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Slovo na úvod
Vážení spoluobčania, milí čitatelia,
podnetom na vydanie druhej publikácie o histórii a živote našej obce bol veľký záujem našich
občanov a rodákov o takúto knihu. Prvá publikácia vyšla v roku 2001. Zameriavala sa predovšetkým na archeologické pamiatky, stredoveké
a novoveké dejiny oboch obcí – Nižnej a Vyšnej
Šuňavy. Autori podrobne skúmali nielen ich históriu, ale aj sociálne a kultúrne aspekty života
našich obyvateľov.
Na základe požiadavky vedenia obce boli pôvodné údaje doplnené o najnovšie, ktoré umožňujú porovnať premeny obce od minulosti po
súčasnosť. Stručný prehľad histórie Vyšnej Šuňavy a Nižnej Šuňavy tak vyúsťuje do informácií
o novovzniknutej obci Šuňava v roku 1974, rýchlo sa rozvíjajúcej najmä po vzniku samostatnej
Slovenskej republiky v roku 1993. V tomto období sa začali písať nové dejiny Šuňavy ako rázovitej a osobitej dediny. Svojou bohatou činnosťou
v investičnej výstavbe, ale i sociálnou vybavenosťou sa radí medzi moderné obce Slovenska.

Nová kniha zachytáva každodenný život jej
obyvateľov, no i významné udalosti, ktoré Šuňavu posúvali dopredu, ponúka pohľad na jej
hospodársky a kultúrny rast. Početnými fotografiami sa snaží zaznamenať jej podobu v minulosti a poukázať na jej súčasnú krásu. Veď
práve v roku vydania tejto knihy (2014) si pripomíname štyridsať rokov od vzniku jednej obce
Šuňava. Tieto roky ubehli veľmi rýchlo a môžem
zodpovedne povedať, že dedina a jej občania nezaháľali a stále na sebe pracovali.
Som veľmi rád, že sa veľa ľudí zaujíma o dejiny svojej obce, lebo bez poznania minulosti,
bez poznania toho, čo vytvorili predchádzajúce
generácie, si nebudeme vážiť to, čo máme dnes.
Domnievam sa, že ľudia, ktorí dobre poznajú
históriu obce, si oveľa viac vážia svojich predkov,
vážia si tých, ktorí ju formovali do dnešnej podoby. Tým vzrastá ich láska a úcta k svojej dedine. Aj to bol jeden z motívov, aby sme uvažovali
o novej knihe o Šuňave.
Autorský kolektív pripravil pútavé čítanie
nielen pre milovníkov histórie, ale aj pre ľudí,
ktorým Šuňava učarila. Domnievam sa, že aj čitateľov, ktorí ju ešte nepoznajú, bude kniha nabádať, aby ju osobne videli a spoznali jej kultúrne, prírodné i spoločenské krásy.
Podkladom pre prípravu publikácie boli materiály z archívov, písomné podklady z kroník
od organizácií, ktoré tu pôsobia, ale aj vzácna
fotodokumentácia získaná od občanov a z archívu obecného úradu. Nebolo pre autorky ľahké,
vybrať z množstva historických prameňov a sto-

viek fotografií tie najzaujímavejšie, keďže kniha má limitovaný rozsah. Výsledkom náročnej
a niekoľkomesačnej práce je predkladaná kniha s jednoduchým, ale výstižným názvom – Šuňava. V nej vyniká bohatá i emotívna fotodokumentácia, ktorá hovorí o živote našich ľudí,
o tom, ako sa Šuňava pretvárala, menila z tradičnej dediny na modernú a príťažlivú obec.
Kniha je spracovaná tak, aby zaujala a možno aj
poučila jej čitateľov.
Predložená publikácia je výsledkom práce
archivárok Štátneho archívu v Levoči, pobočka
Poprad – zostavovateľky PhDr. Zuzany Kollárovej, PhD., a spoluautoriek PhDr. Boženy Malovcovej, Ing. Marty Bednárovej a Ing. Martiny
Šlampovej a vydavateľa prof. PhDr. Petra Švorca,
CSc., ktorým sa chcem touto cestou poďakovať.
Zároveň ďakujem aj mojim kolegom, predsedom
a pracovníkom hospodárskych a spoločenských
organizácií, no najmä tým spoluobčanom, ktorí
pre knihu poskytli fotografie, rôzne rodinné písomné materiály či informácie.
Na záver by som rád vyslovil želanie, aby
naša kniha zaujala všetkých čitateľov, aby im
každá stránka priniesla radosť i pocit pohody,
aby ich obohatila o nové vzácne poznatky, cez
ktoré by vnímali nielen prítomnosť, ale rozumeli aj minulosti, životu, mysleniu i práci našich
predkov. Tých mužov a žien, celých generácií, čo
vytvárali hodnoty, na ktoré sme my dnes právom hrdí, lebo na ne môžeme nadväzovať, pokračovať v ich práci a budovať našu krásnu podtatranskú obec.
				

Stanislav Kubaský
starosta
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Šuňava je nenápadná dcéra Podtatranskej kotliny a Nízkych Tatier. Ponúka svoj pokoj a krásu
panenskej prírody, ktorá je tu zachovávaná pre
ďalšie generácie. Ten, kto ju raz uvidel a okúsil
prívetivosť obyvateľov, sa sem vždy rád vracia.
Šuňavský chotár tvoria dva samostatné katastre – Nižnej a Vyšnej Šuňavy. Nižnošuňavský
chotár sa rozprestiera v nadmorskej výške 798 –
1091 m n. m., stred obce je v 857 m n. m. a vyšnošuňavský leží v 860 – 1046 m n. m., so stredom obce v 871 m n. m. Územie má charakter
pahorkatiny. Kataster obce susedí na severozápade s obcou Štrba, na juhozápade s Liptovskou
Tepličkou, na juhovýchode s Vikartovcami, severovýchodne s katastrom obce Lučivná a východne i so Spišskou Teplicou v bode pod Kozím kameňom, kde sa stretávajú štyri katastre
obcí – Šuňavy, Vikartoviec, Lučivnej a Spišskej
Teplice. Rozloha katastrálneho územia Nižnej
a Vyšnej Šuňavy je 2639 ha.
Podľa výškopisu Slovenska môžeme územie
Šuňavy zaradiť do kategórie stredovysočiny (800
– 1500 m n. m.).
Z geologického hľadiska obec patrí k predhoriu Nízkych Tatier, t. j. ku Kozím chrbtom, ktoré
sú budované horninami príkrovov hronika. Na
južnej strane príkrovy nasadajú na kryštalické
bridlice a granitoidné horniny jadra Nízkych
Tatier a na severnej strane sa plocho ponárajú
pod paleogénne sedimenty Podtatranskej kotliny.
V Lopušnej doline sa dajú nájsť minerály chalkopyritu, arzenopyritu, pyritu a barytu v žilnej forme vo vulkanoklastikách permu
chočského príkrovu.
Prírodné krásy Šuňavy zvýrazňuje striedanie lesov, polí, lúk, vrchov, dolín, vodných tokov a pasienkov na jej území. Medzi lesy zaraďujeme lokality s názvom Barno, Breziny,
Brusničina, Háj, Končiar, Kudlovka, Makoviská, Na Chotárnu, Na kút, Pálenica, Piercok, Po-
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nad Lopušnú, Skvierčiny, Šelčiaková, Vtáčnik,
Za vrchom, Závraty; medzi polia lokality Cez
chodník, Červenica, Dlžina, Do dúbravy, Dudniská, Hájky, Jablonky, Kopané, Lysec, Niže dediny, Nižné Zadné hŕbky, Plošte, Pod Pierckom,
Predné hŕbky, Prostredné hŕbky, Vyšné Zadné
hŕbky, Za Kováčom, Za Michalkom, Za studňou, Záhrady, Záhumnie; k lúkam patria Holá
(Hoľa), Košariská, Penkalky, Skvierčiny, Uhliská, Zadné lúky; k vodným tokom Čierny Váh,
Lopušná; k dolinám Dolina k mlynu, Malá Lopušná, Žolnová dolina; k vrchom Jedliny (1091
m n. m.), Končiar, Ostrý hrb, Pálenica, Piercok,
Sviniarka, Valtierov hrb, Vtáčnik a k pasienkom
Kudlovka, Makoviská, Ostrý hrb, Ponad Lopušnú, Stavec, Za vrchom, Žabienec.
Vodstvo
Výnimočnosť Šuňavy z hydrologického hľadiska spočíva v tom, že cez obec prechádza hlavné
európske rozvodie Baltského a Čierneho mora.
Zrážková voda, ktorá spadne na východnú časť
obce, odteká povodím Popradu do Baltského
mora a zrážková voda, ktorá spadne na západnú časť obce, odteká povodím Váhu do Čierneho
mora. Hranica rozvodia sa zväčša stotožňuje so
slovensko-poľskou hranicou, na juh od nej odbočuje vo Vysokých Tatrách na Čubrine, postupuje rázsochou Patrie na kotlinové štrbské rozvodie, tiahne sa po širokom pieskovom chrbte
od Lieskovca cez Štrbu na Važec a Šuňavu, ďalej
sa po pásme Kozieho chrbta obracia na východ
medzi Hornád a Poprad a z neho zostupuje na
nízke kotlinové rozvodie medzi Popradom a Gánovcami. Odtiaľ prebieha Levočskými vrchmi
na sedlo Pusté pole a Čerchovské vrchy. Za nimi
sa opäť stotožňuje so slovensko-poľskou hranicou.
Na území obce pramení Šuňavský potok.
Meria 4,2 km a od prameňa tečie najprv na západ, preteká intravilánom Vyšnej Šuňavy, podteká cestu III. triedy Štrba – Liptovská Teplička
a tečie západojuhozápadným smerom. Následne
priberá pravostranný prítok z lokality Jablonky. Ďalej pokračuje prechodne juhozápadným
smerom, preteká cez Kozie chrbty, podcelok Važecký chrbát a sprava priberá prítok (1,9 km)
z východoseverovýchodného svahu Konskej
hlavy (985,1 m n. m.). Napokon ešte priberá pravostranné Konské a v blízkosti chatovej osady
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3 Letecký pohľad na Šuňavu,
2012
4 V šuňavskom chotári nájdete romantické zákutia...
5 Cesta do Šuňavy v smere od
Popradu vedie cez úzku dolinu, ktorá dostala meno Stridžia dolina. Jej meno sa spája so starým príbehom, ktorý sa tradoval v podtatranských dedinách a hovoril
o mladom strigôňovi Filičanovi. Podľa príbehu, Filičan
sa zjavil všade tam, kde ho
spomenuli, a tam aj ľuďom
uškodil. Dedina sa ho zbavila vďaka odvážnemu učiteľovi, ktorý Filičana nahovoril, aby dokázal svoju silu tým, že sa vyslobodí zo
železnej truhly, v ktorej ho
chlapi zakopú. Strigôň sa
nevyslobodil, a tak sa dediny
pod Tatrami zbavili posledného strigôňa. Dolinu, kde
ho pochovali, nazvali Stridžou dolinou...
6 Dnes cesta spája Šuňavu
s priemyselným mestom Svit
a okresným mestom Poprad.
Predstavuje dôležitú komunikačnú spojnicu a každému, kto po nej prechádza,
ponúka nádherný pohľad na
okolitú prírodu i panorámu
Vysokých Tatier
7 Lesy v šuňavskom chotári
poskytnú každému milovníkovi prírody plno nezabudnuteľných zážitkov, ku ktorým často prispeje stretnutie
s tu žijúcou drobnou, ale aj
z času na čas dravou zverou
8 Veverica obyčajná (Sciurus
vulgaris)
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9 Srnec hôrny (Capreolus capreolus)
10 Líška obyčajná (Vulpes vulpes)
11 Pohľad na jesenný chotár a dedinu
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12 V pozadí vidieť vrch Kimberk. Názov pochádza
z nemeckého slova Kimm – horizont, resp. zaoblená časť lode, a Berg – vrch. Názov tejto hore iste dali nemeckí prisťahovalci ešte v 13. storočí, možno im pripomínal prevrátenú loď, ktorá sa vypína kdesi na horizonte, a možno na to
mali aj iné dôvody. Kimberk bol však pre miestne obyvateľstvo – Šuňavčanov, Štrbänov i Važťanov tajomnou horou, strmé svahy i hustý porast tam skrývali nejedno tajomstvo. Patrí k nim
aj jaskyňa s vchodom dobre ukrytým pred náhodnými turistami či zberačmi lesných plodov.
Kimberk však zaujal aj prírodovedcov. Predstavuje
totiž lokalitu, na ktorej sa zachovala ešte stredoveká flóra, reprezentovaná napr. teplomilnými bukmi. Tie sa v iných častiach podtatranskej krajiny
nevyskytujú
13 Medveď hnedý (Ursus artos)
14 Vlk obyčajný (Canis lupus)
15 Vretenica obyčajná (Viperus berus)
16 Šuňavský chotár sa na západe a severe dotýka susedného štrbského chotára, ba v niektorých lokalitách sa akoby oba chotáre striedali či dopĺňali. Každý z nich má nejakú dominantu, ktorá oslovuje nielen miestnych, ale aj cudzích, čo sa do týchto končín
vyberú za turistikou, oddychom, poľovačkou alebo
i za prácou
17 Les i pasienky odvždy potrebovali, aby im človek venoval svoju pozornosť, a ak chcel mať z nich úžitok, tak aj patričnú starostlivosť. Nebolo to a nie je
to inak ani s lesným a pasienkovým hospodárením
v Šuňave...

