
REGIÓN JUŽNÝ SPIŠ  
TRADÍCIE A REMESLÁ



Vyberme sa na malú prechádzku na Vysoký vrch týčiaci sa nad obcou. Z jeho vrcho-
lu sa nám otvárajú nádherné panoramatické výhľady na Vysoké Tatry, Hornádsku 
kotlinu a pohoria, ktoré ju obklopujú. Okrem toho na lúkach pod Vysokým vrchom 
každoročne stojí salaš so stádom oviec. Ovce sa na pašu na jar vyháňajú väčšinou  
v apríli na Juraja. Postaví sa košiar a pasú sa tu až do neskorej jesene. Dojí sa väč-
šinou trikrát denne – prvý raz už o štvrtej ráno, potom okolo poludnia a nakoniec 
večer do pol ôsmej. Na jednom košiari býva niekedy aj 500 oviec, preto tu bača  
s pastiermi núdzou o robotu naozaj netrpia. Z nadojeného mlieka potom bača vyrá-
ba bryndzu, žinčicu a ovčí syr. Okrem Vysokého vrchu salaše a košiare možno nájsť 
aj v iných lokalitách neďaleko Poráča – na Bukovci či pod Holým vrchom.   

SPRACOVANIE MLIEKA 
MLIEČNE VÝROBKY

VYSOKÝ VRCH 
PORÁČ

 Poráčski majstri 
remesiel a potravinár-
skej výroby výsledky 
svojej práce každo-
ročne prezentujú na 
obľúbených obecných 
podujatiach „Šachtare 
volajú“ a „AVITUR – 
Za agroturistikou a vi-
dieckym turizmom“. 

Vitajte na Poráči, v dedine 

„na konci sveta“, učupenej 

pod kopcami krasového 

pohoria Galmus. Pokiaľ 

ste prišli až sem, pravde-

podobne to so spoznáva-

ním južného Spiša myslíte 

naozaj vážne. A za to bude-

te aj patrične odmenení 

autentickými zážitkami. 

Poráč je okrem svojej bohatej baníckej histórie dodnes 
miestom, kde domáci - prevažne Rusíni - udržujú tradície 
svojich starých otcov a mám stále živé. Takmer každá rodina 
tu má pri dome svoje malé hospodárstvo, pestuje si zeleninu, 
ovocie, obilniny a samozrejme chová domáce zvieratá. Každé 
zviera človeku prináša niečo iné. Mäso, vajcia, mlieko, vlnu, 
kožušinu či perie. Všetko sa zužitkuje. S dávkou zručnosti  
a skúseností potom pod pracovitými rukami Poráčanov vznika-
jú okrem iného perfektné domáce mäsové či mliečne výrobky. 

Pokiaľ cestujete na výlet do okolia Poráča, dobre zvážte nut-
nosť šoférovania (prípadne si tu dohodnite aj nocľah). A ak 
nepatríte medzi abstinentov, pohostinní Poráčania vás určite 
nenechajú „nasucho“.  

TIP PRE VÁS
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Fotografie zdroj: internet



KOPANECKÉ LÚKY, 
SEDLO KOPANEC

V Národnom parku Slovenský raj turisti najčastej-
šie vyhľadávajú najmä jeho divoké kaňony a rokliny  
s vodopádmi. Menej známym, no rovnako vzácnym 
klenotom parku sú však aj voňavé, pestrofarebné 
horské lúky a pasienky s množstvom vzácnych, 
chránených rastlín. Medzi nimi vyčnievajú dru-
hovo najbohatšie Kopanecké lúky v katastri obce  
Vernár. Hustota a druhová početnosť rastlín je tu 
jedna z najväčších na svete. Na ploche 0,25 met-
ra štvorcového bolo na Kopaneckých lúkach náj-
dených až rekordných 52 druhov vyšších rastlín.  
Spôsobené je to najmä pravidelným ručným ko-
sením lúk koscami z celého regiónu, z ktorého sa 
dnes stáva zaujímavá atrakcia. 

