuľová kaša s údeným mäsom a kyslou kapustou, 

12. Kunová Teplica – bryndzové pirohy, 

13. Meliata – zemiakovo-hubový nákyp, 

14. Pašková – pečený králik, 

15. Plešivec – bryndzové strapačky (halušky), 

16. Silica – plať, 

17. Silická Brezová – zemiakové lokše, 

18. Silická Jablonica – slepačia polievka, 

19. Slavec – mrkvová polievka. 

 

Pre možnosť tiež odskúšať typické gemerské jedlá sú uvedené nasledovné recepty :  

 

BATERBUCH (predjedlo) 

Potrebné suroviny:  

- 6 ks zemiakov,  

- 200 g hladkej múky,  

- soľ,  

- 4 strúčiky cesnaku,  

- 2 ks cibule,  

- čierne korenie,  

- bravčová masť. 

 

Očistené a umyté zemiaky sa postrúhajú na hrubšom strúhadle, osolia sa a okorenia.  

Pridá sa pretlačený cesnak, pokrájaná cibuľa a hladká múka, aby vzniklo polotuhé cesto. 

Rukou sa potom roztlačí na vymastený plech natenko a upečie dochrumkava.  

Vrch sa potrie masťou. 

 

POSÚCH 

Potrebné suroviny: 

- 1 kg hladkej múky, 

- 10 g sušené droždie, 
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- soľ, 

- 0,5 l teplej vody, 

- olej, 

- cesnak. 

 

Do múky vsypeme droždie, pridáme soľ, premiešame. 

Prilejeme teplú vodu. 

Vymiesime cesto a dáme  kysnúť na teplé miesto. 

Keď je cesto vykysnuté dáme si ho na pomúčenú dosku alebo podložku . 

Cesto si rozkrájame na rovnaké diely a vytvoríme bochníky ktoré ponecháme ešte kysnúť. 

Olej si dáme na panvicu a necháme ho riadne nahriať, oleja by malo byť toľko aby osúch 

plával. 

Cesto nevaľkáme.  

Osúchy si v rukách natiahneme do tvaru kruhu. Dáme smažiť na rozpálený olej po čase 

obrátime .  

Do pohára si dáme 0,5 dl prevarenej vody do toho pretlačíme cesnak. 

Hneď ako posúch  vyberieme natrieme ho s týmto cesnakom a osolíme. 

Podávame zo syrom , kečupom , kyslou smotanou a pod. 

 

BRYNDZOVÝ POSÚCH SO SLANINOU 

Potrebné suroviny: 

- 350 ml mlieko polotučné 1,5%, 

- cukor kryštálový,  

- 20 g droždie čerstvé, 

- 250 g hladká múka, 

- 250 g polohrubá múka, 

- 250 g bryndza, 

- 400 g smotana kyslá (14-18% tuku), 

- soľ, 

- 3 ks vajec, 

- slanina. 
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Odmeriame si mlieko a mierne ho ohrejeme.  

V hrnčeku necháme vzísť kvások z časti odmeraného mlieka, z cukru a droždia. 

Do hlbokej misy nasypeme obe múky, pridáme soľ, vajce, vlejeme kvások a zvyšné 

mlieko. 

Vymiesime cesto ktoré necháme, zakryté, na teplom mieste vykysnúť. 

Vykysnuté cesto vyklopíme na pomúčenú dosku a rozdelíme ho na dve polovice. 

Pripravíme si papier na pečenie vo veľkosti plechu v ktorom budeme posúch piecť. 

Na papieri rozvaľkáme jednu polovicu cesta.  

Druhú polovicu cesta odložíme do chladničky, aby nám cesto počas pečenia prvého 

posúchu neprekyslo. 

V miske zmiešame bryndzu so smotanou, vajíčkami a soľou. 

Nakrájame slaninu. 

Rozvaľkané cesto na papieri preložíme na plech a nalejeme na neho polovicu pripravenej 

bryndze. 

Na bryndzu rovnomerne rozdelíme polovicu slaniny. 

Posúch upečieme v rozohriatej rúre do zlata. 

Druhú polovicu cesta 10 minút pred ukončením pečenia vyberieme z chladničky, 

spracujeme ho a upečieme ako prvý posúch. 

 

HUBOVÁ PRAŽENICA 

Použité suroviny: 

- masť (olej na smaženie), 

- soľ,  

- čierne mleté korenie,  

- mletá rasca,  

- vlastné hubové korenie,  

- huby čerstvé,  

- vajcia,  

- chlieb. 
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V hlbokej panvici necháme rozohriať bravčovú masť, na ktorú vysypeme nakrájané huby. 

Panvicu môžeme na chvíľu prikryť, kým huby pustia vodu, potom odkryjeme, osolíme, 

okoreníme a pridáme mletú rascu.  

Po úplnom odparení vody z húb do nich vlejeme do nich vajcia a za rýchleho miešania 

necháme vajcia zahustiť celú zmes.  

Hubová praženica sa servíruje priamo zo sporáka, teplá.  

 

BRYNDZOVÁ NÁTIERKA S JARNOU CIBUĽKOU 

Potrebné suroviny: 

- 200 g bryndze, 

- 100 g masla, 

- 3 jarné cibuľky, 

- 1 lyžicu kyslej smotany, 

- 50 ml smotany na varenie, 

- mletú sladkú červenú papriku, 

- mleté čierne korenie, 

- soľ. 

 

V miske vymiešame bryndzu so zmäknutým maslom.  

Pridáme kyslú smotanu a prilejme smotanu na varenie. 

Vyšľaháme, osolíme, okoreníme mletým čiernym korením a pridáme na kolieska 

nakrájané cibuľky. 

Ochutenú nátierku natrieme na kolieska bagety a posypeme mletou sladkou červenou 

paprikou. 
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OŠKVARKOVÁ NÁTIERKA 

Potrebné suroviny: 

- 170 g oškvarky, 

- 5 strúčikov cesnak, 

- soľ. 

 

Oškvarky sa rozmixujú a pridáme k nim jemne nakrájaný cesnak. 

Mixujeme do hladka a dosolíme podľa chuti.  

Nátierku dáme do chladničky na 12 hodín. 

Podávame s cibuľou a chlebíkom.  

 

KRUMPLI BABA 

 

Ošúpeme 5 zemiakov, nastrúhame, pridáme 5 vajíčok, soľ, čierne korenie, petržlenovú 

vňať, 5-6 lyžíc strúhanky, 3 strúčiky cesnaku a 1 polievkovú lyžicu kypriaceho prášku. 

Tieto suroviny dobre pomiešame a s polievkovou lyžicou vytvarujeme gule.  

Vložíme ich do horúceho oleja alebo masti a  z  obidvoch strán upečieme.  

Podávame s kyslou uhorkou, šalátom alebo kapustou a s chlebom. 

 

ZEMIAKOVÉ PAGÁČIKY 

Potrebné suroviny: 

- 350 ml mlieko polotučné 1,5%, 

- 30 g droždie čerstvé, 

- 1 vajce, 

- 300 g múka hladká, 

- 200 g múka polohrubá, 

- soľ, 

- 0,1 l olej slnečnicový, 

- 200 g zemiakov, 

- semienka sezamové, 

- 120 g maslo. 
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Vo vlažnom mlieku necháme napučať rozdrobené droždie.  

Po napučaní zmiešame s uvedenými ingredienciami a vypracujeme nelepivé cesto. 

Posypeme múkou a necháme nakysnúť. 

Asi po dvadsiatich minútach kysnutia cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske. 

Na cesto nastrúhame v šupke uvarené a vychladnuté zemiaky a maslo alebo rastlinný tuk. 

Cesto začneme prekladať.  

Skladáme ako obálku.  

Horný okraj prehneme do stredu cesta, a spodný tak isto, aby sa okraje navzájom dotýkali. 

Cesto ešte raz preklopíme. 

Preložíme jeden okraj cez druhý, posypeme múkou, prikryjeme utierkou a necháme 5 

minút odstáť, aby nám cesto ešte trochu nakyslo. 

Cesto rozvaľkáme a celý postup skladania zopakujeme.  

Znovu necháme dokysnúť. 

Potom cesto znova rozvaľkáme na hrúbku asi 1cm.  

Nožom urobíme mriežkovanie a vykrajujeme okrúhle pagáče. 

Uložíme na vymastený plech, potrieme rozšľahaným vajíčkom a posypeme sezamom alebo 

rascou. 

Pečieme 10-15 minút dozlatista. 

 

ZEMIAKOVÉ BUCHTIČKY 

Potrebné suroviny: 

- zemiaky, 

- polohrubá múka,  

- soľ,  

- tvaroh, 

- hlávková kapusta,  

- kyslá kapusta.  

 

Nakrájané zemiaky uvaríme v slanej vode.  

Keď sú mäkké, polovicu vody odlejeme osobitne.  
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Zemiaky roztlačíme tĺčikom, položíme späť na mierny oheň a pri stálom miešaní 

pridávame múku, aby sme dostali jemné cesto, ktoré sa dá lyžicou vykrajovať.  

Keď je potrebné pridáme aj odliatu šťavu.  

Keď je cesto dobre uvarené, vykrajujeme buchtičky s lyžicou namočenou v roztopenej 

masti do misky.  

Posypeme podľa chuti tvarohom, polejeme maslom.  

Tak isto môžeme podávať s udusenou kyslou kapustou, alebo hlávkovou, a vypraženou 

slaninkou. 

 

PLAŤ 

 

Postrúhame 3 kg zemiakov, pridáme 4-5 postrúhaných strúčikov cesnaku, 1 polievkovú 

lyžicu soli, 750 g polohrubej múky, všetko premiešame a nakoniec primiešame 2 l mlieka. 

Plať sa pečie podobne ako palacinky ale v špeciálnom okrúhlom plechu s priemerom cca 

30 cm a s vlnovkovitým okrajom.  

Plech je potrebné natierať bravčovou masťou.  

Potom sa dá upiecť tenký, chrumkavý plať, ktorý sa neprilepí na plech, nepripáli sa a ani sa 

nepotrhá.  

 

HUBOVNÍK  

Potrebné suroviny:  

- 5 ks žemlí (prípadne rožky, chlieb),  

- mlieko,  

- soľ,  

- čierne korenie,  

- majoránka,  

- 2 vajcia,  

- bravčová masť, 

-  huby, 

-  cibuľa. 
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Žemle sa namočia do vlažného mlieka.  

Na masti sa popraží cibuľa, nakrájané huby, pridá sa soľ a vajcia.  

Žemle sa následne vytlačia, pridá sa hubová praženica a majoránka.  