16

a horárne Biely potok ústi v nadmorskej výške
cca 794 m n. m. do Čierneho Váhu.
Časť slovenských riek, tečúcich priamo do
Dunaja, smeruje zhruba na juhozápad. Menšia
časť odteká na juhovýchod do Tisy. Rozvodie
medzi nimi (tzv. hlavné rozvodie Slovenska)
vedie od Šuňavy cez Kráľovu hoľu (1943 m. n.
m.) po Muránskej planine cez Klenovský Vepor
až k Lomu nad Rimavicou a odtiaľ na východ
od Oždian cez Bučon na čadičovú Medvediu
planinu juhovýchodne od Fiľakova. Toto rozvodie sa pomerne ľahko prestupuje najmä na
dvoch úsekoch, kde prechádza kotlinami. Jeden z prechodov je medzi Vysokými Tatrami
a Nízkymi Tatrami cez tzv. štrbské rozvodie.
Váh vzniká v tatranskej oblasti ako sútok
dvoch zdrojníc, Bieleho a Čierneho Váhu, dosahuje dĺžku 378 km. Hlavná zo zdrojníc je práve
zdrojnica Čierneho Váhu, ktorá pramení v Nízkych Tatrách v severnom kotle Kráľovej hole.
Plocha povodia Čierneho Váhu je 315 km2, dĺžka toku 39 km a lesnatosť územia 80%. Zdrojnica leží v stredohorskej oblasti s maximálnym
priemerným mesačným prietokom v máji.
Podľa mapy čistoty tokov na Slovensku v roku
1965 patril Čierny Váh do I. triedy – voda výborná.
Počasie
Podľa klimatológov patrí toto územie medzi
chladné oblasti, k okrsku charakterizovanému ako mierne chladný s priemernou teplotou v júli 12 – 16 oC, s počtom letných dní pod
50. Sú tu podstatné rozdiely v teplotách v zime
a v lete, časté zrážky, výdatné hlavne v letnom
období. Mimoriadne nakrátko tu môže preniknúť tzv. tropický vzduch, ktorý prináša výrazné oteplenie. V zime preniká arktický vzduch
spoza polárneho kruhu, čo je dôvodom silného
ochladenia s mrazmi až pod -25 0C.
V lete sa priebeh počasia najzreteľnejšie
mení, pri striedaní pevninskej a morskej vzduchovej hmoty, pri prechode studeného frontu
sú charakteristické búrky a zrážky. Priemerný
ročný úhrn zrážok v rokoch 1931 – 1960 bol
700 – 800 mm. Potvrdzuje sa tu veľká stálosť
ročného chodu zrážok, príznačná pre kotliny
severného Slovenska.
Popradská kotlina, v ktorej obec Šuňava
leží, má podľa dlhodobého priemeru jednotný

17

18

18 Hríb smrekovec (Boletus edulis)
19 Hríby smrekové (Boletus edulis)
20 V neveľkom lesíku na Vtáčnikoch hubári počas sezóny vždy nájdu niečo do košíka a potom sa môžu,
oddychujúc pod starou borovicou, dosýtosti dívať
na hmly prevaľujúce sa pod majestátnym Kriváňom...
21 – 22 Leto na šuňavských lúkach. Ešte aj dnes sa niektorí Šuňavčania venujú chovu hovädzeho dobytka a oviec, pre ktoré v lete kosia trávu a sušia seno
23 – 26 Rozmanitá tvár pani Zimy na šuňavskom
chotári. Neraz zasype cestu a veľké záveje i na niekoľko dní odrežú dedinu od okolitého sveta
27 Heraldický register Slovenskej republiky – erb Šuňavy
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ročný zrážkový chod s maximom v júli a minimom vo februári. Typickým znakom tunajších
teplotných pomerov je inverzia. Poveternostné podmienky územia obce a jej chotára môžeme zaradiť do pomerne vetraných kotlín, ktoré
majú v ročnom priemere zo všetkých porovnaní
25 – 30 % prípadov bezvetria.
Fauna
V okolitých ihličnatých lesoch, prevažne smrekových s jedľou a miestami s červeným smrekom, sa nachádza biotop veľkého živočíšneho
spoločenstva, ktorého členovia majú k nemu
rozličný vzťah. Obyčajne sú na ňom závislé a nemôžu bez daného biotopu existovať – ďatle (Picci), sýkorovité (Paridae), kôrovnikovité (Certhiidae) živočíchy a pod. Iné využívajú možnosť
úkrytu pred nepriateľom, napr. zajac poľný (Lepus europaeus). Medzi charakteristických predstaviteľov patria jašterica obyčajná (Lacerta agilis), hlucháň obyčajný (Tetrao urogalus), holub
hrivnák (Columba palumbus), hrdlička poľná
(Streptopelia turtur), kukučka obyčajná (Cuculus canorus), sova obyčajná (Strix aluco), ďateľ
veľký (Dendrocopos major), sojka obyčajná (Garulus glandarius), pinka obyčajná (fringilla coelebs), veverica obyčajná (Sciurus vulgaris), sviňa
divá (Sus scrofa), líška obyčajná (Vulpes vulpes),
jeleň obyčajný (Cervus elaphus), srnec hôrny
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(Capreolus capreolus), vretenica obyčajná (Viperus berus), kuna hôrna (Martes martes), medveď
hnedý (Ursus artos), vlk obyčajný (Canis lupus)
a ďalšie.
Flóra
Flóra Šuňavy a jej okolia je ovplyvňovaná blízkosťou Tatier a samotnou polohou obce v Popradskej kotline. Chotár je zalesnený prevažne
smrekom a jedľami a podľa geobotanickej mapy
Slovenska je okolitá krajina predstaviteľkou lesov jedľovo-smrekových a jedľových, ktoré sú
kde-tu popretkávané smrekovo-borovicovými
ostrovmi a oblasť vrchu Jedliny bukovými kyslomilnými horskými lesmi. V zložení porastov sa
vyskytujú aj listnaté stromy – jarabina vtáčia, javor horský i vzácna jelša sivá.
Toto územie smrekového lesa floristicky dopĺňajú významné rastliny – plamienok alpínsky
(Clematis alpina), valeriána trojená (Valeriana
tripteris), pichliač lepkavý (Cirsius erisithales),
lipnica štajerská (Poa stiriaca), ostrica biela (Carex alba), papraď samičia (Athyrium filix – femina), podbelica alpínska (Homogyne alpina),
plavúň pučivý (Lycopodium annotinum), čučoriedka obyčajná (Vaccinium myrtillus), brusnica
pravá (Vaccinium vitis – idea) a ďalšie. Pravidelne sú prítomné bohaté garnitúry oligotrofných
machov.
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Obec Šuňava vznikla 1. januára 1974 zlúčením dvoch samostatných obcí – Nižnej Šuňavy
a Vyšnej Šuňavy. Pri riešení erbu bolo preto potrebné zohľadniť historické pečate oboch obcí.
Z Nižnej Šuňavy sa zachovali dve pečate so
znakom. Jedna pochádza z roku 1724 a zobrazuje v takmer gotickom štíte býka s veľkými
rohami, nad štítom je umiestnená hviezdička.
V kruhopise je nápis: Sigil. Pagi Infer. Schunava
1724. V 50. rokoch 20. storočia používala obec
aj druhú pečiatku s maďarským názvom obce.
V nej je vyobrazený býk a nad ním je hviezdička. Na staršej pečati je zobrazený býk otočený
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smerom doprava, na mladšej doľava. Neskôr sa
používali iba nápisové pečiatky.
Z Vyšnej Šuňavy poznáme dve rozdielne pečate, datované rokom 1821. Na jednej pečati je
vyobrazený patrón svätý Mikuláš v biskupskom
rúchu s biskupskou palicou v jednej a s knihou
s tromi guľami v druhej ruke. Vpravo hore je
slnko, vpravo dole kľačia tri malé postavičky so
zopätými rukami. Na druhej pečati sú znázornené poľnohospodárske nástroje – čerieslo a lemeš, súčiastky pluhu. Vľavo od nich je snop obilia, nad tým sú hviezdičky.
Erb obce Šuňava podľa návrhu doc. PhDr.
Ivana Chalupeckého zhotovil Vladimír Labuda a má túto podobu: v delenom štíte v hornej
modrej polovici je pod dvomi zlatými hviezdičkami strieborné čerieslo, lemeš a snop, v dolnej
modrej polovici strieborný býk.
Vlajka pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov: žltej, modrej, bielej, modrej, bielej a modrej
farby. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
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Pečať vychádza z obecného erbu. V delenom
štíte v hornej polovici je pod dvomi hviezdičkami zobrazené čerieslo, lemeš a snop, v dolnej polovici býk. V kruhopise je nápis OBEC ŠUŇAVA.
V tejto podobe sa pečať používa od roku 1994.