Lúky sa nachádzajú v nadmorskej výške približne 1000 metrov,  
v blízkosti sedla Kopanec. Dostať sa tu môžete pešo, na bicykli  
a od jari do jesene aj motorovým vozidlom po spevnenej ceste  
z Hrabušíc či Dobšinskej Ľadovej Jaskyne. Najzaujímavejšie je 
sledovať lúky a ich premeny viackrát do roka. Skoro na jar zakvitajú 
šafranom spišským, ktorý dopĺňajú prvosienky a žltohlav najvyšší. 
Cez leto sa najhojnejšie vyskytujú margaréty biele a mečíky škrid-
licovité. Nemožno zabudnúť ani na množstvo druhov orchideí. 

BYLINKÁRSTVO

KLENOT POZNANIA 
NAŠICH STARÝCH MÁM 

Žijeme v dobe, kedy nám pokrok vedy a tech-

niky umožňuje oveľa komfortnejší život, ako mali 

naši predkovia. Výrazne tomu napomáha aj mo-

derná medicína. Na väčšinu chorôb existuje hoto-

vý liek, sirup, tabletka či masť, stačí navštíviť naj-

bližšiu lekáreň. Naši starí rodičia väčšinou takéto 

možnosti nemali. A predsa si vedeli vždy poradiť.

Z generácie na generáciu sa tradovali 
múdrosti o daroch prírody - bylinkách 
dobrých proti najrozličnejším zdravot-
ným neduhom. Tie si nazbierali a svoj-
pomocne vyrobili medicínu na všetko, 
čo ich trápilo. 
Bylinkárstvu, produkcii výrobkov  
z liečivých bylín a osvete na túto tému 
sa na Spiši do dnešných dní aktívne 
venuje pani Zuzana Hricová zo Spiš-
ských Tomášoviec. V rámci občian-
skeho združenia Verbum Bonum po-
núka najrozličnejšie druhy liečivých 
kúpeľov, mastičiek, olejov, tinktúr,  
mydiel a milých suvenírov z bylín Slo-
venského raja. Bylinky pre tieto účely 
zbiera nielen vo voľnej prírode, ale aj 
v troch bylinkových záhradách, ktoré  
v regióne založila a o ktoré sa aktívne 
stará. Jedna z nich sa nachádza aj priamo 
v areáli kartuziánskeho kláštora na Kláš-
torisku v Slovenskom raji. Okrem toho 
pod hlavičkou Verbum Bonum organi-
zuje rozličné podujatia a tvorivé dielne 
pre verejnosť, zamerané na poznávanie 
liečivých rastlín, ktorými popularizuje 
toto vzácne a dodnes veľmi aktuálne  
remeslo. 
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 Kosenie lúk pre-
biehalo každoročne do 
roku 1975 a obnovené 
bolo ochrancami príro-
dy opäť koncom deväť-
desiatych rokov, čím sa 
podarilo pestrosť a roz-
manitosť lúk zachrániť. 



TAJCH KLAUZY A SPLAVOVANIE DREVA
 

Vodná nádrž Klauzy leží schovaná priamo uprostred Národného parku Slovenský 
raj, na Bielom potoku. Obklopená je hustými lesmi a strmými kopcami. Z každého 
smeru je to k nej po značených turistických chodníkoch niekoľko hodín chôdze. 
Pôvodná nádrž tu bola vybudovaná už v roku 1781 a v roku 1917 bola obnove-
ná šľachtickým rodom Csákyovcov. Nádrž je označovaná ako tajch, i keď jej úlo-
ha priamo nesúvisela s baníctvom, ako napríklad u tajchov pri Banskej Štiavnici.  
Využívaná bola pri ťažbe a doprave dreva. Vyťažené kmene dreva sa počas zimného 
obdobia zhromažďovali na hladine Bieleho potoka a následne boli prúdom vody 
vypusteným z tajchu splavované až do Smižian k Smižianskej Maši. Tu bolo drevo 
využívané v hutiach na spracovanie železných rúd zo spišských baní. Od roku 1985 
je tajch Klauzy kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti slúži najmä pre účely chovu rýb 
a dotvára krásu a estetiku tejto lokality. 