Všetko sa dobre zamieša a upečie na vymastenom plechu. 

 

DOMÁCI CHLIEB 

 Potrebné suroviny: 

- 1kg hladkej múky, 

- 1 kocka droždia, 

- 0,4 l vlažnej vody, 

- 3 malé uvarené zemiaky, 

- 3 lyžičky soli, 

- 3 lyžice octu, 

- 1 lyžica rasce, 

- 1 lyžica cukru. 

  

Z droždia, vody a cukru si pripravíme kvások.  

Preosiatu múku zmiešame s ostatnými prísadami, pretlačenými zemiakmi, pridáme kvások 

a dobre spracujeme.  

Necháme vykysnúť 30 minút.  

Potom cesto ešte trikrát prekladáme na pracovnej doske, vždy v 15 minútových intervaloch. 

Z cesta urobíme bochník, potrieme ho vodou a vložíme do silne predhriatej rúry.  

Po 10 minútach teplotu zmiernime a pečieme 45 minút.  

Po upečení chlebík potrieme vodou a necháme vychladnúť.  

Chlebík krásne vonia a ešte lepšie chutí. 
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DOMÁCA PARENÁ KYSNUTÁ KNEDĽA 

Potrebné suroviny: 

- 500 g múka polohrubá, 

- 1,25 l mlieko vlažné, 

- 1,25 l voda vlažná, 

- soľ, 

- vajce, 

- 2 PL olej, 

- 20 g droždie, 

- cukor kryštálový. 

 

Mlieko s vodou zohrejeme. 

Z droždia, cukru a časti vody zmiešanej s mliekom zarobíme kvások. 

Múku preosejeme so soľou. 

Po 10 minútach máme vykysnutý kvások. 

Do zvyšku vody s mliekom zamiešame vajce a oleja.  

Nalejeme to do múky, pridáme vykysnutý kvások. 

Cesto zamiešame , aby sa tekutina spojila s múkou.  

Nechám postáť približne 10 minút. 

Až teraz vypracujeme cesto.  

Vypracované cesto pomúčime múkou a necháme ho vykysnúť, kým sa nezdvojnásobí. 

Vykysnuté cesto rozdelíme na polovicu a sformujeme knedle. 

Necháme ich ešte 10 minút kysnúť. 

Medzitým, čo knedľa kysne si pripravíme hrniec s vodou, do ktorého dáme parák.  

Na parák položíme papier na pečenie (to preto, aby sa knedľa neprilepila). 

V hrnci necháme zovrieť vodu .  

Keď voda vrie, vložíme knedľu.  

Paríme ju 20 minút zakrytú.  

Počas parenia neskladáme pokrievku, lebo by knedľa klesla. 

Po 20 minútach parenia odstránime pokrievku a knedľu popicháme vidličkou. 
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Keď ju budeme konzumovať hneď po uvarení, tak ju nenatierame olejom, iba tú čo 

zostane. 

 

DOMÁCE REZANCE DO POLIEVKY 

Potrebné suroviny: 

- 150 g polohrubá múka, 

- vajce, 

- soľ, 

- voda. 

 

Na dosku nasypeme múku, rozbijeme vajíčko, osolíme a pripravíme si pohár s vodou. 

Rukami vymiesime cesto.  

Vodu dávame podľa potreby, aby cesto nebolo lepkavé, ale ani tuhé. 

Doska aj cesto musí byť vždy dobre pomúčené, aby sa nelepilo.  

Cesto vaľkáme, aby bolo čo najtenšie. 

Nakrájame z neho štvorčeky a necháme približne 10 minút preschnúť. 

Rezance robíme pomocou mlynčeka. 

 

CUKETOVÉ PLACKY 

Potrebné suroviny: 

- 6 ks zemiaky, 

- 1 ks cuketa, 

- 3 strúčky pretlačeného cesnaku, 

- 1 PL majoránka, 

- soľ, 

- 1 ks vajce, 

- 3-5 PL múka hladká. 

 

Zemiaky a cuketu postrúhame na jemno, premiešame a vylejeme prebytočnú šťavu. 

Pridáme pretlačený cesnak, vajce, koreniny, soľ a múku.  

Vymiešame cesto a smažíme na rozpálenom oleji. 
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LEČO 

Potrebné suroviny: 

- 400 g papriky, 

- 3 ks cibule, 

- olej, 

- 300 g paradajok, 

- soľ , 

- mleté čierne korenie, 

- 4 vajcia.  

 

Na rozohriatom oleji speníme nadrobno nakrájanú cibuľu. 

Pridáme pokrájanú papriku bez jadrovníkov a podusíme. 

Neskôr pridáme olúpané pokrájané paradajky, soľ a mleté čierne korenie. 

Keď sú papriky a paradajky mäkké, primiešame rozšľahané vajcia, ktoré necháme za 

stáleho miešania stuhnúť. 

 

ZEMIAKOVÉ LOKŠE 

Potrebné suroviny: 

- 1 kg zemiakov, 

- hladká múka, 

- masť, 

- lekvár/kyslá kapusta. 

 

Zemiaky uvaríme v šupke na mäkko, scedíme a necháme vychladnúť.  

Vychladnuté zemiaky očistíme a rozpučíme na kašu.  

Kašu posolíme a pridáme hladkú múku, toľko aby cesto bolo poddajné.  

Z cesta vyformujeme dlhý valec a nakrájame na 2 cm široké valčeky.  

Z valčekov vyvaľkáme lokše a hneď dáme upiecť na platňu pece.  

Upečené lokše natrieme s masťou a podávame s mliekom.  

Veľmi dobré sú ako príloha k fazuľovej alebo kapustovej polievke.  
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Môžeme ich tiež pripraviť tak, že kyslú kapustu podusíme a naplníme do vyvaľkaných 

lokší a spolu pečieme na piecke.  

Kto má rád lokše sladké tak si ich môže natrieť s lekvárom.  

Z tohto cesta sa dajú vytvarovať aj tenké šúľance, ktoré uvaríme, scedíme a pomiešame s 

tvarohom a rozpáleným maslom. 

 

DOMÁCA TLAČENKA 

Potrebné suroviny: 

- 1,5 kg bravčového kolena, 

- cibuľa, 

- 500ml vývaru, 

- 2kg bravčovej hlavy, 

- 1 kg bravčového jazyka, 

- 0,5 kg bravčovej pečene, 

- masť, 

- 10 strúčikov cesnaku, 

- soľ, 

- mleté čierne korenie, 

- majoránka. 

 

Dôkladne umyté koleno, jazyk a hlavu varíme vo vode do polomäkka.  

Potom ho odkostíme a jazyk ošúpeme.  

Nakrájame na drobné kocky.  

Vývar si necháme, ale odstránime z neho masť.  

Pečeň nakrájame na väčšie plátky a sparíme horúcou vodou.  

Až potom ju nakrájame na malé kocky. 

Cibuľu nakrájame a speníme na masti.  

Dáme do väčšej nádoby spolu s nakrájaným mäsom aj pečeňou.  

Pridáme vývar, ochutíme cesnakom, korením, majoránkou a soľou a poriadne premiešame. 

Zmes plníme asi do 3 obalov na tlačenku.  

Potom ich zaviažeme a varíme asi 1,5-2 hodiny.  
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Tlačenky vyberieme, opláchneme a trochu popicháme, nech sa zbavia vzduchu.  

Necháme chladnúť. 

Pri chladnutí obraciame, aby všetky ingrediencie ostali rovnomerne rozložené. 

 

DOMÁCA SLEPAČIA POLIEVKA S GÁGORÍKMI 

 

Do väčšieho hrnca sa dá očistená a dobre umytá sliepku.  

Zaleje sa 3-4 litrami studenej vody.  

Keď voda zovrie, pozberá sa z povrchu pena a pridá sa koreňová zelenina mrkva, petržlen, 

zeler, kaleráb, cibuľa, jeden malý kel, soľ podľa potreby, čierne korenie, nové korenie.  

Pozor sa dáva, aby sa polievka varila pomaly.  

Toto všetko sa varí 3-4 hodiny.  

Keď voda vyvrie, doleje sa počas varenia vriacej vody.  

Keď je polievka hotová, vyberie sa sliepka a mäso z pŕs alebo z nohy sa nakrája na drobno. 

Tak isto aj mrkva.  

Do polievkovej misy sa dajú domáce cestoviny - gágoríky, na kolieska pokrájaná mrkva, 

mäso, na drobno posekaná petržlenová vňať a zaleje sa vývarom, čo sme scedili cez husté 

sitko.  

Hotový vývar je úplne číry, priezračný a krásnej zlatej farby.  

Do polievky je možné pridať aj plnku, ktorá sa pripraví z na oleji upraženej cibuľky a 

slepačej pečene.  

Odstavené sa to nechá vychladnúť.  

Keď vychladne pridajú sa 4 vajcia, 4 polievkové lyžice strúhanky, nadrobno posekaná 

petržlenová vňať, soľ, trochu mletého čierneho korenia, pomieša sa a masa sa dá do 

mikroténového vrecka a v hrnci sa varí v obyčajnej vode pol hodiny.  

Po uvarení sa nakrája na kolieska a pridá do polievky. 
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MRVENICA (bežná polievka na obed a večeru) 

Potrebné suroviny:  

- 500 g zemiakov,  

- červená paprika,  

- 300 g hladkej múky,  

- 500 ml mlieka,  

- voda,  

- soľ,  

- masť,  

- 2 strúčiky cesnaku. 

 

Zemiaky uvarené v šupke v osolenej vode sa scedia a ošúpu.  

Po vychladení sa na doske pretlačia, pridá sa 200 g múky a troška soli a potom sa všetko 

vymiesi na tuhšie cesto (ako napríklad rezancové).  

Na tenký plát vyvaľkané cesto sa nakrája na dlhé pásy, rukou sa trhá rovno do vriacej 

osolenej vody a po krátkom povarení vyberie.  

Do vriacej vody z vyvarených rezancov sa pridá zátrepka, ktorá je pripravená z mlieka a 

hladkej múky, ktorá sa zvýšila a nechá sa to niekoľko minút povariť.  

Na masti sa opraží cesnak, pridá trocha červenej papriky a vyleje do polievky aj s 

rezancami.  

Potom sa všetko krátko povarí a ešte dochutí. 

 

CESNAKOVÁ POLIEVKA  

Potrebné suroviny: 

- 7 strúčikov cesnaku,  

- 1/2 kg zemiaky,  

- 30 g maslo,  

- 1,5 l slepačí vývar,  

- soľ,  

- čerstvo mleté čierne korenie, 

- tvrdý syr na strúhanie. 
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Najskôr si potrebujeme pripraviť vývar.  