Symboly obce Šuňava boli schválené Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky dňa 9. mája 1994 a sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou HR S-68/94.

Vľavo obecná pečať Nižnej Šuňavy z 19. storočia, vedľa nej obecná pečať Vyšnej Šuňavy
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Od osídlenia po prvú svetovú
vojnu (1298 – 1914)
Vznik obcí a ich názov je zahalený rúškom tajomstva. Podľa obecnej kroniky meno Vyšnej
a Nižnej Šuňavy pochádza od „šumiacich lesov“
alebo od „pekného hája“ (podľa pôvodného nemeckého obyvateľstva – Schönwald).
Najzápadnejší kút Spiša (povodie Malého Popradu a Šuňavského potoka), v susedstve majetkov šľachticov z Batizoviec a opátstva v Spišskom Štiavniku, v druhej polovici 13. storočia
patril Spišskému hradu. Časť uvedeného územia, donáciou Ladislava IV. z roku 1273, dostal liptovský šľachtic Bohumír (Bogomer, Bugumer). Rozprestieralo sa od Važca na východ.
Jeho kolonizáciou vznikli pravdepodobne osady
Štrba, Važec a Šuňava. Tento majetok patril Bohumírovým synom ešte aj v roku 1306.
Vyšná Šuňava, „villa Sonav“ (Schonaw),
vznikla okolo roku 1298 na nemeckom práve
a podobným spôsobom ako Štrba. Historik Peter Ratkoš zaznamenal najstaršiu zmienku o Šuňave už v listine z roku 1267 pri donácii Bela IV.
Avšak v tejto listine nie je spomenutý konkrétny
názov obce, ale len nepresné územie, v ktorom je
možná jej existencia. Dokonca uvažoval aj o jej
nepravosti. Túto hypotézu vyvrátil A. Húščava.
Bohumír mal troch synov – Boda (Bodor, založil známu rodinu Svätojánskych – Szentiványi), Mikuláša (založil rodinu Smrečianskych
– Szmrecsanyi) a Bohumíra II. (založil rodinu
Bánovcov so sídlom v Trstenom). Listina napísaná 22. septembra 1321 potvrdzuje, že syn Bohumíra II. Dionýz ako svoje dedičstvo pri vstupe
do kartuziánskeho kláštora nachádzajúceho sa
na Skale útočišťa daroval kláštoru Vyšnú Šuňavu so všetkými úžitkami.
Štefan Šmálik uviedol listinu z roku 1320,
ktorej pôvod je neznámy: „V roku 1320 sa jasne spomína ako jedna obec, ktorej ohraničenie
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je tam udané, že totiž Dionýz, šľachtic liptovský,
daroval svoju obec Šôňavu kláštoru kartuziánov.
Keďže on mal ešte brata Jána, ktorý bol tiež duchovný, bol kanonik, tak on potom rozdelil tú
obec, jednu časť dal kartuziánom a druhú časť
cistercitom, takže oni boli na hranici cistercitovského kláštora v Štiavniku, ktorý vznikol v 1230
roku. Dionýz, šľachtic, vstúpil ku kartuziánom
a svoju časť venoval kláštoru.“
V listine z roku 1321 sa spomína ako jedna
z hraničných mét kúria synov Ceceho. Do konca
13. storočia vznikli v okolí Šuňavy, Štrby a Važca aj iné osady – Priepadlá, Piely, Hrachovisko
a Šoldov. Priepadlá boli údajne pri Važci. Vraj
zanikli tak, že sa skutočne osada prepadla a na
jej mieste sú dnes lievikovité prepadliská pohlcujúce vodu z potoka.
Osady Hrachovisko a Šoldov sú už archeologicky doložené, no otáznou sa stala osada Piely,
ktorá mala zaniknúť „ohňom a mečom“. Zvyšky
Hrachoviska a Šoldova sa zachovali pomerne
dlho, rovnako ako v ústnej ľudovej tradícii, tak
aj v katastrálnych názvoch. Spomíname tieto
osady preto, že môžu mať úzky súvis so vznikom
Nižnej Šuňavy.
Pred rokom 1398 štiavnické opátstvo dostalo časť kartuziánskeho majetku Vyšnej Šuňavy.
V listine z tohto roku sa spomína iba Kostol sv.
Šimona a Júdu „in Schovna, seu Sunyava“. V jej
bezprostrednom susedstve, zrejme až začiatkom
15. storočia, na nemeckom práve postavilo vlastnú osadu Nižnú Šuňavu, písomne doloženú až
v roku 1551.
Obecná kronika Nižnej Šuňavy spája vznik
obce so Šovordovcami, ktorých obec kvôli zrade zničil Ján Korvín (1473 – 1504). Najpravdepodobnejšie ide o blízku zaniknutú obec Šoldov,
ležiacu medzi Važcom a Štrbou, ktorej zánik
predpokladáme v 15. storočí, resp. začiatkom
16. storočia. Historické pramene však zatiaľ nepotvrdili spojitosť oboch obcí. Nižná Šuňava je
postavená údajne už na treťom mieste. Stála vraj
tam, kde je teraz pole Piercok, toto miesto volajú
aj Na staré chyžky.
Známe sú nasledovné názvy obcí: Nižná Šuňava – Also-Sungova, Nieder-Schunau, Nizna
Sunjawa (1773), Alschó-Sunyowa, Nieder-Schungau, Dolná Ssuňawa (1786), Alsó-Sunyava, Unter-Schönau, Nižní Ssuňawa (1808), Alsósunyava
(1863 – 1902), Alsószépfalu (1907 – 1913), Nižná
Šuňava (1920 – 1973).
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1 Letecký pohľad na Šuňavu. V pozadí Štrba a panoráma Vysokých Tatier
2 Pohľad na nižnú časť obce s Kostolom všetkých svätých
3 Zaniknutá dedina Šoldov nachádzajúca sa 2 km západne od Štrby
4 Lokalita Hrachovisko, na ktorej archeologický výskum odhalil stredovekú, pravdepodobne bylinkársku osadu
5 Mapa zachytávajúca majetky štiavnického opátstva (podľa slovenského archeológa Michala Slivku)
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6 Erb Spišskej župy