DREVENÉ VÝROBKY 
A SPRACOVANIE DREVA 

KULTÚRNA PAMIATKA
TAJCH KLAUZY

Ťažba a spracovanie drevnej 

hmoty patrili oddávna medzi 

hlavné pracovné aktivity oby-

vateľov južného Spiša. Drevo 

a drevené uhlie bolo potreb-

né pre účely baníctva a spra-

covania rúd, pre staviteľstvo, 

výrobu nábytku, pracovných 

nástrojov i pre výhrevu obydlí 

počas tuhých zím. 

Pri ťažbe a transporte dreva boli v regióne využívané pre-
myslené systémy lanoviek a sieť úzkokoľajných železničiek 
(niektoré i s úvraťami). Tie sa do dnešných dní, žiaľ, neza-
chovali. Zachovalo sa však iné významné technické dielo, 
ktoré zohralo pri doprave vyťaženého dreva zo Slovenského 
raja významnú úlohu. 
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MÄSOVÉ VÝROBKY, 
SPIŠSKÉ PÁRKY 

TRADIČNÁ DEDINSKÁ 
ZABÍJAČKA NA SPIŠI

Dedinská zabíjačka na južnom Spiši je jed-

nou z najosobitejších tradícií, ktoré sa zacho-

vali do dnešných čias. Zabíjačka nie je iba 

obyčajným pracovným úkonom na zabezpe-

čenie obživy. Zaká-

ľanie svine, to je na 

dedine malý spolo-

čenský sviatok so 

všetkým, čo k tomu 

patrí. 

Zabíjačky za účasti mäsiara si 
robia mnohí gazdovia so svojou 
rodinou samostatne, no často aj 
obce pre svojich občanov a hostí 
z okolia usporadúvajú verejné za-
bíjačky s bohatým sprievodným 
kultúrnym programom. V uply-
nulých rokoch sa takéto zabíjač-
ky konali napríklad v obciach 
Smižany, Harichovce, Jamník  
a mnohých ďalších. 

TOMÁŠOVSKÉ PÁRKY ZO SPIŠSKÝCH TOMÁŠOVIEC  

Kvalitná mäsiarska výroba má na Spiši tradíciu už od dávnej minulosti. Súvisí to aj s tým, že 
región kedysi pretínali významné medzinárodné obchodné cesty. Po nich sa presúvalo množstvo 
furmanov, obchodníkov a remeselníkov z celej Európy. A tí na svojich dlhých a strastiplných 
presunoch za prácou vedeli štedro oceniť pozorné pohostinské služby a chutnú gastronómiu.  
Odpočívali najmä v prícestných hostincoch a voziarňach, aké boli napríklad vo Spišských 
Vlachoch, Klčove, Dravciach či Hozelci. Preto nečudo, že práve v Spišskom Podhradí (neďa-
leko Klčova i Spišských Vlách) sa začala písať tradícia slávnych spišských párkov, známych aj 
ako „Podracke viršle“. Presná originálna receptúra od majstra mäsiara Štefana Varsányiho sa  
do dnešných dní, žiaľ, nezachovala. No azda jedny z najkvalitnejších a medzi Spišiakmi veľ-
mi obľúbených párkov dodnes vyrába bitúnok a mäsovýroba v Spišských Tomášovciach –  
PD „Čingov“.  Vďaka kvalite použitých surovín, spracovania a správnemu pomeru korenín je 
ich chuť vyvážená, zachovávajú si jemnú konzistenciu, chrumkavosť a šťavnatosť pri každom 
zahryznutí. Vo veľkých obchodných reťazcoch ich väčšinou nenájdete, no dostať ich vo viacerých 
dobrých lokálnych mäsiarstvách na Spiši. 
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POZVÁNKA NA ZABÍJAČKU 
V HARICHOVCIACH V ROKU 
2012 VYZERALA NASLEDOVNE

„Na znamosc še šickym dava...
V Harichofci na pleňe dohodlo 
še vedzeňe, že zabijac še budze šviňa. 