Najlepší je poctivý slepačí vývar.  

Pre jednoduchosť prípravy však úplne postačuje aj vývar zo slepačieho bujónu.  

V 1,5 litra horúcej vody rozpustíme 3 kocky slepačieho bujónu.  

Tento horúci vývar si odložíme bokom. 

Zemiaky očistíme, ošúpeme a nakrájame na menšie kocky.  

Strúčiky cesnaku pokrájame na drobno.  

V stredne veľkom hrnci roztopíme  na miernejšom ohni maslo a pridáme nakrájané 

zemiaky a cesnak.  

Chvíľu iba mierne opekáme na masle za pomalšieho miešania, približne 5 až 6 minút.  

Kým opekáme zemiaky a cesnak, tak privedieme do varu odložený vývar.  

Základ cesnakovej polievky zalejeme vriacim vývarom.  

Osolíme a okoreníme čerstvo mletým čiernym korením.  

Teraz sa cesnaková polievka prikryje a varí asi 20 minút.  

V tejto fáze treba kontrolovať zemiaky.  

Cesnaková polievka sa varí, až kým sa zemiaky poriadne neuvaria.  

Na záver rozmixujeme zemiaky, nemusia byť rozmixované úplne dokonalo, malinké 

hrudky zemiakov v cesnakovej polievke neprekážajú, alebo sa zemiaky nemusia 

rozmixovať, polievka sa môže podávať aj s celými kúskami zemiakov. 

Podávame so strúhaným syrom (môžeme i s opečenými kúskami chleba, ktoré si môžeme 

vopred pripraviť v rúre tak, že nakrájaný chlieb pofrkáme olejom a necháme zapiecť, alebo 

opečieme na panvici). 

 

BRYNDZOVÁ POLIEVKA 

Potrebné suroviny: 

- 100g bryndze,  

- 20g masla,  

- 250ml kyslého mlieka,  

- 1,25 l vody z uvarených ošúpaných zemiakov,  

- tenké rezance,  

- soľ.  
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Bryndzu, maslo a mlieko premiešame a zalejeme vodou z uvarených zemiakov.  

Chvíľu spolu povaríme.  

Medzitým uvaríme tenké rezance, ktoré pridáme do polievky.  

Nakoniec podľa chuti dosolíme. 

 

PALÓCOVÁ POLIEVKA 

Potrebné suroviny: 

- 1 kg bravčového pliecka, 

- olej alebo bravčová masť, 

- 500 g zelenej fazuľky, 

- cibuľa, 

- mrkva, 

- petržlen, 

- kyslá smotana,  

- soľ, 

- čierne korenie,  

- paprika, 

- oregano, 

- bobkový list. 

 

Mäso sa nakrája na malé kocky.  

Do horúceho oleja sa dá cibuľu a opraží.  

Pridáme papriku a mäso a potom koreniny a zeleninu.  

Fazuľka sa uvarí zvlášť na polomäkko.  

Keď mäso a zelenina sú mäkké, zmiešajú sa s fazuľkou a ešte krátky čas spolu varia. 

Nakoniec sa pridá kyslá smotana. 
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DRŽKOVÁ POLIEVKA 

Potrebné suroviny: 

- 700 g hovädzie držky, 

- 4 l voda, 

- soľ, 

- 150 g mrkva, 

- 100 g petržlen, 

- 50 g zeler, 

- olej (alebo bravčová masť), 

- cibuľa, 

- 3 PL múka hladká, 

- korenie čierne mleté, 

- paprika červená mletá, 

- 6 strúčikov cesnaku, 

- majoránka. 

 

Surové nepredvarené držky opláchneme pod tečúcou vodou a celý veľký kus držiek 

preperieme v rukách.  

Vložíme ich do hrnca so studenou vodou a varíme 30 minút.  

Potom zlejeme vodu a držky zalejeme opäť studenou vodou, osolíme a varíme približne 1 

hodinu.  

Držky vyberieme a po ochladnutí pokrájame na slížiky. 

Na polievku použijeme vývar z druhého varenia držiek, ktorý už nemusíme soliť.  

Pridáme očistenú, na malé kocky nakrájanú alebo nahrubo nastrúhanú koreňovú zeleninu 

a korenie.  

Držky a zeleninu varíme spolu 30 minút. 

Pripravíme si zápražku. 

V hrnci na oleji alebo bravčovej masti speníme nakrájanú cibuľu. 

Pridáme hladkú múku, opražíme, prisypeme papriku, premiešame a zalejeme ihneď vodou 

(vývarom z držiek), aby paprika nezhorkla.  

Miešame, kým sa múka rozvarí.  
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Zápražku precedíme cez sitko do polievky. 

Pridáme pretlačený cesnak, majoránku a necháme prejsť varom.  

Dosolíme. 

 

HUBOVÁ POLIEVKA 

Potrebné suroviny: 

- 100 g čerstvých húb,  

- 250 g zemiakov,  

- soľ, 

- 40 g masti,  

- 30 g hladkej múky, 

- 30 g cibule,  

- roztlčená rasca, 

- mleté čierne korenie,  

- petržlenová vňať. 

 

Očistené, umyté huby dáme variť do osolenej vody.  

Pridáme očistené, na kocky pokrájané zemiaky. 

Z masti a hladkej múky pripravíme zápražku, v ktorej opražíme cibuľu, zalejeme a vlejeme 

do polievky. 

Povaríme a dochutíme rascou, mletým čiernym korením a posekanou petržlenovou vňaťou.  

 

ŠOŠOVICOVÁ POLIEVKA 

Potrebné suroviny: 

- 200 g šošovice,  

- 1 cibuľa,  

- 2 bobkové listy,  

- 2 až 3 strúčiky cesnaku,  

- 3 zemiaky,  

- 1 lyžička sušeného majoránu,  

- soľ. 
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Šošovicu preberieme, umyjeme a necháme odkvapkať.  

Vložíme do hrnca a zalejeme asi 2 litrami studenej vody.  

Pridáme ošúpanú celú cibuľu, bobkové listy a očistené strúčiky cesnaku.  

Na strednom ohni varíme, kým je šošovica polomäkká. 

Zemiaky ošúpeme, umyjeme a nastrúhame najemno.  

Pridáme do polievky a varíme 10 až 15 minút.  

Prv ako polievku odstavíme z ohňa, osolíme ju a dochutíme majoránom. 

 

ŠOŠOVICOVÁ POLIEVKA (so zápražkou) 

Potrebné suroviny: 

- šošovica,  

- zemiaky,  

- soľ,  

- čierne korenie,  

- 1 strúčik cesnaku,  

- 1 bobkový list,  

- olej, 

- múka,  

- červená paprika,  

- sladká smotana. 

 

Dáme variť šošovicu.  

Keď je polomäkká, pridáme soľ, čierne korenie, cesnak, bobkový list, zemiaky a dovaríme 

domäkka.  

Urobíme zápražku z oleja a múky. 

Keď je hotová, dáme ju preč z plynu, pridáme červenú papriku a vodu, vlejeme do 

polievky, trocha povaríme a za stáleho miešania pridávame sladkú smotanu. 

Ešte chvíľu spolu povaríme.  
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ZAPRAŽENÁ VAJÍČKOVÁ POLIEVKA 

Potrebné suroviny: 

- 1,2 l voda, 

-  40 g maslo, 

- 50 g pšeničná krupica (detská dehydrovaná), 

- soľ, 

- rasca drvená, 

- 2 ks vajce. 

 

Necháme zovrieť vodu. V druhom hrnci si rozpustíme maslo, pridáme krupicu a 3 minútky 

popražíme. 

Prisypeme soľ a rascu, premiešame a popražíme ešte 2 minúty. 

Prilejeme vriacu vodu a za stáleho miešania prevaríme 10 minút. 

V hrnčeku vidličkou rozmiešame vajíčka a vlejeme ich za stáleho miešania do polievky. 

Necháme prejsť varom. 

 

HALÁSZLÉ 

Potrebné suroviny: 

- 1kg rôznych rýb (kapor, pleskáč a pod.) 

- 2 ks cibuľa, 

- olej alebo masť, 

- mletá sladká paprika, 

- soľ. 

 

Ryby (najmenej dva druhy) sa očistia, dobre vymyjú a osušia obrúskami.  

Zbavia sa hláv, plutiev, chvostov a chrbtíc.  

Mäso sa upraví na menšie porcie, osolí, vloží do kastróla a dá do chladu.  

Na tuku sa krátko zamieša mletá paprika, zaleje sa vodou, pridá sa na kolieska nakrájaná 

cibuľa a rybie hlavy, chvosty a chrbtice.  

Varí sa to na miernom ohni 2 hodiny, až sa cibuľa celkom rozvarí.  
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Potom sa vývar precedí na rybie mäso v kastróle a 10-20 minút pozvoľna varí na 

najmenšom plameni.  

Kastrólom sa občas potrasie, ale polievka sa zásadne nemieša. 

 

KAPUSTNICA 

Potrebné suroviny:  

- bravčová masť, 

- cibuľa, 

- hladká múka, 

- soľ, 

- čierne korenie mleté, 

- mletá paprika, 

- kyslá kapusta, 

- sušené huby, 

- bobkový list, 

- údená klobása, 

- údené koleno, 

- smotana. 

 

Uvarené údené kolienka sa nakrájajú na malé kocky.  

Kyslá kapusta sa nakrája, zaleje vývarom z uvareného kolienka, pridá sa na masti opražená 

cibuľka, v ktorej sa spenila paprika, umyté namočené pokrájané huby, bobkový list, 

korenie a všetko sa varí približne pol hodiny.  

Uvarená kapusta sa zahustí múkou nasucho opraženou a zaliatou vývarom. 

Pridajú sa pokrájané kolienka, nakrájaná údená klobása a dochutí.  

Pri servírovaní sa dá do každej porcie smotana.  

Podáva sa s chlebom. 
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POLIEVKA A HLAVNÉ JEDLO V JEDNOM Z ÚDENÝCH REBIER  

Potrebné suroviny: 

- 500 g údené rebro, 

- mrkva, 

- zeler, 

- petržlen, 

- cibuľa, 

- 8 ks zemiakov, 

- celé čierne korenie, 

- 200 g polohrubá múka, 

- soľ, 

- 3 vajcia. 

 

Údené rebrá sa dôkladne umyjú.  

Do 5 litrového hrnca sa nalejú 3 litre vody a rebrá sa dajú do nej variť.  

Pridá sa cibuľa v celku a celé čierne korenie.  