Vyšná Šuňava – Felsö-Sungova, Ober-Schunau, Wissna Sunjawa (1773), Felschö-Sunyowa, Ober-Schungau, Horná Ssuňawa
(1786), Felsö-Sunyava, Ober-Schönau, Wyssní
Ssuňawa (1808), Felsösunyava (1863 – 1902), Felsöszépfalu (1907 – 1913), Vyšná Šuňava (1920 –
1973).
Administratívne začlenenie
a politické pomery
Nižná a Vyšná Šuňava administratívne patrili do Spišskej stolice a od roku 1848 do Spišskej
župy. Keďže chotár Vyšnej Šuňavy bol hraničným s Liptovskou stolicou a neskôr župou, stával sa dôvodom viacerých hraničných sporov
s liptovskou šľachtou.
Systém obecných a obvodných notárov upravil zákonný článok 18/1871. Notárske úrady
obcí patrili do obvodu Tatranského slúžnovského úradu. Po reorganizácii okresov v roku 1894
podľa nariadenia ministra vnútra prešli všetky
notárske úrady do obvodu Slúžnovského úradu
v Spišskej Sobote, a to až do roku 1923, kedy ich
začal spravovať Okresný úrad v Poprade.
Do roku 1900 patrila Vyšná Šuňava ku notárskemu úradu v Batizovciach. V roku 1900 bol
v obci zriadený notársky úrad v dome Jána Zajaca (u Bely). V rokoch 1906 – 1907 bol notárom
Ján Harman. Potom bol notársky úrad prenesený na jeden rok do domu Pavla Zajaca (Dia-
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belkov dom). Notárom sa stal šuňavský rodák
Michal Ilenčík, ktorý pôsobil v tejto funkcii do
roku 1923. Notársky úrad preniesol do vlastného domu.
Do roku 1918 (ako to uvádza kronika) mal
volebné právo v obci len vlastník určitej čiastky
majetku. V obci pri voľbách vystupovali zvyčajne dvaja ablegáti – poslanci, z ktorých každý mal
svojich kortešov, zástavu a pierka pre svojich voličov.
Obecný úrad bol umiestnený vždy v dome
toho občana, ktorý bol zvolený za richtára. Známe sú mená týchto richtárov vo Vyšnej Šuňave:
Michal Galek (1789), Ján Boron (1832), Samko
Lehocky (1847), Michal Sedlák (1850), Martin
Kupjar (1851 – 1852), Karol Harman (1857 –
1860), Ján Omasta (1866), Jozef Hurčala (1866),
Ján Boron (1876), Ján Mrkva (1905), Pavol Stankovič (1905 – 1909), Martin Dzur (1909 – 1913),
Michal Giacko (1913 – 1919).
V Nižnej Šuňave to boli Ondrej Dunaj (1771),
Martin Zajac (1833), Ján Dunaj (1834 – 1835),
Michal Hudač (1836), Ján Jančík (1837), Ján Stoličný (1838), Pavol Benko (1839 – 1840), Ján Stoličný (1841 – 1843), Michal Švajka (1844, 1848 –
1849), Ján Dunaj (1845 – 1846, 1850 – 1852, 1854,
1857, 1859), Martin Markov (1847), Jozef Dobias
(1852), Jozef Maro (1855), Michal Glejdura (1864
– 1865), Jozef Hudač (1866 – 1867), Ján Vranka
(1871), Pavol Dobias (1873, 1875), Pavol Porada
(1892).
Prvá svetová vojna
V júli 1914 vypukla 1. svetová vojna. V obci bola
vyhlásená všeobecná mobilizácia. Jozef Jurčo
vo svojich spomienkach napísal: „Pri tomto vyhlásení bola plná dedina plaču a náreku za odchádzajúcimi chlapmi. Potom nasledovali ďalšie
odvody... takže doma zostali poväčšine len ženy,
starci a mladí chlapci. Biedy a utrpenia bola plná
dedina. Chýbali pracovné sily, bol nedostatok potravín. Ba z toho, čo ešte mali, museli odovzdávať štátu. Boli pritom aj takzvané rekvirky, kde
zobrali aj skoro posledné zrno a zemiaky a dobytok. Zrekvirovali aj zvony. Náhradu pracovných
síl riešili tak, že do väčších gazdovstiev pridelili
zajatcov – Rusov, Srbov a Chorvátov. Toto prevádzal notár s richtárom.“
Obyvatelia Vyšnej Šuňavy bojovali v rakúsko-uhorskej armáde na všetkých frontoch.
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Mnohí boli v zajatí v Rusku a v Taliansku. Ako
legionári prišli Ján Jurčík a Ján Illenčík Krtus,
ktorí sa bojov zúčastnili ako americkí Slováci.
V prvej svetovej vojne padli z Vyšnej Šuňavy Jozef Chlebovec, Jozef Chlebovec-Putrn, Ján Skokan, Juraj Bajnok, Ján Kašša, Michal Zajac-Buša,
Jozef Illenčík-Jandek, Ján Hudák-Kováč; z Nižnej Šuňavy Jozef Šmálik, Martin Kubík, Štefan
Jurčo, Štefan Dunaj, Štefan Zeman, Jozef Košiar-Kvaka – Gurka, Ondrej Porada, Jozef Skokan
od Benka, Ján Dunaj, Ján Švajka, Michal Marton od Majzla, Ondrej Marton, Michal Mišianik,
Michal Chlebovec, Ján Ilenčík od Dorky, Martin Kremčík (sluha z Východnej), Ján Bukovina,
Hudáč-Kubek.
Politické a administratívne
pomery (1918 – 1945)
Koniec prvej svetovej vojny (1918) znamenal rozpad rakúsko-uhorskej monarchie. Na jej území
vzniklo niekoľko samostatných štátov. Medzi
nimi bola aj Československá republika.
Mnoho ľudí z okolitých dedín sa zúčastnilo
na pamätnom zhromaždení ľudu v Liptovskom
Mikuláši 8. decembra 1918, vyjadrujúcom nadšený súhlas s vytvorením spoločného štátu Čechov a Slovákov. Pod vplyvom týchto správ vznikali v niektorých obciach národné rady. Medzi
trinástimi spišskými obcami a mestami bola aj
Nižná Šuňava. O založenie národnej rady v obci
sa pričinil rímskokatolícky farár Ján Hanuška.
Zákonom č. 211/1920 Zb. boli poštátnené obecné a obvodné notariáty. Notári, doteraz
zamestnanci obcí, sa stali štátnymi úradníkmi. Služobne boli spočiatku podriadení hlavnému slúžnemu, od roku 1923 okresnému náčelníkovi. Rozhodnutím ministerstva vnútra
č. 58 530/1924 sa zmenili obvody a sídla jednotlivých notariátov na území okresu.
30. júna 1925 bol zrušený Obvodný notársky
úrad vo Vyšnej Šuňave. Lučivná bola vyčlenená
z notárskeho obvodu v Batizovciach a stala sa
sídlom obvodného notárskeho úradu s obcami
Lučivná, Nižná Šuňava a Vyšná Šuňava. Rozdelenie notariátov a obcí zostalo bez zmeny až do
zrušenia notárskych úradov v roku 1945 podľa
nariadenia Predsedníctva Slovenskej národnej
rady č. 26/1945 Zb. SNR.
Obvodný notársky úrad vo Vyšnej Šuňave
bol vždy umiestnený v dome starostu. V rokoch
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1919 – 1923 bol starostom Michal Sedlák, po
ňom v rokoch 1923 – 1925 Jozef Čekovský. Aj po
zriadení Obvodného notárskeho úradu v Lučivnej pôsobili v oboch obciach starostovia, obecné rady a zastupiteľstvá. V rokoch 1925 – 1927
bol starostom vo Vyšnej Šuňave Jozef Franko.
V Nižnej Šuňave bol v rokoch 1925 – 1927 starostom Ján Košiarčik.
Vo voľbách konaných 29. októbra 1927 v Nižnej Šuňave sa starostom stal Jozef Zaťura Kupko,
námestníkom starostu Štefan Kurdel a členmi
rady Štefan Zaťura, Jozef Maro a Ondrej Pilát.
Voľba starostu vo Vyšnej Šuňave sa konala 15. novembra 1927. Za obecného starostu bol
zvolený Jozef Illenčík, za námestníka starostu
Michal Chlebovec a členmi rady sa stali Pavel
Katruška, Jozef Chlebovec a Michal Majzel.
Ďalšie voľby boli o štyri roky neskôr. 27. septembra 1931 bol za starostu Vyšnej Šuňavy zvolený Ján Sedlák. V Nižnej Šuňave 30. októbra
1931 za starostu zvolili Michala Poradu.
V roku 1935 sa konali voľby do senátu, krajinských a okresných zastupiteľstiev. Vo Vyšnej
Šuňave sa zúčastnilo volieb konaných 19. mája
1935 314 obyvateľov. Najväčší počet hlasov (49)
získala Republikánska strana zemedelského
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Romantické zákutia starej Šuňavy sa pomaly z obce vytrácajú a miznú v nenávratne

8 – 9 Kandidátne listiny pre voľby do obecných zastupiteľstiev v Nižnej a Vyšnej Šuňave v roku 1938. V júni,
keď sa voľby konali, bol vo Vyšnej Šuňave za starostu zvolený Ján Sedlák, v Nižnej Šuňave sa stal starostom
Michal Jančík
10 Šuňava. vstup do obce
11 „Rinvička“. Pramenitá voda priteká z kopcov silným prúdom až do nižnej časti obce. pre miestne obyvateľstvo bola vždy zárukou i symbolom života
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a maloroľníckeho ľudu. V Nižnej Šuňave volilo 284 voličov. Najväčší počet hlasov (42) odovzdali Slovenskej národnej strane.
12. júna 1938 sa v obciach konali voľby do
obecných zastupiteľstiev. Okresný úrad v Poprade zvolal v obciach 30. júna 1938 novozvolených členov obecných zastupiteľstiev na ustanovujúce schôdze, na ktorých volili obecného
starostu, námestníka starostu, obecnú radu
a komisie. Vo Vyšnej Šuňave bol za starostu
zvolený Ján Sedlák, námestníkom sa stal Jozef Zajac ml. a do obecnej rady najväčší počet
hlasov získali Štefan Porada, Martin Sedlák
a Michal Štrbka. Pokladníkom sa stal Gejza Harman. V Nižnej Šuňave bol za starostu
zvolený Michal Jančík, za námestníka starostu
Michal Kurdel a do obecnej rady Michal Šmálik, Michal Hudač a Michal Porada. Obecným
pokladníkom sa stal Ján Omasta. V oboch
obciach boli zvolené komisie – finančná, stavebná, sociálna a volebná.
25. júna 1939 v obecnom dome vo Vyšnej
Šuňave zložili členovia obecného zastupiteľstva služobnú prísahu. Starostom obce bol Ján
Sedlák, členmi obecnej rady boli Štefan Porada, Martin Sedlák, Michal Štrbka a Jozef Zajac
ml. Služobnú prísahu v Nižnej Šuňave zložili
v ten istý deň starosta Michal Jančík a členovia obecnej rady Michal Hudač, Michal Šmálik, Michal Kurdel a Michal Porada.
V prípade mobilizácie boli v roku 1939 vyňatí z činnej vojenskej služby starosta Vyšnej
Šuňavy Ján Sedlák, ktorý mal byť počas vojny
pridelený k delostreleckému pluku v Kežmarku, a starosta Nižnej Šuňavy Michal Jančík,
pridelený k pešiemu pluku v Prešove. V Lučivnej bol oslobodený od činnej vojenskej služby
vládny komisár Juraj Diabelko.
Počas vojny sídlil vládny komisár v obci
Lučivná, ale vo Vyšnej aj Nižnej Šuňave naďalej pôsobili starostovia, obecné rady a zastupiteľstvá. Obce okrem notára zamestnávali len najpotrebnejších zamestnancov, ktorým
sa plat vyplácal vo forme naturálií, získaných
od občanov. Každá obec vyberala obecné dávky v maximálnej výške. Vzhľadom na to, že
v obciach žili chudobní roľníci a drevorubači
a neexistovali tu obecné podniky, boli obecné
dávky nevýnosné. Preto rozpočty obcí nepostačovali na krytie bežných výdavkov. Na väčšie práce v obciach potrebovali štátnu a župnú