	8:30 – šviňa bleda jak scena už stoji 
 v pozore pred šenkom – na dvore
 10:00 – šviňu dzelic začnime – mešar 
 bruši nože, obžira še fto pomože... 
 – mlade, starše snaža še...
 13:00 - 16:00 – – koštovac še budze  
 grejzupa i kapušnica, hurky, kolbasy, 
 škvarky a mäso pečene... Do teho  
 šickeho budze harmonika hrac –  
 budu še srandy rečovac – v šenku še 
 možece pri pohariku zohrac – treba  
 eura vžac...
 16:00 .... – šviňa už nekvika, idze 
 hrac muzika, fto sce idze tancovac...

...co vam budzem rečovac, budze, jak 
ešči v Harihovci nebulo...“



ZEMIAKOVÉ LUPIENKY SLOVCHIPS SMIŽANY

Výroba kvalitných zemiakových lupienkov v obci Smižany na Spiši píše svoj prí-
beh už od roku 1987. Pod značkou SlovChips ich nájdeme na regáloch obchodov 
dodnes. Na výrobu sa používajú iba špeciálne odrody „chipsových“ zemiakov,  
s minimálnym množstvom cukrov a vyšším obsahom škrobov. Tým nadobúdajú 
svoju zlatistú farbu. Navyše, lupienky tu na rozdiel od iných výrobcov pred vyprá-
žaním nevaria, iba preplachujú studenou vodou, čím si uchovávajú väčšinu svojich 
prirodzených chuťových látok, vitamínov a minerálov. Dĺžka a teplota vyprážania sa 
vďaka pokročilej technológii znížila na minimum, aby hotové lupienky obsahovali 
čo najmenej karcinogénnych látok. Na vyprážanie tu používajú výhradne prvotried-
ny repkový olej, ktorý pre tento účel vyhovuje najlepšie. 

GRULE, ŠVÁBKY, 
ZEMIAKY 

ČO PRINIESLI SPIŠU?

 Zemiakové lu-
pienky vyrábané pod 
značkou SlovChips sú 
vyrábané poctivo zo 
100% zemiakov, bez 
akýchkoľvek náhrad-
ných surovín.

Aj keď zemiaky nepatria medzi naše 

pôvodné plodiny, od 18. storočia zazna-

menalo ich pestovanie a spracovanie 

hlavne v hornatých oblastiach vtedaj-

šieho Uhorska veľký rozmach. 

Prvý krát sa o nich vo svojom 

diele „Pojedanie a poľnohos-

podárstvo na Spiši“ zmienil 

legendárny „lietajúci“ mních 

Cyprián z Červeného Kláštora 

v roku 1768. 

Hovorí sa, že zemiaky na územie Spiša priniesli mladí rodáci 
študujúci na univerzitách v západnej Európe. Jeden z týchto štu-
dentov, Tomáš Šváby, nechal zemiaky pestovať vo Veľkej Lesnej. 
Od jeho priezviska je odvodené aj dodnes používané nárečové 
pomenovanie zemiakov – švábka. Za pestovanie zemiakov sa 
vo svojich poľnohospodárskych reformách zasadzovala aj panov-
níčka Mária Terézia. Neskôr v 19. storočí sa zemiaky a pokrmy  
z nich stali jednou z hlavných zložiek stravy obyvateľstva (nie-
len) na Spiši. A tento stav pretrváva prakticky dodnes. Zemiaky 
sa pestujú doslova vo všetkých kútoch nášho regiónu. A väčšinu 
tradičných gastronomických špecialít Spiša si bez zemiakov ne-
vieme ani len predstaviť. Od tradičných plnených zemiakových 
pyrohov až po spišské zemiakové lupienky. 