Mäso sa varí na miernom ohni takmer do mäkka.  

Potom sa pridá očistená koreňová zelenina.  

Keď je zelenina polomäkká pridajú sa celé očistené zemiaky.  

Ďalej sa to varí na miernom ohni spolu, kým sa zemiaky uvaria.  

Do polievky sa nepridáva soľ, lebo údené rebrá sú osolené.  

Rebrá sa z polievky vyberú spolu so zemiakmi a zeleninou. 

Potom sa polievka precedí a podáva teplá so zeleninou a haluškami.  

Halušky do polievky sa pripravia tak, že do misky sa dá 200 g polohrubej múky, 3 vajíčka 

a trochu soli.  

Keď je to potrebné môže sa pridať aj lyžička vody.  

Z vymiešaného stredne hustého haluškového cesta sa vykrajujú halušky do vriacej vody a 

pomaly varia pokým nevyplávajú na povrch.  

Uvarené halušky sa precedia a prepláchnu studenou vodou.  

Mäkké vykostené mäso sa podáva so zemiakmi uvarenými v polievke.  
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Jedlo sa konzumuje tak, že zemiaky sa roztlačia na tanieri pomocou vidličky a potom sa 

pomiešajú s mäsom.  

Ako príloha sa podáva nadrobno pokrájanú kyslú kapustu. 

 

FAZUĽOVÝ GULÁŠ 

Potrebné suroviny: 

- fazuľa biela alebo farebná, 

- bravčová masť, 

- bravčové mäso, 

- údené bravčové mäso, 

- lečo, 

- soľ, 

- kmín, 

- čierne mleté korenie, 

- sladká paprika, 

- štipľavá paprika, 

- cibuľa, 

- údená klobása, 

- zemiaky. 

 

Na masti sa usmaží cibuľa, pridá sa kmín, sladká a štipľavá paprika a postupne aj ostatné 

suroviny. 

Zaleje sa to vlažnou vodou a nechá variť. 

Keď mäso zmäkne, pridajú sa nakrájané zemiaky, klobása a guláš sa dovarí. 

 

BARANÍ GULÁŠ 

Potrebné suroviny: 

- 50 g údená slanina, 

- 40 g masť, 

- cibuľa, 

- mletá červená paprika, 
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- 500 g baranie mäso, 

- soľ, 

- 1 strúčik cesnaku, 

- mrkva, 

- petržlen, 

- čierne korenie, 

- majorán, 

- 4-5 ks zemiakov, 

- rasca, 

- rozmarín, 

- materina dúška, 

- voda, 

- 120 g hladká múka, 

- vajce. 

 

Nadrobno nakrájanú údenú slaninu vypražíme, pridáme bravčovú masť a nadrobno 

nakrájanú cibuľu, ktorú opražíme doružova. 

Aby guláš nezhorkol, odstavíme hrniec z ohňa, necháme ho chvíľu vychladnúť a až potom 

prisypeme mletú červenú papriku.  

Dobre premiešame, počkáme, kým cibuľa nasiakne paprikou, pridáme pokrájanú koreňovú 

zeleninu a trochu popražíme. 

Pridáme očistené, pokrájané mäso a na kocky pokrájaný zemiak.  

Osolíme, okoreníme, ochutíme cesnakom, rascou, rozmarínom, materinou dúškou a podľa 

chuti štipľavou mletou červenou paprikou. 

Všetko podusíme vo vlastnej šťave.  

Zalejeme horúcou vodou a keď je mäso skoro mäkké, pridáme očistené, na kocky 

pokrájané zemiaky. 

Keď zemiaky zmäknú, nahádžeme z cesta na drevenom lopári halušky (vajce, hladká 

múka, voda) a guláš dovaríme.  

Ku koncu pridáme rozmrvené lístky majoránu a odstavíme z ohňa. 

Horúci guláš zajedáme chlebom 
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GEMERSKÉ GUĽKY 

Potrebné suroviny: 

- 1 kg nastrúhaných zemiakov (polovicu uvarených a polovicu surových),  

- 250 g hladkej múky,  

- 350 g polohrubej múky,  

- 250 g pomletého údeného mäsa,  

- vajíčko,  

- 5 strúčikov cesnaku,  

- majorán,  

- masť,  

- cibuľa,  

- soľ. 

  

Zmes spracujeme, vytvoríme z nej guľky a dáme ich variť do slanej vody.  

Keď variace sa guľky vyplávajú na hladinu, vyberieme ich von  a polejeme masťou s 

opraženou cibuľou.  

Podávame s dusenou kapustou. 

 

GUĽKY S CESNAKOM  

Potrebné suroviny:  

- 500 g zemiakov,  

- soľ,  

- 8 strúčikov cesnaku,  

- korenie,  

- 200 g hladkej múky, 

-  1 vajíčko,  

- údená bravčová slanina. 

 

Umyté zemiaky sa uvaria v šupke s pridaním soli.  

Po vychladnutí sa ošúpu a pretlačia.  

Pridá sa vajíčko, hladká múka, cesnak a korenie.  
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Spracuje sa polotuhé cesto, z ktorého sa vyšúľajú dlhšie šúľance asi o priemere 2-3 cm a 

nakrájajú na dĺžku 2-3 cm.  

Každý kúsok sa zagúľa v rukách do tvaru guľky.  

Tie sa uvaria v osolenej vode, prelejú studenou vodou a omastia rozškvarenou slaninou. 

Podľa chuti sa môže pridať do cesta aj mletá údená šunka. 

 

PLNENÁ KAPUSTA 

Potrebné suroviny: 

- hlávka kapusty,  

- 0,5 kg bravčového mäsa,  

- cibuľa,  

- 3 ks strúčiky cesnaku,  

- 0,1 l oleja,  

- paradajkový pretlak,  

- vajce,  

- 0,5 kg ryže,  

- soľ,  

- voda, 

- mleté čierne korenie,  

- mletá červená paprika. 

  

V slanej vode s troškou oleja povaríme kapustnú hlávku, z ktorej postupne odoberáme 

listy.  

Listy necháme vychladnúť, medzitým si pripravíme plnku.  

Ryžu preberieme, umyjeme a zalejeme 1 l vriacej vody, necháme odstáť približne 30 minút 

a precedíme cez sito.  

Na oleji opražíme posekanú cibuľu a cesnak, pridáme mletú červenú papriku a zamiešame. 

Do väčšej misy vysypeme scedenú ryžu, pridáme mleté mäso, vajíčko, paradajkový 

pretlak, opraženú cibuľu s cesnakom.  

Podľa chuti osolíme a okoreníme mletým čiernym korením.  

Všetko to spolu vymiešame do masy.  
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Kapustné lístky plníme pripravenou plnkou a tvarujeme z nich lieviky.  

Vkladáme postupne do hrnca a zalejeme vodou.  

Varíme približne 45 minút na miernom ohni.  

Podávame s chlebom alebo so zemiakmi. 

 

ZABÍJAČKOVÁ KAPUSTA 

Potrebné suroviny: 

- bravčová masť,  

- cibuľa,  

- bravčová krkovička,  

- soľ, 

- kyslá kapusta, 

- čierne korenie mleté, 

- cesnak, 

- gulášové korenie.  

 

Na časti tuku zapeníme na drobno nakrájanú cibuľu, pridáme umyté, na kocky nakrájané 

mäso, osolíme, okoreníme a vo vlastnej šťave podusíme.  

Počas dusenia prilievame podľa potreby vriacu vodu.  

Keď je mäso skoro mäkké, pridáme kyslú kapustu a všetko spolu podusíme.  

Podávame s chlebom. 

 

KAPUSTA S FAZUĽOU 

Potrebné suroviny: 

- 1 kg kyslej kapusty, 

- voda, 

- soľ, 

- vegeta, 

- 1 klobása, 

- hrsť suchých hríbov, 

- 300-400 g suchej fazule, 
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- 2-3 zemiaky, 

- olej, 

- hladká múka, 

- červená paprika. 

 

Kyslú kapustu podlejeme vodou, dáme soľ, vegetu, na krúžky narezanú klobásu a hríby. 

Uvaríme do mäkka. 

Samostatne uvaríme fazuľu v osolenej vode a samostatne uvaríme zemiaky v osolenej 

vode.  

Keď je to mäkké všetko pridáme do hrnca s kapustou. 

Samostatne urobíme zásmažku z oleja, hladkej múky a červenej papriky.  

Hotovú zásmažku zmiešame s vodou, aby neboli hrudky a zahustíme kapustu.  

Necháme prevrieť. 

Hustotu prívarku si určíme podľa chuti. 

  

KAPUSTOVÉ HALUŠKY 

Potrebné suroviny: 

- 400 g zemiaky, 

- 200 g polohrubá múka, 

- 500 g kvasená kapusta, 

- 250 g slanina, 

- 100 g klobása, 

- cibuľa, 

- soľ, 

- mleté čierne korenie. 

 

Zemiaky očistíme, umyjeme ich a najemno postrúhame na strúhadle.  

Do postrúhaných zemiakov pridáme soľ, múku a vypracujeme cesto tak, aby sa odlepovalo 

od misy. 
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V hrnci necháme zovrieť osolenú vodu a z cesta ručne oddeľujeme stredne veľké halušky. 

Občas ich premiešame, aby sa neprichytili na dno a počkáme, kým všetky nevyplávajú na 

povrch.  

Potom ich scedíme a dáme do vopred pripravenej misy. 

Do väčšej panvice dáme škvariť slaninu nakrájanú na kocky spolu s nakrájanou klobásou. 

Uvarené halušky premiešame so scedenou kvasenou kapustou, posolíme a okoreníme 

podľa chuti.  

Nakoniec pridáme opečenú slaninu s klobásou. 

 

BRYNDZOVÉ HALUŠKY  

Potrebné suroviny:  

- 4 ks zemiakov,  

- soľ,  

- 300 g polohrubej múky,  

- 250 g bryndze,  

- maslo,  

- údená bravčová slanina. 

 

Zemiaky sa očistia, najemno nastrúhajú a osolia.  

Múka sa pridáva postupne a podľa toho aké sú zemiaky.  

Tie vodnatejšie vezmú viac múky.  

Cesto má vtedy správnu konzistenciu, keď nám v ňom ostane stáť varecha.  

Údená slaninka sa nakrája na slížiky a na miernom ohni pomaly praží.  

Cez haluškovač sa pretláča cesto do vriacej osolenej vody.  

Počas varenia sa halušky občas premiešajú a necháme variť približne 10-15 minút, až kým 

nevyplávajú na povrch. 