subvenciu a obyvatelia prispeli svojou prácou.
Takto sa vo Vyšnej Šuňave podarilo postaviť
hasičský sklad a obecný vodovod, v Nižnej
Šuňave postavili poschodovú budovu, v ktorej bola umiestnená aj obecná knižnica a čitáreň. Starostom obce Vyšná Šuňava bol do roku
1944 Ján Sedlák, v rokoch 1944 – 1945 sa stal
vládnym komisárom Jozef Zajac.
1. apríla 1945 za prítomnosti okresného
tajomníka KSS Tandlicha zvolili nový miestny národný výbor v zložení 8 členov za KSS
a 7 členov za DS. Za predsedu bol zvolený tesár Jozef Zajac.
V Nižnej Šuňave pôsobil počas vojny do
roku 1943 ako starosta Michal Jančík. 6. marca
1943 bol Župným úradom v Ružomberku pozbavený funkcie spolu s podstarostom Michalom Kurdelom a pokladníkom Jánom Omastom. Na návrh miestnej organizácie HSĽS
vymenoval župný úrad za vládneho komisára
Jozefa Jurču, predsedu HSĽS v Nižnej Šuňave.
Jeho pričinením bol zo stredu obce odstránený
hasičský sklad, 150-ročná sypáreň Dunajovcov, sypáreň Hudačovcov, Harmanova záhradka a urbárska vyhňa, ktorú premiestnili
ku Kvakovým záhradám. Hlavná ulica dostala
pekný vzhľad. Jozef Jurčo bol vládnym komisárom do roku 1945. Prvým predsedom MNV
v obci sa stal Juraj Hudač.
Počas druhej svetovej vojny
Roky vojny počas Slovenského štátu prežívali obyvatelia Vyšnej a Nižnej Šuňavy pomerne pokojne. Obce boli komunikačne odrezané od sveta. Do vojny museli narukovať vojaci
z oboch obcí a bojovali na frontoch proti Červenej armáde. Bola zavedená povinná branná výchova pre mužov do 50 rokov. Gazdovia
museli odvádzať povinné dodávky mäsa na verejné zásobovanie. Slovenské národné povstanie, ktoré sa začalo 29. augusta 1944, rozvírilo
pokojnú hladinu života v obciach. Do Vyšnej
a Nižnej Šuňavy prichádzali prví evakuanti zo
Svitu a Lučivnej, ale aj úradníci z Robotníckej
sociálnej poisťovne z Bratislavy, ktorí nachádzali ubytovanie v školách a v súkromných
domoch. Obyvatelia im všemožne pomáhali,
donášali im potraviny a slamu, aby si mohli
upraviť lôžka. Cez obec prechádzali slovenskí
povstaleckí vojaci, niektorí aj ranení, a parti-
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záni, z ktorých mnohí išli smerom k Váhu na
Biely potok a do Liptovskej Tepličky.
Veľmi rušný bol 3. a 4. september 1944.
Partizáni pri Lučivnej mali delá, ale museli
pred nemeckou presilou ustúpiť. Ustupovali
z Lučivnej cez Nižnú Šuňavu do Vyšnej Šuňavy. Žatva sa len začínala a ľudia utekali z polí
domov. V Štrbe horeli stodoly. Delové náboje
dopadali až k Vyšnej Šuňave, jeden dopadol aj
za školu. V Nižnej Šuňave jedna delová guľa
dopadla asi 100 metrov od stredu obce a dve
asi 100 metrov od farskej záhrady. Našťastie
sa nikomu nič nestalo. Vozy na dvoroch boli
naložené náradím a potravinami a obyvatelia boli pripravení na útek na Zadné lúky. Cez
obec prechádzali aj slovenskí vojaci.
Po ústupe povstaleckých skupín po 4. septembri 1944 do Vyšnej Šuňavy čoraz častejšie
prichádzali nemecké jednotky, ktoré hľadali partizánov a ukryté zbrane. Väčšia jednotka (asi 40 nemeckých vojakov) obsadila obec
a vyšetrovala starostu. Potom postupovala k Liptovskej Tepličke a Vikartovciam. Do
dedín prichádzali sovietski aj naši partizáni
a Šuňavčania im dodávali potraviny, hlavne
chlieb a slaninu. Stávalo sa, že keď v dome boli
Nemci, na povale sa ukrývali partizáni. Zvlášť
ťažké chvíle prežíval vládny komisár Vyšnej
Šuňavy Jozef Zajac, keď Nemci chceli dať odstreliť 15 občanov pre prestrihnutie telefónneho vedenia. K poprave našťastie nedošlo.
25. septembra 1944 sa začalo vyučovať
v škole, pretože ju evakuanti opustili a navrátili sa do svojich domovov. Koncom septembra 1944 došlo mnoho nemeckých vojakov do
Vyšnej Šuňavy po zbrane, ktoré sem doviezli
partizáni z Lučivnej a uskladnili ich v hasičskom sklade. Po vyšetrovaní veliteľa hasičov
Michala Stankoviča zbrane odviezli. Začiatkom októbra 1944 obsadilo 90 nemeckých
vojakov Nižnú Šuňavu. Boli to väčšinou vojaci,
ktorí sa vrátili zo zdravotnej dovolenky a dozerali na obe obce. 27. októbra prišlo do Vyšnej
aj Nižnej Šuňavy nové nemecké vojsko, poslali
ho sem na výcvik. Veliteľstvo bolo vo Vyšnej
Šuňave v dome Pavla Illenčíka a ich veliteľ býval u hostinského Jána Handzuša. Obsadili aj
školu a premenili ju na kasárne.
26. novembra 1944 strážili Nemci horáreň
Lopušná. K horárni sa priblížili dvaja partizáni. Začala streľba a obaja partizáni boli za-
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12 Štefan Cvaniga (†1961), účastník SNP, člen II. paradesantnej brigády
13 Ondrej Šmálik (†1995), účastník SNP
14 Lesy pri Šuňave boli dobrým úkrytom pre partizánov
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strelení na kopci pred horárňou. Nemci ich
pochovali v lese. Nižnošuňavčania ich neskôr
preniesli na miestny cintorín a pochovali podľa
katolíckych obradov. Mená padlých sa obyvateľom nepodarilo zistiť.
V noci z 28. na 29. januára 1945 dorazili
do Nižnej aj Vyšnej Šuňavy prví sovietski vojaci oblečení v bielych plášťoch. Obyvatelia ich
nadšene privítali a pohostili. Nezdržali sa dlho,
pokračovali v ceste na Vysoký diel a k Važcu.
Dňa 29. januára večer prišli do obce aj príslušníci I. československej paradesantnej brigády,
organizovanej v ZSSR generálom Ludvíkom
Svobodom.
Hneď po príchode Červenej armády boli
zaistení Pavol Illenčík, veliteľ Hlinkovej gardy, a Ján Sedlák, komisár obce Vyšná Šuňava
za Slovenského štátu. Odviedli ich na vojenské
veliteľstvo do Štrby, kde ich tri dni vyšetrovali.
Miestny národný výbor dosvedčil, že ani jeden
z nich sa nedopustil voči občanom žiadnych
priestupkov, preto oboch prepustili.
V máji 1945 našli dvaja chlapci v Nižnej Šuňave ručný granát, ktorý začali rozoberať. Granát vybuchol a oboch ťažko zranil. Jedného zaniesli domov, kde hneď zomrel, druhý zraneniu
podľahol v nemocnici. Tak si vojna vyžiadala
svoje obete aj napriek tomu, že prišiel dlho očakávaný mier.
V bojoch pri Liptovskom Mikuláši padol
vojak Ján Diabelko z Vyšnej Šuňavy. Jeho mŕtve
telo sa nenašlo. Mína zabila Jána Omastu, ktorý
šiel do Vyšných Hágov vozom po drevo pre kováča Viliama Harmana. Zranení boli a invalidmi sa stali Michal Omasta a Jozef Hámor.
Politický a administratívny
vývoj (1945 – 1989)
Obce Nižná a Vyšná Šuňava boli oslobodené
Červenou armádou v noci z 28. na 29. januára 1945. Po oslobodení bola v obci rozpustená
Hlinkova slovenská ľudová strana a jej zložky
Hlinkova garda a Hlinkova mládež. 1. apríla
1945 bola vo Vyšnej Šuňave založená miestna
organizácia Komunistickej strany Slovenska
s približne štyridsiatimi členmi. O niekoľko
dní neskôr vznikla miestna organizácia Demokratickej strany s asi 100 zakladajúcimi členmi,
pričom časť zakladajúcich členov KSČ prešla
do Demokratickej strany.
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Miestny národný výbor (MNV) v Nižnej Šuňave začal svoju činnosť 30. januára 1945. Bol
zvolený spontánne z iniciatívy miestneho obyvateľstva v zložení: predseda Juraj Hudáč, podpredseda Ján Marton, pokladník Pavol Marton,
tajomník Juraj Palguta.
Dňa 1. apríla 1945 sa konali nové oficiálne voľby za prítomnosti členov ONV. Predsedom sa stal Jozef Zaťura (za Demokratickú stranu), prvým podpredsedom Jozef Zemko (DS),
druhým podpredsedom Juraj Hudač (za Komunistickú stranu Slovenska), tajomníkom Juraj Palguta, pokladníkom Jozef Marton-Majzel
(KSS).
Miestny národný výbor vo Vyšnej Šuňave začal svoju činnosť 9. februára 1945. Jeho prvé povojnové a dočasné vedenie bolo zvolené občanmi na verejnom zhromaždení. Predsedom MNV
sa stal Jozef Zajac, podpredsedom Michal Štrbka, tajomníkom Jozef Handzuš ml.
Aj tu sa 1. apríla 1945 konali nové voľby funkcionárov a členov MNV v budove štátnej ľudovej školy za prítomnosti asi 200 občanov obce.
Na základe týchto volieb bol vo funkcii predsedu MNV potvrdený Jozef Zajac (DS), prvým
podpredsedom sa stal Ondrej Dobrovič (KSS),
druhým podpredsedom Ján Omasta (KSS, neskôr ho nahradil Michal Bartko), tajomníkom
MNV Ján Harničár (KSS), pokladníkom Jo-
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zef Handzuš ml. (DS, neskôr nahradený Jánom
Frančekom).
K prvým povojnovým úlohám MNV patrilo zabezpečenie dodávky potravín, dreva a povozov pre Červenú a Československú armádu,
oprava a údržba ciest, zásobovanie obce, vyplácanie príspevkov za vojnové škody, organizovanie a kontrola priebehu poľnohospodárskych
prác v obci, vydávanie cestovných povolení a i.
Februárové zmeny v roku 1948, keď moc
v štáte prevzala Komunistická strana Československa na čele s Klementom Gottwaldom, priniesli zmeny aj do života obcí. Miestne národné výbory boli výnosom Povereníctva vnútra
v Bratislave rozpustené a súčasne na ich miesto
boli ustanovené dočasné miestne správne komisie. V Nižnej Šuňave bol za jej predsedu menovaný Martin Skokan, prvého podpredsedu Michal
Jančík.
V júni 1948 podal Okresný akčný výbor NF
v Poprade návrh na rozpustenie tejto komisie
a bola ustanovená nová miestna dočasná správna komisia v zložení: predseda Michal Maro,
prvý podpredseda Štefan Cvaniga, druhý podpredseda Michal Pilát. Vo Vyšnej Šuňave bol za
jej predsedu menovaný Jozef Handzuš, za prvého podpredsedu Ján Franček a druhého podpredsedu Ján Chlebovec. Zároveň bol v oboch
obciach ustanovený miestny akčný výbor NF.
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Po februári 1948 sa Demokratická strana v obci rozpadla, ostala
len Komunistická strana Slovenska.
Pri MNV boli zriadené komisie:
poľnohospodárska, finančno-rozpočtová, kultúrno-osvetová, komisia pre výstavbu, neskôr komisia
pre školstvo, komisia ochrany verejného poriadku, zdravotná a sociálneho zabezpečenia.
Rok 1950 sa nezmazateľne zapísal do pamäte obyvateľov i histórie
obce. V noci z 9. na 10. júna 1950
uskutočnili Ľudové milície v obci
cvičenie. Jeho účelom bolo zatknutia kňaza Františka Martinku, ktoré nebolo vopred ohlásené. Medzi
obyvateľmi a milicionármi sa strhla
bitka. Pušky, sekery a palice spôsobili mnoho zranení na oboch stranách. Po odchode milicionárov ostala tichá dedina.
Ticho a nezodpovedané otázky
trvali do pondelka 12. júna 1950.
Rozhodnutím štábu zasadajúceho
v klubovni AC Svit obsadili dedinu vojaci, milicionári i príslušníci
Zboru národnej bezpečnosti v počte asi 750 mužov. Z obce odviedli miestnych funkcionárov, farára
a vyše 200 mužov a žien. Úlohou
vyšetrovateľov bolo odhaliť tých,
ktorí spôsobili zranenia milicionárom. Použité metódy výsluchu hraničili s mučením. Po troch dňoch
brutálneho vyšetrovania časť zatknutých odviezli do Košíc, ostatní
sa vrátili domov, zakrvavení, zbití
a doudieraní.
2. júla 1950 podal krajský veliteľ Štátnej bezpečnosti v Košiciach
trestné oznámenie na obyvateľov
Šuňavy pre podozrenie z trestného činu vzbury a 17. januára 1951
štátny prokurátor podal žalobu
na 19 obvinených: farára Františka Martinku a obyvateľov Štefana
Benka, Štefana Cunika, Júliu Cunikovú, Jozefa Dunaja, Michala Dunaja, Jána Kaprála, Jozefa Kollára,
Alžbetu Kukurovú, Jána Kulacha,
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22