Okrem klasických solených chipsov v Smižanoch ochucu-
jú svoje lupienky aj kvalitnými prírodnými ochucovadlami, 
čím vznikajú chipsy s príchuťami „štipľavá paprika“, „sladká 
paprika“, „slanina“, „smotana – cibuľa“, „syr – cibuľa“, „syr“, 
„dubák“ a „horčica“. Na svoje si teda príde každý milovník 
chrumkania. 

TIP PRE VÁS
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Zdroj: internet



CENTRUM SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
PLNÉ KULTÚRY A HISTÓRIE

Historické Radničné námestie v Spišskej Novej 
Vsi sa pýši množstvom kultúrnych i architektonic-
kých skvostov ovenčených niekoľkými „NAJ“. 
Samotné námestie je najdlhším námestím šo-
šovkovitého tvaru v strednej Európe. Jeho domi-
nantou je najvyššia kostolná veža na Slovensku  
s výškou 87 metrov, patriaca k Rímskokatolícke-
mu kostolu Nanebovzatia Panny Márie. A vo veži 
leží najvyššia gotická zvonica na Spiši. Ak máte 
dostatok času, pracovníci miestneho Turistického 
informačného centra vám radi spravia zaujímavú 
prehliadku útrobami veže. V rámci prehliadky 
sa dostanete aj na jej štyri balkóny orientova-
né na všetky svetové strany, s panoramatickými  
výhľadmi na celé mesto a okolie. Hneď vedľa 
veže môžeme obdivovať honosnú klasicistickú 
budovu novoveskej Radnice z druhej polovice 
18. storočia. Západný cíp námestia zdobí aj Evan-
jelický kostol postavený v rovnakom období ako 
Radnica, a v parku pri kostole tiež zaujme fon-
tána, ktorá je dielom domáceho akademického 
sochára Ladislava Kacvinského. Východnej časti 
námestia zas dominuje secesná budova Reduty,  
v ktorej sídli Spišské Divadlo, i koncertná sála vy-
užívaná na najrozličnejšie slávnostné príležitosti. 
Nemôžeme zabudnúť ani na takzvaný Provinč-
ný dom so známou Levočskou bránou, v ktorom 
kedysi sídlila Provincia XIII., neskôr XVI. spiš-
ských miest. Dnes sa v ňom nachádzajú expozície  
Múzea Spiša. Príjemná prechádzka okolo spiš-
skonovoveského námestia pozornému pozorova-
teľovi odkryje veľký kus pohnutej histórie tohto 
regiónu. 

KEĎ SA ROZOZNEJÚ 
ZVONY...  

NA SPIŠI 

Zvonenie zvonov sprevádza každodenný ži-

vot slovenského ľudu už od stredoveku. Malo  

a dodnes má svoj význam 

nielen pri odbíjaní časových 

znamení, ale aj ako prostrie-

dok informovania o rôznych 

sviatočných i smútočných 

udalostiach, situáciách ohro-

zenia, a tiež ako symbolická 

ochrana pred zlými silami. 

V dnešnej metropole južného Spiša, 
Spišskej Novej Vsi, pôsobila vychýre-
ná gotická zvonolejárska dielňa už od 
14. storočia. Založil ju majster Konrád 
Gaal, jeden z najznámejších zvono-
lejárov svojej doby v Európe. Zvony 
z jeho dielne až do súčasnosti zvonia 
nielen v mnohých obciach a mestách 
Slovenska, ale napríklad aj v Kosto-
le Panny Márie na hlavnom námestí 
v poľskom Krakove. V roku 1357 maj-
ster Konrád odlial na objednávku zvon 
aj pre uhorského panovníka Ľudovíta 
Veľkého z rodu Anjou, do jeho sídla 
vo Vyšehrade pri dnešnom Ostriho-
me. Zaň získal spolu so svojou rodinou  
a bratmi ako odmenu viacero výsad, 
medzi ktorými bola aj možnosť usadiť 
sa kdekoľvek v rámci Uhorska a oslo-
bodenie od všetkých kráľovských daní 
a poplatkov. Zaujímavosťou je, že spo-
mínaný zvon pre kráľa Ľudovíta vážil 
až neuveriteľných 13 ton a stal sa tak 
podľa dostupných prameňov najväčším 
a najťažším zvonom odliatym v stredo-
vekej Európe. Konrád Gaal i niekoľko 
generácií jeho potomkov, ktorí dielňu 
prevádzkovali ďalších 170 rokov, mali  
v Spišskej Novej Vsi – vtedajšom  
Iglove – pre svoju prácu naozaj výborné 
podmienky. 
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Región bol známy ťažbou a spracovaním kvalitných 
rúd rôznych kovov, takže vstupy pre svoju výrobu 
mali zabezpečené. Navyše, na Spiši bola v tom čase 
mimoriadne hustá sieť mestských sídel združených 
v Provincii XIII. spišských miest, čo im umožňovalo 
udržovať čulé styky aj s inými remeselníkmi a meš-
ťanmi z okolia. 