Uvarené halušky sa scedia a dajú do väčšej misy, kde sa zmiešajú s bryndzou.  

Halušky sa cedia nad hrncom, môžu sa zaliať trochou rozpusteného masla a dobre 

premiešajú.  

Na záver sa na nich naleje opražená slanina. 
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BRYNDZOVÉ PIROHY 

Potrebné suroviny: 

- 500 g polohrubej múky,  

- 1 vajíčko,  

- soľ,  

- 200 kg zemiakov,  

- 1 kyslá smotana,  

- 250 g bryndze,  

- kôpor,  

- slanina,  

- cibuľa, 

- lyžica oleja do vody.  

-  

Múku s vajíčkom vypracujeme na cesto a vyvaľkáme.  

Cesto nakrájame na štvorce.  

Zemiaky, kyslú smotanu, bryndzu, soľ a kôpor vymiešame spolu na hladko a použijeme 

ako plnku.  

Štvorce cesta naplníme plnkou, cesto preložíme a krajom vidličky pritlačíme.  

Cesto sa pekne spojí a  plnka nevytečie.  

Do osolenej vody s lyžicou oleja dáme variť pirohy.  

Hotové sú, keď vyplávajú na vrch.  

Pirohy vyberieme a opláchneme vlažnou vodou.  

Medzitým vyškvaríme slaninu a podusíme cibuľu.  

Na hotové pirohy nalejeme slaninu a cibuľu, môžeme pridať aj plnku, keď nám ostala. 

 

FAZUĽOVÁ KAŠA S ÚDENÝM MÄSOM A KYSLOU KAPUSTOU  

Potrebné suroviny: 

- suchá fazuľa, 

- 5 stredne veľkých zemiakov,  

- 500 g údeného mäsa,  

- 500 g kyslej kapusty,  
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- 3 cibule, 

-  bravčová masť,  

- soľ,  

- čierne korenie, 

- bobkový list,  

- 4 - 5 lyžíc hrubej múky.  

 

Fazuľu na pár hodín namočíme do vody, potom vodu zlejeme a dáme variť do čistej.  

Vody nalejeme iba toľko, aby sa fazuľa pokryla a pridáme aj 1-2 bobkové listy.  

Do polovice zmäknutej fazule pridáme na malé kocky nakrájané zemiaky.  

Varíme spolu, kým fazuľa a  zemiaky nezmäknú.  

Potom pretlačíme na kašu, pridáme trochu nálevu.  

Dáme späť na oheň a posypeme hrubou múkou, premiešame a privedieme znovu do varu.  

Pripravíme údené mäso (môže byť krk, karé, bôčik, klobása), nakrájame a posypeme 

mletým čiernym korením, pridáme trochu soli.  

Na horúcej masti dobre prepečieme po obidvoch stranách.  

Na kolieska nakrájanú cibuľu podusíme do mäkka.  

Na masti podusíme aj kyslú kapustu.  

Fazuľovú kašu podávame s údeným mäsom, podusenou cibuľkou a kyslou kapustou. 

 

ŠOŠOVICOVÝ PRÍVAROK 

Potrebné suroviny: 

- 200-250 g šošovica, 

- bobkový list, 

- 2 zemiaky, 

- soľ, 

- olej, 

- 2-3 PL hladká múka, 

- 300 ml mlieko, 

- 100-200 ml smotana, 

- ocot. 
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Šošovicu preberieme, dáme do misky a necháme namočenú asi 2 hodiny.  

Potom ju dáme do hrnca aj s vodou, v ktorej bola namočená, pridáme bobkový list 

(nesolíme, aby sa rýchlejšie uvarila), prikryjeme a varíme na miernom ohni domäkka, asi 

15-20 minút. 

Očistíme zemiaky, pokrájame ich na malé kocky a uvaríme v osolenej vode. 

Z oleja a múky spravíme zápražku, odstavíme, môžeme do nej pridať mlieko alebo 

smotanu a poriadne premiešame, aby sa nevytvorili hrudky. 

Potom ju pridáme k šošovici, rozmiešame, osolíme a varíme 5-10 minút.  

Pridáme uvarené zemiaky a ak treba, ešte dolejeme mliekom a okyslíme octom. 

Šošovicový prívarok podávame s údeným vareným mäsom, párkom alebo volským okom a 

chlebom. 

 

 

SEDLIACKE ZEMIAKY 

Potrebné suroviny: 

- 1 kg zemiaky,  

- 40 g masť, 

- 40 g údená slanina, 

- 2 ks cibuľa, 

- 200 g klobása, 

- 500 g kel, 

- soľ, 

- rasca, 

- 200 ml mlieko, 

- 10 ml smotana, 

- 2 ks vajcia, 

- mleté čierne korenie. 

 

Zemiaky umyjeme, uvaríme v šupe, ošúpeme a pokrájame na kolieska. 

Na rozohriatej masti rozškvaríme nadrobno pokrájanú údenú slaninu, pridáme posekanú 

cibuľu, ktorú speníme.  
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Potom vložíme ošúpanú klobásu pokrájanú na kolieska a podusíme. 

Očistíme kel, uvaríme ho v osolenej vode, necháme ho odkvapkať a pokrájame na rezance, 

pridáme ho ku klobáse, premiešame, okoreníme mletým čiernym korením, mletou rascou a 

znovu premiešame. 

Ohňovzdornú misu vymastíme a vysypeme strúhankou, vložíme do nej polovicu 

pokrájaných zemiakov, osolíme, na ne dáme udusenú klobásu s kelom a zakryjeme druhou 

polovicou zemiakov, ktoré osolíme a okoreníme mletým čiernym korením. 

Vajcia rozmiešame v mlieku a smotane, nalejeme na zemiaky a vo vyhriatej rúre 

zapečieme. 

 

ZEMIAKY NA KYSLO 

Potrebné suroviny: 

- 600 g zemiakov, 

- 40 g masť, 

- 50 g hladká múka, 

- mlieko, 

- voda, 

- soľ, 

- bobkový list, 

- ocot, 

- 250 ml kyslá smotana, 

- kôpor. 

 

Menšie zemiaky uvaríme v šupe a pokrájame na kolieska. 

Z masti a múky pripravíme bledú zápražku, zalejeme ju mliekom a vodou, povaríme, 

pridáme pokrájané zemiaky, bobkový list, soľ a povaríme. 

Dochutíme octom, kyslou smotanou a kôprom.  
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TVAROHOVÉ REZANCE NA SLANO 

Potrebné suroviny:  

- 1balíček širokých rezancov,  

- 1 tvaroh tučný hrudkovitý, 

- 10 dkg slaninky, 

- 1 pochúťková smotana. 

 

Rezance uvaríme podľa návodu.  

Scedené rezance premiešame s kúskom masla. 

Slaninku vyškvaríme.  

Rezance uložíme na taniere, posypeme tvarohom, polejeme smotánkou a vypečenou 

slaninkou. 

 

TVAROHOVÉ GUĽKY 

Potrebné suroviny: 

- 3 kg zemiakov, 

- 5-6 strúčikov cesnaku, 

- soľ, 

- čierne korenie, 

- hladká múka, 

- tvaroh, 

- maslo. 

 

Zemiaky sa nastrúhajú, okorenia, pridá sa cesnak a spolu s múkou sa vypracuje cesto. 

Z hotového cesta sa vyformujú guľky a dajú do vriacej vody. 

Varia sa, kým nezmäknú. 

Uvarené guľky sa scedia a dajú do misky. 

Pridá sa tvaroh, roztopené maslo a premieša sa. 

Guľky sa môžu podávať aj s opraženou slaninou a podusenou cibuľkou. 
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BRYNDZOVÉ ŠKORCE 

Potrebné suroviny: 

- 250 g bryndze, 

- 400 g kukuričnej múky, 

- 50 g údenej slaniny, 

- 1 lyžica kyslej smotany, 

- masť, 

- tuk na vyprážanie, 

- soľ. 

 

Z múky, soli a z vody uvaríme hustú kašu, z ktorej lyžicou povykrajujeme väčšie halušky. 

Uložíme ich na misu a necháme vychladnúť.  

Vychladnuté vypražíme v rozpálenom tuku, rozdelíme na taniere a posypeme bryndzou 

premiešanou s kyslou smotanou a nakrájanou údenou slaninou rozškvarenou v rozpálenej 

masti.  

Podľa chuti môžeme škorce posypať aj nasekaným kôprom. 

 

OPEKANCE S MAKOM  

Potrebné suroviny:  

- 1 kg hladkej múky, 

- cukor,  

- 1 kocka droždia,  

- 0,2 l mlieka,  

- soľ,  

- voda, 

- mlieko,  

- mak,  

- práškový cukor,  

- maslo, 

-  med. 
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Do vlažného mlieka pridáme lyžicu cukru, droždie a necháme ho chvíľku vykysnúť.        

Hotový kvások nalejeme do múky, pridáme štipku soli a toľko vody, aby sa dalo vymiesiť 

vláčne cesto, ktoré sa nelepí na misu.  

Necháme kysnúť prikryté na teplom mieste.  

Cesto si rozdelíme na menšie časti a tie vyformujeme na asi 1,5 cm hrubé šúľky.  

Nakrájame, rozložíme na plech a upečieme. 

Hotové opekance zalejeme horúcim mliekom a necháme zmäknúť.  

Posypeme mletým makom zmiešaným s práškovým cukrom, polejeme roztopeným 

maslom a medom. 

 

LEKVÁROVÉ PERKY S MAKOM 

Potrebné suroviny: 

- 500 g zemiakov,  

- 180 g hrubej múky,  

- vajce,  

- soľ,  

- 250 g lekváru (slivkového alebo podľa chuti), 

- jeden bielok,  

- 150 g masla, 

- 80 g cukru,  

- 100 g mletého maku. 

 

Zemiaky umyjeme a uvaríme v šupke.  

Vychladnuté ošúpeme, najemno postrúhame, pridáme múku, vajce, soľ a vypracujeme 

vláčne cesto.  

Keby sa lepilo, pridáme trocha múky.  

Cesto prekrojíme na polovice, každú rozvaľkáme na pomúčenej doske a nakrájame na 

štvorce 7 x 7 cm.  

Na každý dáme kôpku lekváru, kraje štvorcov potrieme rozšľahaným bielkom, do kríža 

preložíme a kraje pritlačíme vidličkou.  

Vložíme do vriacej posolenej vody a varíme, pokiaľ nevyplávajú na povrch.  
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Dierkovanou varechou ich vyberieme, prepláchneme studenou vodou, polejeme 

rozpusteným maslom a premiešame.  