23

15 Šuňava
16 Drevenice v obci pripomínajú jej pôvodnú architektúru, ale tiež vyvolávajú spomienky na dramatické chvíle,
ktoré prežili Šuňavčania v roku 1950
17 Šuňavskí žiaci zo základnej školy, 50. roky 20. storočia
18 – 19 Na záhumní, Nižná Šuňava v roku 1968
20 Kostol všetkých svätých v Nižnej Šuňave, 2013
21 – 25 V roku 1968 nakrútila Československá televízia
rekonštrukčný film o udalostiach v Šuňave v roku 1950
24
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Jána Martona, Jána Muranského, Štefana Muranského, Jána Omastu-Uhlíka, Jozefa Skokana,
Štefana Zajaca, Annu Zajacovú, Štefana Zemana
a Jozefa Zemka.
Pred štátnym súdom v Bratislave, na hlavnom pojednávaní 22. júna 1951, stáli už iba piati z devätnástich obvinených – farár František
Martinka, Ján Omasta-Uhlík, Michal Dunaj,
Ján Kulach a Štefan Zajac, pretože začiatkom
marca 1951 na základe milosti prezidenta republiky prepustili na slobodu 14 z 19 pôvodne obvinených a zastavili trestné stíhanie proti nim.
František Martinka bol odsúdený za zločin
združovania proti štátu na štyri roky a desať mesiacov, peňažný trest 20 000 Kčs, prepadnutie celého majetku a stratu čestných občianskych práv.
Ďalší štyria Šuňavčania boli obvinení zo zločinu vzbury a boli odsúdení na jeden rok odňatia
slobody. Súčasne ich však prepustili na slobodu,
lebo väzba trvala dlhšie, ako bol uložený trest.
Po júnových udalostiach roku 1950 bola
v Nižnej Šuňave, z dôvodu konsolidovania pomerov, zriadená stanica Národnej bezpečnosti
s piatimi príslušníkmi. Po dvoch rokoch bol stav
znížený na jedného okrskového zmocnenca pre
obvod Vyšná a Nižná Šuňava.
Šesťdesiate roky v celoštátnom meradle priniesli výraznejšie disproporcie takmer vo všetkých oblastiach spoločenského života. Národohospodárske problémy pôsobili na politickú
klímu. Prejavy vnútornej krízy a vlnu rastúcej
kritiky sa komunistická strana pokúšala riešiť reformami a ústupkami. Začiatkom januára
1968 najvyššiu stranícku funkciu prevzal Alexander Dubček a koncom marca sa prezidentom
republiky stal Ludvík Svoboda. Začal sa obrodný proces, do ktorého vkladali veľké nádeje všetci obyvatelia Československa.
Obyvatelia Šuňavy, poznačení udalosťami
z roku 1950, s radosťou prijímali tento obrodný
proces. Po politických zmenách a vydaní zákona
o súdnych rehabilitáciách bol zrušený pôvodný
rozsudok a všetci piati nespravodlivo odsúdení
boli spod obžaloby v roku 1969 oslobodení. Ostatní štrnásti obvinení obyvatelia Nižnej a Vyš-

26 Vdp. František Martinka
27 – 31 Šuňava v druhej polovici 60. rokov.
Zábery sú z filmu Obec plná vzdoru
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32 – 33 Pamätná tabuľa na tragické udalosti, ktoré sa v Šuňave odohrali v roku 1950. Odhalená
bola 10. júna 2000 na Urbárskom dome v nižnej časti Šuňavy
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34

34 Funkcionári Nižnej Šuňavy vo volebnom období 1960 – 1964. Zľava Ján Muranský, Jozef Vrabec,
Michal Omasta, Jozef Zeman, Michal Hudáč, Štefan Cuník

nej Šuňavy boli rehabilitovaní až po „nežnej revolúcii“ rozsudkom Krajského súdu v Košiciach
28. marca 1991. Vďaka obrodnému procesu sa
mohlo otvorene hovoriť aj o tragických udalostiach v roku 1950. A nevracali sa k nim len Šuňavčania. Štúdio krátkych filmov v Bratislave
nakrútilo v roku 1969 o týchto udalostiach dokumentárny film s názvom Obec plná vzdoru.
Film bol však zakázaný a premietnutý až v roku
1990. Vo filme účinkujú niektorí priami účastníci vzbury, ktorí boli väznení.
Dňa 1. januára 1970 bol zriadený Obvodný
národný výbor v Štrbe s pôsobnosťou pre Nižnú
a Vyšnú Šuňavu a Liptovskú Tepličku. V zmysle uznesenia vlády SSR z roku 1972 boli Nižná
a Vyšná Šuňava vyhlásené za nestrediskové obce
vyššieho významu a spádové obce Štrby.
23. augusta 1973 sa uskutočnilo verejné plenárne zasadnutie MNV o zlúčení obcí Vyšná
a Nižná Šuňava, čo malo obyvateľom priniesť
zlepšenie kultúrnych, spoločenských, pracovných a životných podmienok. Obyvatelia so zlú-

čením súhlasili. Spojenie obcí už v skutočnosti
prebehlo prostredníctvom individuálnej výstavby domov. V oboch obciach chýbali verejné budovy, ktorých výstavba sa dlhé roky odkladala
kvôli plánovanému administratívnemu spojeniu
obcí. Nižná a Vyšná Šuňava boli oficiálne administratívne zlúčené 1. januára 1974 pod názvom
Šuňava.
Na zasadnutí plén oboch MNV bolo zvolené vedenie spoločného MNV, jeho predsedom sa
stal Jozef Cvaniga a tajomníkom Ján Handzuš.
Keďže ani v jednej z obcí neboli vhodné priestory na umiestnenie spoločného MNV, rozhodli
sa prenajať na tieto účely miestnosti v súkromnom dome u Štrbkovcov dovtedy, kým nepostavia novú budovu. Jej výstavba začala v roku
1978 a slávnostne bola odovzdaná 23. januára
1980. Do novej budovy presťahovali ďalšie verejnoprospešné zariadenia – poštový úrad, zberňa šatstva a bielizne, miestna ľudová knižnica,
poradňa pre matky s deťmi – všetky dovtedy
umiestnené v súkromných domoch v obci.