 Na počesť majstra Konráda bol 
pred spišskonovoveskou radnicou v roku 
2012 odhalený pamätník „Pocta Konrá-
dovi Gaalovi – miesto prianí“. Súčasťou 
pamätníka je aj originálny zvon z  Kon-
rádovej dielne, odliaty jeho následovní-
kom Jánom Wagnerom na prelome 14.  
a 15. storočia, na ktorý si môžu návštev-
níci symbolicky zazvoniť. Jeho zvuk vraj 
vyplní každé tajné prianie. 

Fotografie zdroj: internet



DROTÁRSTVO

A SPRACOVANIE RUDY
NA SPIŠI

Ak koncom leta navštívite obľúbený Trh 

ľudových remesiel v rámci Dní mesta Spiš-

ská Nová Ves, určite neobíďte stánky dodnes 

aktívnych spišských drotárov. Hoci na území 

dnešného Slovenska boli v minulosti vychýre-

ní najmä drotári z Kysúc, podomovým drotár-

stvom sa až do 50. rokov 20. storočia živilo aj 

mnoho Spišiakov. 

Drotárstvo sa na Spiši najviac rozvíjalo v chu-
dobnejších rusínskych obciach. Spišskí drotári 
kvalitou výrobkov v ničom nezaostávali za svo-
jimi známejšími kolegami z okolia Žiliny a často 
chodili vandrovať až do Potisia a Malopoľska  
u našich severných susedov. Dodnes sa drotár-
stvu venuje napríklad pani Mária Staňová Mi-
chalková zo Spišskej Novej Vsi, ktorá z drôtu 
vyrába rôzne dekoračné košíky, misky, tanieriky, 
svietniky a aj šperky. 

TURISTICKÉ ZAUJÍMAVOSTI OKOLIA HNILČÍKA

Ani drotári by nemohli vykonávať svoje remeslo bez výsledkov práce zručných baníkov do-
lujúcich a spracúvajúcich rudy kovov z útrob spišských kopcov. O rozšírení baníctva na Spiši  
do dnešných dní svedčí mimoriadne častý výskyt výrazov ako „Huta“, „Maša“, „Hámor“ v ná-
zvoch obcí a ich častí, podľa rovnomenných zariadení na spracovanie rúd. Na počesť slávnej ban-
skej histórie regiónu tu bolo v uplynulých rokoch vybudovaných viacero zaujímavých banských 
skanzenov (Poráč, Gelnica) či banských náučných chodníkov (Dobšiná, Poráč, Gelnica, Hnilčík). 
Veľmi zaujímavými sú štyri trasy Náučného chodníka Históriou baníctva v Hnilčíku. Málokto vie, 
že na jednej z trás sa nachádza aj atraktívna mini-ferrata. Ideálna je pre rodiny s deťmi, prípadne 
menej zdatných turistov, ktorí si netrúfajú na známejšiu ferratu v rokline Kyseľ v Slovenskom raji, 
no radi by predsa zažili podobné dobrodružstvo na vlastnej koži.
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Rázovitá obec Hnilčík sa rozprestiera pozdĺž do-
liny Železného potoka a menších bočných do-
lín. Svojou dĺžkou patrí medzi najdlhšie dediny 
na Slovensku. Výlet na mini-ferratu začneme  
v časti Hnilčíka Jerohuta a pokračujeme po 
zelenej turistickej značke smerom do doliny  
Ráztoky. Cestou môžeme navštíviť stálu múzej-
nú expozíciu o histórii obce a baníctve v budove 
obecnej školy, ako aj podzemné priestory štôl-
ne Ľudmila, ktorá v minulosti slúžila ako sklad 
výbušnín. Prechádzame okolo obľúbeného pen-
ziónu Banská klopačka a architektonicky hod-
notných objektov pôvodných baníckych domov. 
Na rázcestí turistických trás nad dolinou pokra-
čujeme doprava po značke náučného chodníka, 
smer Kamenná osada. Odtiaľto sa po necelých 
troch kilometroch miernym stúpaním dostá-
vame až k spomínanej ferrate. Z jej vrcholu sa  
za priaznivého počasia rozprestierajú nádherné 
panoramatické výhľady na Vysoké Tatry, Slo-
venský raj a Volovské vrchy. Návrat je možný 
buď naspäť po rovnakej trase, alebo zostupom 
do vyšnej časti Hnilčíka s názvom Zimná dolina. 