Perky podávame posypané zomletým makom zmiešaným s cukrom.  

 

BUCHTY NA PARE 

Potrebné suroviny: 

- 250g hrubej múky,  

- ½ kocky droždia,  

- 1 PL cukru,  

- 2-3 PL vlažného mlieka,  

- 100g masla,  

- soľ,  

- žĺtok,  

- lekvár (podľa chuti),  

- mak. 

  

Do misky preosejeme múku, primiešame k nej droždie s cukrom premiešané v teplom 

mlieku.  

Rozohrejeme 30 g masla a pridáme spolu so žĺtkom a štipkou soli k múke.  

Cesto dobre zamiešame a necháme kysnúť 15-20 minút.  

Vykysnuté cesto preložíme na podložku, vyvaľkáme a krájame malé štvorčeky, ktoré 

plníme lekvárom.  

Tvarujeme guľky a necháme ich kysnúť ešte 10-15 minút.  

Buchty paríme na pare pod pokrievkou 15-20 minút.  

Maslo, ktoré ostalo, rozpustíme.  

Buchty posypeme práškovým cukrom a makom a polejeme rozpusteným maslom. 

 

 

 

 



 

122 

 

TRADIČNÉ ŠIŠKY 

Potrebné suroviny: 

- 10 g sušeného droždia (alebo 30 g čerstvého droždia), 

- 1 ČL kryštálového cukru, 

- 0,3 l mlieka, 

- 30 g masla, 

- 30 g práškového cukru, 

- 3 žĺtky, 

- 500 g polohrubej múky, 

- soľ, 

- 1 ČL citrónovej šťavy, 

- 2 PL rumu, 

- olej, 

- domáci lekvár, 

- práškový cukor. 

  

Na začiatok si pripravíme kvások.  

Do malej misky nalejeme 0,1 l vlažného mlieka, pridáme lyžičku cukru a droždie.  

Necháme 5 minút postáť a premiešame tak, aby sa droždie úplne rozpustilo.  

Necháme na teplom mieste vykysnúť.  

Vo veľkej mise vymiešame maslo s cukrom a žĺtkami.  

Pridáme kvások, zvyšok mlieka, múku, soľ, citrónovú šťavu, rum a vypracujeme vláčne, 

jemne lepivé cesto.  

Pomúčime trochou múky, zakryte čistou utierkou a necháme znovu kysnúť.  

Cesto zdvojnásobí svoj objem. 

Vykysnuté cesto rozvaľkáme na hrúbku 1,5-2 cm a vykrojíme kolieska.  

Vykrojené šišky poukladáme na pomúčenú dosku, prikryte utierkou a nechajte ešte 10 

minút postáť. 

Medzitým rozohrejeme panvicu s olejom. 

Šišky musia v rozpálenom oleji plávať.  
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Tesne pred vyprážaním urobíme na šiške prstom malú dierku a touto stranou opatrne 

vložíme do panvice.  

Na oboch stranách vyprážame približne 1-2 minúty do zlatista. 

Vypražené šišky ukladáme na papierový obrúsok a posypeme cukrom.  

Podávame s domácim lekvárom. 

 

GERHÉ (koláč z kukuričnej múky) 

Potrebné suroviny:  

- 500 g kukuričnej múky, 

- 20 g droždia,  

- 300 ml mlieka (vlažné), 

- 100 g maslo (roztopené),  

- soľ,  

- cukor,  

- bravčová masť. 

 

Z uvedených surovín sa pripraví voľné cesto (cukor podľa vlastnej chuti), ktoré sa na 

teplom mieste nechá približne hodinu vykysnúť.  

Potom sa vyleje na vymastený plech a dá sa upiecť do vyhriatej rúry.  

Po upečení sa nareže na štvorce, ktoré sa posypú cukrom a podávajú ako koláč. 

 

JOJÓ SO SLIVKOVÝM LEKVÁROM 

Potrebné suroviny: 

- 1 kg zemiakov, 

- hladká múka, 

- slivkový lekvár, 

- mak, 

- práškový cukor, 

- maslo. 
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1 kg zemiakov sa uvarí a po uvarení sa pretlačia.  

Po vychladnutí sa pomiešajú s hladkou múkou a vytvorí sa cesto, ktoré sa rozdelí na dve 

časti a vyvaľká. 

Na prvú polovicu cesta sa poukladá tvrdý slivkový lekvár a pokryje sa druhou časťou. 

Do kruhovej formy „jojó“ sa dávajú vyrezávaním pomocou pohárika s priemerom 3 cm. 

Vo vriacej vode sa varia približne 2-3 minúty. 

Na koniec sa posypú makom, práškovým cukrom a pokvapkajú roztopeným maslom. 

 

HEROCE – ČEREGE 

Potrebné suroviny: 

- 250 g múky, 

- štipku sódy bikarbóny,  

- 50 g masla,  

- 2 vajíčka, 

-  2 lyžičky práškového cukru,  

- štipka soli, 

- 1 lyžica kyslej smotany.  

Všetko spracujeme na vláčne cesto.  

Aby cesto bolo ľahšie, do hmoty nakvapkáme pár kvapiek octu, alebo bieleho vína. 

Vyvaľkáme a vykrajujeme štvorce, ktoré v  prostriedku prerežeme.  

Cez vzniknutú dieru jeden roh cesta pretiahneme.  

Upečieme v horúcej masti alebo v oleji.  

Ešte teplé čeregy posypeme s práškovým cukrom. 

 

ŽÁMIŠKA – PULISKA 

Potrebné suroviny: 

- 1 kg kukuričnej krupice,  

- soľ, 

- polohrubá múka, 

- slanina/tvaroh/orechy/lekvár. 
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Za stáleho miešania uvaríme kukuričnú krupicu v osolenej vode do mäkka.  

Treba ju opatrne miešať, lebo veľmi buble.  

Keď je krupica uvarená, pridáme 2 hrste polohrubej múky, dobre premiešame a zahustíme 

ďalším varením.  

Môžeme podávať na slano s opekanou slaninou alebo na sladko s tvarohom, orechmi alebo 

lekvárom. 

 

ŠÚĽANCE  

Potrebné suroviny: 

- 1,6 kg zemiaky, 

- 2 vajcia, 

- 420 g hrubá múka, 

- 200 g krupica, 

- 100 g kryštálový cukor, 

- soľ, 

- 200 g mak, 

- 200 g orechy, 

- 250 g práškový cukor, 

- 250 g maslo. 

 

Uvarené, ošúpané a vychladnuté zemiaky zomelieme, zmiešame s rozšľahaným vajcom, 

pridáme múku, krupicu, cukor, soľ, vypracujeme tuhšie cesto. 

Cesto rozdelíme na hrubý, približne 1,5 cm plat, z ktorého nakrájame 1,5 cm pásy, z nich 

nakrájame 0,5 cm hrubé rezance, ktoré vyšúľame na šúľance podlhovastého alebo 

oválneho tvaru. 

Šúľance vysypeme do osolenej vriacej vody, po zovretí zľahka premiešame.  

Uvarené šúľance scedíme, necháme odkvapkať. 

Mak a orechy premiešame s práškovým cukrom, polovicu porcie posypeme makom, druhú 

polovicu orechmi, polejeme maslom, ozdobíme kopčekom zmrzliny, šľahačkou a 

čokoládou. 
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ZÁVINY - TVAROHOVÝ , MAKOVÝ, ORECHOVÝ 

Potrebné suroviny: 

- 400 g polohrubá múka, 

- 2,5 g droždie sušené,  

- 2 ks vajcia, 

- 50 g cukor kryštál, 

- 50 g Hera, 

-  soľ, 

- 125 ml vlažného mlieka, 

- vajce. 

 

Tvarohová plnka : 

- 500 g tvarohu, 

- 2 ks vajce, 

- 4 PL kryštál cukor, 

- hrozienka, 

- škorica mletá. 

Orechová plnka : 

- 200g pomleté vlašské orechy, 

- 1 ks vanilkový cukor, 

-  podľa chuti kryštálový cukor. 

Maková plnka : 

- 150 g mletý mak, 

- kryštálový cukor, 

- 100 g masla. 

 

Do misky dáme preosiatu múku, droždie premiešame, pridáme cukor, vajíčka, rozpustený 

letný tuk, soľ, letné mlieko.  

Vypracujeme cesto, ktoré dáme vykysnúť na teplé miesto. 

Pomleté orechy, vanilkový cukor a kryštálový cukor premiešame.  

Cesto natrieme plnkou a zvinieme, dáme na vymastený plech a potrieme vajíčkom. 



 

127 

 

Tvarohová plnka – všetky prísady dobre premiešame a natrieme na vyvaľkané cesto. 

Posypeme hrozienkami. 

Cesto zvinieme, dáme na plech, potrieme vajíčkom a dáme piecť. 

Maková plnka – cesto rozvaľkáme, posypeme pomletým makom a cukrom.  

Cesto zvinieme, potrieme vajíčkom a dáme piecť na vymastený plech. 

 

KYSNUTÉ BUCHTY 

Potrebné suroviny: 

- 1 kg hladkej múky, 

- 1 ks droždie, 

- 6 ml mlieko vlažné, 

- 100 g cukor kryštálový, 

- 1 vajce, 

- 2 dl Palmarín roztopený, 

- soľ, 

- 1 olej na potieranie, 

- slivkový lekvár, 

 

Z mlieka, droždia, cukru urobíme kvások.  

Vymiesime si cesto, necháme vykysnúť cca 1 hodinu. 

Keď je cesto vykysnuté.  

Vyvaľkáme si obdĺžnik a narežeme na kocky radielkom.  

Na každý štvorček dáme lyžičkou slivkový lekvár.  

Konce spojíme a ukladáme na plech vymastený Palmarínom dolu lepenou časťou. 

Natrieme olejom.  

Takto postupujeme pri každej buchte a ukladáme ich hneď vedľa seba. 

Necháme nakysnúť cca 10 minút a dáme upiecť.  

Treba sledovať keď sú pekné hnedé vyberieme z rúry.  

Natrieme olejom a budú sa krásne lesknúť. 

Posypeme práškovým cukrom a rozkrájame keď sú trošku vychladnuté.  

Tým že bola každá natretá olejom pekne sa od seba oddeľujú. 



 

128 

 

VIANOČKA 

Potrebné suroviny: 

- 700 g múka polohrubá, 

- soľ, 

- 100 g cukor kryštálový, 

- 2 ks žĺtok, 

- 50 g hrozienka, 

- 80 g mandle, 

- 150 ml mlieko, 

- 150 g maslo, 

- 30 g droždie. 