Nižná Šuňava
1945

Juraj Hudáč

Juraj Palguta

1945 – 1946

Jozef Zaťura

Juraj Palguta

1948

Martin Skokan

1948 – 1950

Michal Maro

1950 – 1953

Jozef Jurčo

Jozef Brozák

1953 – 1956

Ján Šebest

Jozef Jurčo

1957 – 1960

Štefan Vrabec

Ján Košiar

1962
1962 – 1964

Jozef Vrabec
Jozef Cvaniga

Jozef Ivan

1964 – 1967

Michal Hudáč

Jozef Vrabec

1967 – 1969
1969 – 1971

Pavol Valo
Jozef Vrabec

Pavel Valo
Michal Hudáč

1971 – 1973

Jozef Cvaniga

Michal Hudáč
Jozef Vrabec

Vyšná Šuňava
1945

Jozef Zajac

Jozef Handzuš

1945 – 1946

Jozef Zajac

Ján Harničár

1946 – 1948

Jozef Handzuš

1948 – 1952

Jozef Handzuš

1953 – 1956

Jozef Handzuš

Michal Ilenčík

1957 – 1960

Štefan Zajac

Michal Muranský
Jozef Franček

1960 – 1964

Jozef Franček

Michal Sedlák

1964 – 1968

Michal Sedlák

Štefan Zajac

1968 – 1971

Michal Sedlák

Zuzana Pilátová

1971 – 1973

Ján Handzuš

Michal Sedlák
Michal Muranský

Šuňava
1974 – 1976

Jozef Cvaniga

Ján Handzuš

1976 – 1981

Jozef Franček

Ján Handzuš

1981 – 1986

Jozef Franček

Štefan Jančík

1986 – 1990

Mária Mišianiková

Miroslav Madej
Michal Chlebovec

Prehľad predsedov MNV a tajomníkov MNV

35 – 38 Šuňava v 60. rokoch 20. storočia v dokumentárnom filme Obec
plná vzdoru
39 Šuňava a jej typická architektúra povojnového obdobia
40 Neskorojesenná elégia. Ulica SNP a v pozadí Kostol všetkých svätých
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Jozef Zajac
1945 – 1946

Jozef Handzuš
1946 – 1956

35

Jozef Franček
1960 – 1964

Štefan Zajac
1957 – 1960

36

Michal Sedlák
1964 – 1971

Ján Handzuš
1971 – 1973
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Juraj Hudáč (vľavo)
1945

Jozef Zaťura (vľavo)
1945 – 1946

37

Michal Maro
1948 – 1950

Martin Skokan
1948

38

Jozef Jurčo
1950 – 1953

Ján Šebest
1953 – 1956
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Štefan Vrabec
1957 – 1960

Jozef Vrabec
1962, 1969 – 1971

Jozef Cvaniga
1962 – 1964

39

Michal Hudáč
1964 – 1967

Pavol Valo
1967 – 1969

Jozef Cvaniga ml.
1971 – 1973, 1974 – 1976
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40

Jozef Franček
1976 – 1986

Mária Mišianiková
1986 – 1990
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41 Predseda ONV M. Berník a poslankyňa Národného zhromaždenia ČSSR Mária Vraniaková na návšteve Šuňavy
42 Šuňavčania počas osláv Slovenského národného povstania vo Vernári v 80. rokoch 20. storočia
43 Uznesenie ONV v Poprade o zlúčení obcí Vyšná a Nižná Šuňava
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Demokratický vývoj
(1989 – 2013)
Pokojný priebeh roka 1989 pretrhla študentská demonštrácia
v Prahe, ktorá sa konala 17. novembra pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov a pietnej
spomienky na Jána Opletala. Táto pokojná demonštrácia, ktorá bola brutálnym policajným
zásahom potlačená, dostala názov nežná revolúcia. Námestia
sa plnili demonštrantmi ostro
vystupujúcimi proti jestvujúcej
totalite a za podporu opozície.
K slovu sa hlásila slobodná tlač,
pohotovo sa tvorili nové politické strany, hnutia a združenia.
Ich prvoradým úsilím bolo pripraviť prvé slobodné demokratické voľby.
8. – 9. júna 1990 sa konali v Československu prvé slobodné voľby do zákonodarných
zborov. Podľa ich výsledkov najväčšiu podporu v Šuňave získali
Kresťanskodemokratické hnutie
a Verejnosť proti násiliu.
V komunálnych voľbách
v roku 1990 boli na základe
kandidátnych listín predložených hnutím KDH a VPN do
obecného zastupiteľstva zvolení: Ján Hudač, Ing. Ján Kaprál,
Štefan Vrabec, Vladimír Dominik, Vladimír Marton, Michal
Muranský, Ján Ondruško, Michal Zajac, Ing. Michal Vilim,
Ján Zachar, Miroslav Čuba, Ing.
Anna Sedláková, Mária Poradová, Viktor Smrek, Ján Bajnok
a Michal Kukura. Voľby starostu sa neuskutočnili, pretože na
túto funkciu neboli žiadni kandidáti.
Obecné zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí 28. novembra
1990 poverilo výkonom funkcie
starostu v zastúpení Jána Hudača a zástupcu starostu Micha-
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44 Vyšný koniec dediny, v pozadí majestátny Slavkovský štít
45 Obecné zastupiteľstvo z rokov 2006 – 2010; dolný rad zľava: Ing. Ján
Kaprál, Michal Zajac, Štefan Cvaniga, Štefan Zajac; horný rad zľava:
Ján Kalla, Žofia Šebestová, Stanislav Kubaský (starosta obce), Ján Zachar, Benedikt Pilát
46 Budova obecného úradu už spojených obcí, ktorá bola do užívania slávnostne odovzdaná 23. januára 1980
47 Letecký pohľad na spojené obce, ktoré od roku 1974 tvoria jednu obec
s názvom Šuňava
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Stanislav Kubaský,
starosta obce od roku 1991

la Zajaca. Ján Hudač vykonával túto funkciu do
19. januára 1991, kedy bol za starostu Šuňavy
zvolený Stanislav Kubaský.
V roku 1991 bola na žiadosť starostu obce
v snahe zjednodušiť vybavovanie dokladov, ušetriť obyvateľom čas i peniaze obec Šuňava odčlenená z Matričného úradu v Štrbe pri Obecnom
úrade v Štrbe a pri Obecnom úrade v Šuňave bol
zriadený samostatný matričný úrad. S matrikou
bola zároveň zriadená aj obradná sieň.
V roku 1991 sa obec stala členom Združenia
miest a obcí na Slovensku a Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí.
V komunálnych voľbách konaných 18. a 19.
novembra 1994 bol za starostu obce zvolený nezávislý kandidát Stanislav Kubaský, ktorý získal
post starostu aj v nasledujúcich voľbách v roku
1998. Jeho zástupcom sa stal Štefan Zajac.
Obecné zastupiteľstvo v Šuňave 28. apríla 2000 schválilo umiestnenie pamätnej tabule
k 50. výročiu prepadu obce Šuňava oddielmi Ľu-