Aký osud ju postretol potom, presne nevedno. Legenda hovorí, vraj obyvatelia 
Miloja žili v hriechu, tancovali počas obdobia pôstu, a preto sa celá dedina prepadla 
pod zem. Ostal po nej len kostol – sväté miesto – ako memento pre ďalšie generácie. 
Vedci sa domnievajú, že obec mohla podľahnúť aj požiaru, prípadne morovej epidé-
mii. Aká bola skutočná pravda sa už dnes pravdepodobne nedozvieme. Keď neskôr 
šľachtici z rodu Mariášiovcov stavali svoj kaštieľ v blízkom Spišskom Hrušove, na 
výstavbu použili aj kamene z milojského kostola. Vežu sa im zrejme nechcelo búrať, 
a tak ju tu môžeme obdivovať dodnes. Určite si sem neváhajte spraviť výlet aj vy. 

MILOJ 
VÝLET V ČASE DO ZÁHADNEJ 
STREDOVEKEJ DEDINY

Cestou autom medzi Spišskou Novou Vsou  

a Spišskými Vlachmi sa mnoho motoristov ču-

duje nad záhadnou zrúcaninou kostola s vežou  

vypínajúcou sa uprostred poľa nad obcou Spišský 

Hrušov. Je tiež častým cieľom peších turistov, 

cykloturistov a obľúbeným objektom fotogra-

fov. Na internete sa však o nej veľa nedočítate. 

Aký príbeh sa teda skrýva za touto nevšednou 

pamiatkou minulosti? 

Vráťme sa späť do hlbokého stredoveku, konkrétne do polo-
vice 13. storočia. V týchto časoch sa tu rozprestierala dedinka 
Miloj. Ranogotický kostol sv. Stanislava, ktorého spomínanú 
vežu obdivujeme dodnes, bol jej súčasťou. Podľa dostupných 
zdrojov išlo v tom čase o kláštorný kostol s loďou obdĺžniko-
vého pôdorysu a svätyňou s pristavanou sakristiou. Kostol bol  
obkolesený pohrebiskom, časť ktorého sa tu podľa zistení 
archeológov nachádzala už pred vybudovaním kostola, teda 
ešte skôr, ako vznikla samotná obec Miloj. Posledná písomná 
zmienka o obci pochádza z roku 1547. 

Cestou k milojskému kostolu môžete navštíviť aj nádherný re-
nesančný kaštieľ a letohrádok Dardanely v obci Markušovce, 
ktorý bol rovnako spojený so spomínaným šľachtickým rodom 
Mariášiovcov.   