 

Z droždia, vlažného mlieka a trochy cukru si pripravíme kvások.  

Preosiatu múku premiešame s cukrom, troškou soli a pridáme roztopené maslo, žĺtky, 

vykysnutý kvások, hrozienka, posekané mandle a s mliekom zamiesime cesto.  

Toto necháme dobre vykysnúť a potom rozdelíme na 5 častí.  

Najprv pletieme vrkoče z troch častí, naň uložíme z dvoch.  

Potrieme žĺtkom a pečieme vo vyhriatej rúre. 

 

SVADOBNÝ KOLÁČ 

Potrebné suroviny:  

- 1 kg polohrubej múky,  

- 0,5 l mlieka,  

- kocka droždia,  

- kryštálový cukor,  

- 3 vajcia, 

- hrozienka,  

- tuk na vymastenie plechu, 

- soľ. 
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Do múky pridáme cukor, osolíme štipkou soli, vložíme vopred pripravený kvások, 

namočené hrozienka a pridáme vlažné mlieko.  

Počas miesenia podľa potreby pridáme 2 žĺtky.  

Cesto poriadne vymiesime a necháme nakysnúť.  

Vykysnuté cesto rozdelíme na 3 rovnaké časti, ktoré samostatne vyšúľame a spletieme do 

vrkoča.  

Uložíme na vymastený plech dokola tak, aby sa spojili konce.  

Potrieme rozšľahaným vajcom, necháme podkysnúť a vložíme do rozohriatej rúry a 

pečieme do zlata. 

 

JABLKOVO-ORECHOVÁ A JABLKOVO-MAKOVÁ ŠTRÚDĽA 

Potrebné suroviny: 

- 1 vajce slepačie, 

- 400 g cesto lístkové, 

- 500 g jabĺk, 

- 1 PL strúhanky, 

- 50 g hrozienka, 

- 100 g vlašské orechy, 

- 1 ČL  mletá škorica, 

- 100 g cukor kryštálový, 

- 200 g mak mletý. 

 

Jablkovo-orechová 

Jablká očistíme, rozštvrtíme, odstránime jadrovníky a nakrájame ich na malé kúsky, 

hrubšie plátky.  

Lístkové cesto natenko rozvaľkáme na pomúčenej doske a posypeme strúhankou. 

Hrozienka namočíme do studenej vody, orechy nožom nasekáme. 

 Na cesto rozložíme jablká, posypeme ich škoricou, pridáme scedené hrozienka, orechy 

a všetko zasypeme cukrom. 

Cesto stočíme opatrne do rolády, okraje stláčame. 
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Dávame pozor, aby sa nám cesto nepretrhlo a aby sme štrúdľu jemne ale pevne stočili. 

Preložíme ju na plech vyložený papierom na pečenie.  

Popicháme špáradlom a natrieme celú rozšľahaným vajcom. 

Povrch jemne narežeme, naznačíme jednotlivé porcie, a tiež aby mala kade unikať para 

a štrúdľa nepraskla, znovu potrieme vajíčkom. 

Pečieme vo vopred rozohriatej rúre na strednom stupni cca 30 minút.  

Po upečení pocukrujeme práškovým cukrom a necháme dobre vychladnúť, až potom 

krájame a servírujeme. 

Jablkovo-maková 

Postup prípravy je taký istý ako pri jablkovo-orechovej štrúdli.  

Namiesto orechov však použijeme mletý mak. 

 

JABLKOVÝ KOLÁČ 

Potrebné suroviny: 

- 500 g múka polohrubá, 

- 2 ČL kypriaci prášok do pečiva, 

- 200 g maslo, 

- 180 g cukor práškový, 

- 4 ks vaječný žĺtok, 

- 2 PL mlieko plnotučné 3,5%, 

- 1 kg jabĺk, 

- 2 PL cukor kryštálový, 

- 2 ČL škorica mletá, 

- hrozienka, 

- 4 ks vaječný bielok, 

- vlašské orechy. 

  

Z múky, kypriaceho prášku, mäkkého masla, cukru, vaječných žĺtkov a mlieka 

vypracujeme cesto a necháme ho v chlade stuhnúť. 

Cesto vyberieme z chladničky a jednu tretinu z neho odkrojíme a uložíme späť 

do chladničky. 
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Zvyšné cesto rozvaľkáme na plechu, jemne ho roztlačíme a trochu vytlačíme okraje. 

Jablká očistíme a postrúhame nahrubo.  

Jemne ich vyžmýkame a rozložíme na cesto. 

Jablká posypeme cukrom a škoricou. Môžeme pridať aj hrozienka a nasekané orechy. 

Z vaječných bielkov vyšľaháme tuhý sneh a natrieme ho na jablká. 

Na sneh nahrubo nastrúhame cesto z chladničky. 

Koláč pečieme asi 30 minút. 

 

ŽĹTKOVÉ REZY 

Potrebné suroviny: 

- 280 g cukor práškový, 

- 250 g margarín, 

- 8 ks vaječný bielok, 

- 8 ks vaječný žĺtok, 

- 280 g orechy vlašské mleté, 

- 200 g múka polohrubá, 

- 1 PL vanilkový prášok, 

- puding Zlatý klas. 

 

Vymiešame cukor a rastlinný tuk.  

Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh. 

Do cukru s tukom primiešame opatrne orechy, múku, Zlatý klas a nakoniec sneh z bielkov, 

takto vznikne hustejšie cesto. 

Cesto rozotrieme na vopred vymastený a pomúčený plech, pečieme 20-25 minút. 

Poleva – vymiešame žĺtky s cukrom na penu, rovnomerne rozotrieme na ešte horúci koláč. 

Krájame, keď je žĺtková poleva usušená, nôž namáčame do horúcej vody. 
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VIANOČNÉ MEDOVNÍKY 

Potrebné suroviny: 

- 2 vajcia, 

- 150 g práškového cukru, 

- 100 g medu, 

- 75 g masla alebo rastlinného tuku, 

- 1 lyžičku sódy bikarbóny, 

- 3 lyžičky perníkového korenia, 

- 300-350 g múky, 

- 1 vajíčko na potretie, 

- 1 bielok, 

- 150-200 g preosiateho práškového cukru,  

- 1 čajovú lyžičku octu alebo citrónovej šťavy. 

 

Vajíčka s práškovým cukrom a medom vyšľaháme do peny.  

Pridáme rozpustené vlažné maslo a premiešame.  

Potom pridáme preosiatu múku zmiešanú so sódou bikarbónou a perníkovým korením a 

vypracujeme cesto.  

Vložíme ho do mikroténového vrecúška a dáme do chladu na pár hodín (najlepšie cez noc). 

Cesto pred spracovaním necháme 2 hodiny pri izbovej teplote postáť. 

Cesto rozvaľkáme na hrúbku 4 mm a pomocou formičky vykrojíme srdiečka.  

Poukladáme na plech vyložený papierom na pečenie (ďalej od seba) a dáme piecť.  

Pečieme asi 6 minút. 

Ešte horúce ich potrieme rozšľahaným vajcom. 

Pripravíme bielkovú polevu.  

Jeden bielok vymiešame s práškovým cukrom a citrónovou šťavou.  

Vychladnuté medovníčky ozdobíme bielkovou polevou. 
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LINECKÉ KOLÁČIKY 

Potrebné suroviny: 

- 300 g hladkej múky,  

- 100 g práškového cukru,  

- 2 ČL vanilínového cukru,  

- 200 g rastlinného tuku,  

- 2 žĺtky,  

- 200 g lekváru,  

- práškový cukor na posypanie. 

 

Múku zmiešame s práškovým a vanilínovým cukrom, pridáme na malé kúsky pokrájaný 

studený tuk, žĺtky a rýchlo spracujeme na hladké cesto, ktoré vložíme do mikroténového 

vrecka a dáme do chladu na dve hodiny odpočinúť. 

Potom cesto na pomúčenej doske rozvaľkáme na hrúbku 3 mm, vykrojíme polovicu plných 

koliesok s priemerom asi 4 cm a polovicu koliesok s vykrojeným stredom uložíme 

na suchý plech a pečieme. 

Vychladnuté kolieska spojíme s džemom a posypeme práškovým cukrom.  

Na vykrojenie stredu môžeme použiť malé vykrajovačky.  

 

BÁBOVKA 

Potrebné suroviny: 

- 4 ks vajcia, 

- 160 g cukor kryštálový, 

- 4 lyžice vody, 

- 1 ks prášok do pečiva, 

- 1 lyžička kakaa, 

- 1 dl oleja, 

- 200 g polohrubá múka, 

- 5 g práškový cukor. 
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Vymastíme a vysypeme plech múkou 

Pripravíme si všetky suroviny, dáme ich do misky a všetko spolu zmiešame. 

Cesto si rozdelíme na dve časti. Do jednej vmiešame kakao. 

Biele cesto vylejeme do bábovkovej formy. 

Na biele cesto vylejeme kakaové a dáme piecť. 

Po upečení posypeme práškovým cukrom. 

 

ČEREŠŇOVÁ BUBLANINA 

Potrebné suroviny: 

- 150 g Palmarín, 

- 250 g múka polohrubá, 

- 1 ks kypriaci prášok do pečiva, 

- 150 g cukor práškový, 

- 1 ks vanilínový cukor, 

- čerešne, 

- 4 ks vajcia, 

- 0,15 l mlieko. 

 

Pripravíme si piškótové cesto.  

Vyšľaháme práškový a vanilkový cukor spolu so žĺtkami.  

Pridáme prášok do pečiva, múku a zamiešame.  

Prilejeme mlieko, roztopený Palmarín a zamiešame.  

Ušľaháme tuhý sneh z bielkov a primiešame ho do cesta.  

Masu vylejeme na vymastený a múkou posypaný plech.  

Čerešne umyjeme a osušíme.  

Obalíme ich v práškovom cukre a naukladáme na vrch cesta. 

Pečieme približne 30 minút. 
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ŽIHĽAVOVÝ SIRUP 

Potrebné suroviny:  

- 3 l vody, 

- 3 kg cukru, 

- 80 ks mladých žihľavových vrškov, 

- šťava z citrónov (podľa chuti). 

 

Povaríme vodu a keď vychladne dáme do nej mladé žihľavové vršky.  

Pridáme šťavu z citrónov a necháme odstáť 24 hodín. 

Na druhý deň precedíme, pridáme cukor, povaríme a ešte za tepla naplníme fľaše.  

 

HRUŠKOVÝ SIRUP 

Potrebné suroviny: 

- zrelé hrušky, 

- 1 l vody, 

- 250-300 g cukor. 

 

Hrušky očistíme a dáme ich do octovej vody.  

Pred varením ich scedíme a šťavu dáme zovrieť na sirup.  

Keď začne sirup vrieť, tak do neho dáme ešte určité množstvo očistených hrušiek a 

necháme variť. 

Keď sú hrušky uvarené, tak ich zo sirupu povyberáme. 

Sirup nalejeme do fliaš. 
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BAZOVÝ SIRUP Z KVETOV 

Potrebné suroviny: 

- bazové kvety, 

- 2 kg kryštálového cukru, 

- 2 l vody. 

 

Bazové kvety zalejeme vychladnutou prevarenou vodou.  

Necháme 24 hodín vylúhovať.  

Na druhý deň scedíme a dáme variť s kryštálovým cukrom.  

Ešte horúci nalievame do fliaš. 

 

ŠÍPKOVÝ SIRUP 

Potrebné suroviny: 

- šípky, 

- voda, 

- kryštálový cukor (0,5 kg na 1 l šťavy). 

 

Zo šípok sa odstránia jadierka, pokrájajú sa na malé kúsky a vložia do vody na približne 30 

minút.  

Potom sa krátko povaria a po vychladnutí scedia.  

Pridá sa cukor a nechá sa v šťave len rozpustiť. 

 

ŠÍPKOVÝ LEKVÁR 

Potrebné suroviny: 

- šípky,  

- voda, 

- cukor. 

 

Šípky sa odstopkujú a zbavia okvetia. 

Potom sa umyjú, nechajú odkvapkať a prekroja na polovice.  

Vyberú sa semienka a s 0,25 l vody varia približne 20 minút domäkka.  



 

137 

 

V hrnci sa vzniknuté šípkové pyré zmieša s cukrom a privedie sa do varu.  

Varí sa ešte približne 3 minúty.  

Teplé sa napĺňa do fliaš. 

 

SLIVKOVÝ LEKVÁR 

Potrebné suroviny: 

- slivky.  

 

Pripravíme si umyté slivky. 

Slivky odkôstkujeme a pomelieme alebo rozmixujeme. 

Dáme variť a miešame. 

Nepridávame žiadne iné suroviny, ani ocot, ani cukor.  

Len miešame, aby lekvár neprihorel a čakáme, kedy sa odparí toľko vody, až zhustne. 

Potom už len stačí horúci lekvár naliať do fliaš. 

 

LEKVÁR Z ČIERNYCH A ČERVENÝCH RÍBEZLÍ 

Potrebné suroviny: 

- 600 g ríbezle červené, 

- 400 g ríbezle čierne, 

- 700 g cukor kryštál. 

 

Ríbezle umyjeme a dáme vo vode variť. 

Varíme približne 15-20 minút a uvarené prepasírujeme. 

Prepasírované ríbezle preložíme do čistého hrnca a ešte chvíľu povaríme.  

Keď začnú vrieť, pridávame po častiach cukor. 

Hustotu lekváru priebežne skúšame na tanieriku. 

Horúcim lekvárom naplníme fľaše.  
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ZAVÁRANÉ RÍBEZLE/EGREŠE 

Potrebné suroviny: 

- ríbezle/egreše, 

- cukor kryštálový, 

- voda. 

 

Ovocie očistíme, umyjeme a necháme odkvapkať. 

Z vody a cukru uvaríme sirup, ktorým budeme zalievať ovocie vo fľašiach.  

Ovocie zalievame ešte horúcim sirupom. 

Sterilizujeme 5-8 minút.  

 

JABLKOVÝ KOMPÓT 

Potrebné suroviny: 

- 0,5 kg jabĺk, 

- 50 g cukor, 

- voda, 

- 2 ks klinčeky. 

 

Jablká očistíme, nakrájame na kocky a dáme variť do vriacej vody spolu s cukrom a 

klinčekmi. 

Prikryjeme a necháme krátko povariť. 

Po uvarení necháme trochu vychladnúť a nalievame do sklených nádob. 

 

ČEREŠŇOVÝ KOMPÓT 

Potrebné suroviny:  

- 1 kg čerešne, 

- 1 kg cukor. 

 

Čerešne zbavíme stopiek, vykôstkujeme ich a očistíme.  

Na cukor nalejeme toľko vody, koľko je potrebné, aby sa úplne rozpustil.  

Potom ho varíme, až kým neuvaríme sirup.  
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Pridáme čerešne, chvíľu ich povaríme a opäť vyberieme.  

Šťava sa ešte chvíľu povarí a potom ju nalejeme na čerešne.  

Necháme ich odstáť počas dvoch dní. 

Tretí deň všetko opäť povaríme, hotovým kompótom plníme sklenené fľaše, uzavrieme ich 

a sterilizujeme. 

 

HRUŠKOVÝ KOMPÓT  

Potrebné suroviny: 

- zrelé tvrdšie hrušky, 

- voda, 

- ocot. 

 

Hrušky očistíme a dáme ich do octovej vody.  

Pred varením ich scedíme a šťavu dáme zovrieť na sirup.  

Keď začne sirup vrieť, tak dáme určité množstvo očistených hrušiek a necháme variť. 

Počas varenia premiešame a ochutnáme, aby hrušky boli uvarené do polomäkka. 

Keď sú hrušky uvarené, tak ich povyberáme do pripravených fliaš, bez sirupu.  

Sirup necháme znovu zovrieť a vriacim zalejeme hrušky.  

Rýchlo uzavrieme a zabalíme.  

Takto zabalené necháme do druhého dňa vychladnúť. 

 

SLIVKY V SLADKOM NÁLEVE 

Potrebné suroviny: 

- 1 l voda, 

- 35 g kryštálový cukor, 

- 1 kg slivky. 

 

Slivky poriadne umyjeme a vykôstkujeme.  

Prípadne ich môžeme rozkrojiť na polovice a tak uložiť do sklenených fliaš. 

Vodu s cukrom prevaríme a horúcim cukrovým nálevom slivky zalejeme.  

Sterilizujeme ich približne 35 minút. 
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KVASENÁ KAPUSTA 

Potrebné suroviny: 

- 1 kg kapusta, 

- soľ, 

- rasca, 

- 20 g cibuľa, 

- jablko. 

 

Z kapusty očistíme povrchové listy, hlávky prekrojíme na polovice, vyrežeme hlúby a 

kapustu režeme na jemné rezance.  

Nakrájanú kapustu presolíme, pridáme rascu, premiešame s nastrúhanou cibuľou a jablkom. 

Tlačíme do nádob tak, aby sa vytlačil všetok vzduch a uvoľnená šťava vystúpila na povrch. 

Nad kapustou necháme asi 10 cm voľného priestoru na záťaž.  

Prikryjeme a zaťažíme.  

V miestnosti, kde je 18-20 stupňov, začína kapusta v priebehu troch dní peniť, až šťava 

preteká.  

Neskôr (počas mliečneho kvasenia) pena upadne a kapusta je do troch týždňov vykvasená 

natoľko, že ju môžeme odoberať.  

Dobrá kapusta je priesvitná a má jemnú kyslastú chuť. 

 

ZAVÁRANÉ UHORKY 

Potrebné suroviny: 

- 2 kg uhorky, 

- kôpor, 

- 6 ks cibuľa, 

- bobkový list,  

- celé nové a čierne korenie, 

- 3 l voda, 

- 1 l ocot, 

- 120 g soľ, 

- 280 g cukor. 
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Uhorky môžu byť lúpané aj nelúpané.  

Celé uhorky najskôr poriadne umyjeme, najlepšie kefkou a nakrájame ich na kolieska.  

Kôpor a cibuľu taktiež očistíme.  

Cibuľu nakrájame na hrubšie kolieska. 

Do hrnca nalejeme vodu a zohrejeme nie celkom do varu.  

Pridáme soľ, cukor a po ich rozpustení primiešame ocot.  

Zmes chvíľu povaríme na miernom ohni. 

Medzitým do každého skleneného pohára dáme trochu kôpru, 1/2 cibule, bobkový list, 3 

guľky nového a čierneho korenia.  

Potom poháre naplníme uhorkami a zalejeme horúcim nálevom.  

Poriadne ich uzavrieme a sterilizujeme buď v pare alebo rúre. 

 

PÚPAVOVÝ MED 

Potrebné suroviny: 

- rozkvitnuté púpavy, 

- 2 l vody, 

- 2 kg cukru. 

 

Púpavy dáme do hrnca, zalejeme vodou a varíme do zovretia.  

Potom odstavíme a necháme lúhovať 24 hodín.  

Na druhý deň precedíme cez plátno a vytlačíme poriadne.  

Vývar varíme a pridáme cukor.  

Varíme 1,5 až 2 hodiny a miešame.  

Ešte teplý nalejeme do fliaš. 
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ZÁVER  

Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život predkov. Príčinou ich vzniku 

bola tiež snaha zabezpečiť si šťastie, zdravie či krásu slovenského ľudu.  

Zvyky a tradície mali vždy regionálny charakter, čo znamená, že sa viazali na 

určitý región Slovenska. Dokonca je možné povedať, že čo dedina - to iné zvyky. Aj 

predkovia na Gemeri žili v úzkom spojení s prírodou, čo bolo takpovediac nevyhnutnosťou 

pri ich spôsobe života. Mnoho zvykov sa zachovalo až dodnes.  

Predmetom a cieľom analýzy je priblíženie územia, histórie a života na Gemeri. Sú 

spracované údaje o tradičných ľudových prvkoch, zvykoch, odevoch, remeslách, 

poľnohospodárstve a architektúre. 

Teoretické informácie týkajúce sa tejto tematiky na území Gemera sú spracované 

v prvej kapitole.  

Druhá kapitola je venovaná už konkrétnym poznatkom. Priblížené sú ľudové zvyky, 

kultúru, odevy, architektúru a remeslá na Gemeri, zvlášť v obciach, Nižná Slaná, Rejdová, 

Brdárka, Gemerská Hôrka a Silická Jablonica. Pozornosť je tiež zvlášť venovaná 

tradičným receptom, ktoré budú takisto podkladom pre vydanie knihy s receptami jedál v 

regióne Gemer.  
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ZOZNAM PRÍLOH  

 

Príloha A – Video o krásach Gemera:  

https://youtu.be/7Z7P-swiRoI  

 

Príloha B – Video z vystúpenia FSk Hôra Rejdová: 

https://www.youtube.com/watch?v=7_lAtfWfv80   

 

 

https://youtu.be/7Z7P-swiRoI
https://www.youtube.com/watch?v=7_lAtfWfv80