TIP PRE VÁS
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ZUBNÉ KEFKY 
MOBAKE

„TRADIČNO-NETRADIČNÉ“ 
Z BAMBUSU 

To, že remeslo z nádychom 

tradície môže byť zamerané aj 

na naozaj netradičné výrobky 

z netradičných materiálov, 

dokazuje dielňa MOBAKE 

zo Spišskej Novej Vsi, vyrá-

bajúca gravírované eko zubné 

kefky z bambusu.
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 Aktuálna nová séria kefiek 
„EarthBrush“ je venovaná tradič-
ným regiónom Slovenska – takmer 
pre každý región alebo mesto bola 
vytvorená vlastná zubná kefka  
s vlastným originálnym motívom vy-
chádzajúcim z jeho tradícií. Stáva sa 
z nich tak nielen skvelý darček pre 
blízkych, ale aj ideálny suvenír pre 
návštevníkov regiónu.                   

Dielňu založil v roku 2016 Patrik Jakš 
a svoje prvé výrobky nazval ako „mo-
tivačné kefky“. Na každej bola totiž 
vygravírovaná inšpiratívna motivačná 
myšlienka. Neskôr začal na svoje kefky 
gravírovať aj rôzne iné vzory a originálne 
grafiky na objednávku zákazníka. Klú-
čovou myšlienkou firmy je ekologická 
udržateľnosť svojich výrobkov, s cieľom 
obmedziť plastový odpad. Podľa vlast-
ných slov pána Jakša, bambus je rastli-
nou budúcnosti. Je to ekologický mate-
riál, rýchlo rastie, má výbornú pevnosť  
a dobre sa spracúva. MOBAKE sa svo-
jimi bambusovými výrobkami snažia 
posilniť morálne hodnoty našej spoloč-
nosti a prispieť ku globálnemu prechodu  
k udržateľným materiálom. 

AKO V ROKLINÁCH 
SLOVENSKÉHO RAJA 
SKORO „ZVÍŤAZIL“ ČLOVEK 
NAD PRÍRODOU
 

Skôr, než sa Slovenský raj stal v roku 1964  
chránenou krajinnou oblasťou a v roku 1988  
národným parkom, na jeho území prevažovali  
hospodárske aktivity človeka. Bez ohľadu na 
prírodnú a estetickú hodnotu krasových planín, 
roklín a kaňonov prebiehala aj v dnes už prísne 
chránených lokalitách intenzívna ťažba dreva.  
V niektorých roklinách, ako napríklad Malý  
Sokol či Piecky, sa vykonával prakticky ho-
lorub. Za účelom zjednodušenia sťahova-
nia dreva boli v 20. a 30. rokoch 20. storočia  
v Malom Sokole dokonca vodopády a kaská-
dy odpálili dynamitom. V súčasnosti je táto 
roklina turisticky neprístupná a príroda  
v nej sa postupne spamätáva z necitlivých 
zásahov človeka. Rovnaký osud by pravde-
podobne postihol aj Piecky a možno i ďalšie 
tiesňavy, nebyť skupinky miestnych ochran-
cov prírody, ktorí sa doslova „v hodine dva-
nástej“ zasadili o to, aby ďalšie vodopády  
neboli zlikvidované. Napriek tomu, že ťažba 
dreva v Slovenskom raji v súlade s platnou  
legislatívou v určených zónach prebieha  
i dnes, sme veľmi vďační všetkým projek-
tom a iniciatívam, ktorí sa snažia prírodu 
Spiša v maximálnej možnej miere chrániť 
a uchovávať aj pre ďalšie generácie. Idea 
bambusových kefiek MOBAKE je ukáž-
kovým príkladom, ako sa dá podnikať a vy-
tvárať hodnoty aj bez negatívneho dopadu  
na naše životné prostredie.



Vydal I  Oblastná organizácia cestovného ruchu 
  Slovenský raj & Spiš I 2021 
Texty I   Oľga Danielová, Mgr. Martin Pižem
Grafická úprava a tlač I     Ing. Jozef Šivec - Webing.sk   
Autori fotografií I     Peter Olekšák, archív OOCR 
  Slovenský raj & Spiš, internet

Tento projekt a jeho aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.