dových milícií. Schválilo text a umiestnenie tabule na budove bývalého MNV. Pamätnú tabuľu
navrhla akademická sochárka Darina Kmeťová.
Slávnostné odhalenie sa konalo 10. mája 2000.
Slávnosť sa začala svätou omšou a pokračovala
sprievodom k budove bývalého MNV, kde tabuľu odhalil starosta obce Stanislav Kubaský a posvätil pomocný biskup Andrej Imrich.
V dňoch 6. a 7. decembra 2002 sa konali voľby do samosprávy obcí. Za starostu bol opäť zvolený Stanislav Kubaský a jeho zástupcom bol aj
naďalej Štefan Zajac.
V roku 2003 bol prechodom kompetencií
z okresného úradu na samosprávy obcí vytvorený Stavebný úrad vo Svite – spoločná úradovňa
pre okolité obce.
Nasledujúce komunálne voľby sa konali
2. decembra 2006. Obyvatelia dali dôveru opäť
Stanislavovi Kubaskému, zástupcom sa stal Ján
Kalla.
Voľby do vyšších územných celkov (samosprávnych krajov) sa uskutočnili dňa 14. novembra 2009. V Popradskom okrese voliči vybrali
z 59 kandidátov 8 poslancov. Už druhé volebné
obdobie získal mandát poslanca Prešovského
samosprávneho kraja starosta obce Šuňava Stanislav Kubaský, ktorý pracuje v komisii dopravy.
Dňa 27. novembra 2010 vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a miest sa stal starostom
obce Šuňava Stanislav Kubaský, ktorý je v tejto
funkcii už šieste volebné obdobie. Za jeho zástupcu bol zvolený Štefan Zajac. V obecnej rade
zasadajú Štefan Zajac, Žofia Šebestová, Ján Kalla
a Ján Zachar. V obci pracujú tieto komisie: komisia výstavby a územného plánovania, komisia
životného prostredia, dopravy a vodného hospodárstva, komisia obchodu a služieb, komisia na
ochranu verejného záujmu a dve inventarizačné
komisie.
Na Obecnom úrade v Šuňave v súčasnosti pracujú: Ing. Anna Sedláková – ekonómka
a matrikárka obce, Ing. Katarína Handzušová –
správa daní a poplatkov, životné prostredie, civilná ochrana, Ing. Anna Vilimová – evidencia
obyvateľstva, stavebná agenda, ostatná administratíva, Martina Štrbková – vedúca kultúrneho
strediska, obecná televízia, Jozef Ilenčík – registratúra, Marcela Fridmanová – vedúca knižnice,
Zuzana Šefferová – kronikárka.
V roku 2011 žilo v obci 1922 obyvateľov.
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Poslanci obecného
zastupiteľstva 2010 – 2014:
Štefan Zajac, zástupca starostu
Ing. Mária Ilenčíková
Ing. Ján Kaprál
Ing. Miroslav Zajac
Ing. Monika Švajková
Ján Kalla
Ján Zachar
Žofia Šebestová
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Bc. Alena Zajacová,
hlavná kontrolórka obce

Jozef Ilenčík,
pracovník registratúry

Ing. Anna Sedláková,
ekonómka obce
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Ing. Anna Vilimová,
evidencia obyvateľstva a ostatná administratíva

Ing. Katarína Handzušová,
správa daní a poplatkov, civilná ochrana
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Volebné
obdobie

Starosta

Vzácne návštevy

Zástupca
starostu

1991 – 1994

Stanislav Kubaský

Ján Hudač

1994 – 1998

Stanislav Kubaský

Ján Hudač

1998 – 2002

Stanislav Kubaský

Štefan Zajac

2002 – 2006

Stanislav Kubaský

Štefan Zajac

2006 – 2010

Stanislav Kubaský

Ján Kalla

2010 –

Stanislav Kubaský

Štefan Zajac

V novembri 1997 uskutočnil pracovnú cestu minister životného prostredia Jozef Zlocha v okresoch Poprad a Kežmarok. Pri návšteve Šuňavy
sa minister zaujímal o čističku odpadových vôd
a vysoko hodnotil starostlivosť obecného úradu
o čistotu vody.
8. marca 2002 navštívil Šuňavu minister spravodlivosti SR JUDr. Ján Čarnogurský. Jeho kroky viedli najprv na farský úrad, kde sa pozdravil s duchovným otcom Stanislavom Kaníkom.
Pripomenuli si aj 50. roky a potýčku občanov
s milicionármi. Pri návšteve obecného úradu
sa stretol so starostom Stanislavom Kubaským,

Prehľad starostov a zástupcov starostu
Obecného úradu v Šuňave

51

52

48 Nižná časť Šuňavy s pohľadom na Kostol všetkých svätých
49 Kostol sv. Mikuláša vo vyšnej časti obce
50 Budovy kultúrneho domu a obecného úradu
51 Návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Šuňave v roku 2002
52 Návštevy predstaviteľov vlády Slovenskej republiky Šuňava využila aj na získavanie potrebných finančných
prostriedkov na výstavbu obce, ciest či infraštruktúry. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ivan Mikloš
(uprostred), 2002
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zamestnancami OcÚ a niekoľkými obyvateľmi,
ktorí mu priblížili históriu obce. Navštívil aj duchovného otca Gejzu Finduru, ktorý tu žil na
odpočinku. Na záver návštevy minister položil
kvety k pamätnej tabuli na Urbárskom dome.
10. mája 2002 prijal pozvanie od starostu Stanislava Kubaského predseda vlády SR Mikuláš
Dzurinda pri príležitosti schválenia rozpočtu
na rekonštrukciu štátnej cesty na Hŕbky. V sále kultúrneho domu sa stretol s obyvateľmi obce.
4. júla 2002 uskutočnil pracovnú cestu do Šuňavy minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Ivan Mikloš. Zaujímal sa o pripravované cestné
stavby a zameral sa aj na štátnu cestu na Hŕbky.
So starostom Stanislavom Kubaským sa stretli

priamo na ceste vedúcej do obce a zastavili sa aj
pri pamätnej tabuli na Urbárskom dome.
Dňa 25. augusta 2002 navštívil Šuňavu na
pozvanie starostu Stanislava Kubaského minister vnútra Slovenskej republiky Ivan Šimko.
Dňa 8. júna 2006 navštívil Šuňavu predseda
vlády SR Mikuláš Dzurinda, ktorý na stretnutí
so starostom a občanmi informoval o poskytnutí dotácie pre obec Šuňava vo výške 5 miliónov korún na výstavbu telocvične. Taktiež
8. júna 2006 navštívil obec vtedajší minister
obrany SR Martin Fedor, ktorý sa stretol s občanmi a v dopoludňajších hodinách pri príležitosti MDD s deťmi pri ukážke činnosti vojenskej polície.
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53 Ing. Anna Sedláková, ekonómka obce, a zástupca starostu Štefan Zajac. Aj ich povinnosťou je dozrieť na to, aby obec mohla vždy s hrdosťou privítať akúkoľvek vzácnu návštevu
54 Orezávanie vyschnutých konárov a ošetrovanie stromov patrí k pravidelnej
starostlivosti obecného úradu o miestnu zeleň
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Prví obyvatelia Vyšnej i Nižnej Šuňavy boli s najväčšou pravdepodobnosťou roľníkmi. Ich život
sa spájal s pôdou, prípadne s okolitými lesmi,
kde ťažili drevo potrebné na stavbu domov, hospodárskych budov i na palivo, aby mohli v tvrdých podtatranských podmienkach prežiť. Ich
život sa prirodzene krútil okolo poľnohospodárstva, zahrňujúceho prácu na poli, ale aj pastierstvo rožného statku a oviec.
Šuňavčania od založenia obce ostávali verní
pôde, ktorá ich živila, a až v 20. storočí začali nachádzať prácu a obživu aj mimo nej, no súčasne
aj mimo svojich dedín, hoci v medzivojnovom
období sa im rysovala potenciálna možnosť zamestnať sa pri dolovaní mladého hnedého uhlia
– lignitu nachádzajúceho sa na Pazmánke. Sloje
boli skromné, nedávali záruku návratu finančných investícií, a tak táto možnosť padla. Vlastne až v 50. rokoch 20. storočia dostali obyvatelia oboch Šuňáv väčšiu príležitosť zamestnanť
sa v priemysle. Šlo o pôvodné Baťove závody
v neďalekom Svite, kde sa začal budovať textilný
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a chemický priemysel. Postupne pribudli aj iné
pracovné príležitosti v okresnom meste Poprad.
To však už bolo v čase, keď sa v Československu
vďaka kolektivizácii poľnohospodárstva začali budovať miestne jednotné roľnícke družstvá.
Roľnícka, resp. poľnohospodárska postať však
Šuňave a jej obyvateľstvu zostala i naďalej a aj
dnes, ak sa dívame na pracovné možnosti, ostáva poľnohospodárstvo ťažiskovým odvetvím
miestneho hospodárstva.
Obyvatelia Vyšnej a Nižnej Šuňavy boli slovenskej národnosti. Potvrdzujú to jednak dobové dokumenty, zachované v rôznych archívoch
na Slovensku, a exaktne všetky sčítania obyvateľstva, ktoré sa začali realizovať v Uhorsku od
polovice 19. storočia.
V roku 1900 mala Nižná Šuňava rozlohu
3233 katastrálnych jutár a 749 obyvateľov. Podľa
národnosti: 721 Slovákov, 15 Nemcov, 7 Maďarov, iných 6. Podľa náboženstva: 732 rímskokatolíkov, 6 evanjelikov a 11 izraelitov.
Podľa údajov sčítacích komisárov, ktorí robili
súpis v Šuňave, z tamojšieho obyvateľstva vedelo
čítať a písať 330 obyvateľov.
Vyšná Šuňava mala rozlohu 1353 katastrálnych jutár a 660 obyvateľov. Podľa národnosti
tu žilo 656 Slovákov a štyria Nemci. Podľa nábo-
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ženstva boli 655 rímskokatolíci, dvaja evanjelici
a traja izraeliti.
Ak však urobíme dôkladnejšiu analýzu obyvateľstva, tak zistíme, že za nemeckou a maďarskou národnosťou sa sčasti nachádzalo židovské obyvateľstvo. V Uhorsku nebola uznaná
židovská národnosť, a tak sa uhorskí, a teda aj
šuňavskí Židia mohli prihlásiť len k uznaným
národnostiam. V praxi to znamenalo, že sa hlásili alebo k nemeckej, alebo k maďarskej národnosti. Prihlásiť sa k slovenskej národnosti by pre
nich až do zániku rakúsko-uhorskej monarchie
nemalo žiadny pozitívny význam. Vystavili by
sa tak ešte väčším komplikáciám, problémom,
ba i spoločenskej izolácii.
Ďalšie sčítanie obyvateľstva sa uskutočnilo
v roku 1910. Bolo to posledné uhorské a zároveň aj predvojnové sčítanie obyvateľstva, ktoré
sa do histórie zapísalo ako zmanipulované sčítanie obyvateľstva, keď uhorskí sčítací komisári
zapísali k maďarskej národnosti tých, ktorí priznali, že ovládajú maďarský jazyk, hoci Maďarmi neboli.
V tomto sčítaní slovenské dediny v Liptove
i na hornom Spiši vykázali relatívne malý počet
Maďarov. Vo Vyšnej Šuňave zo 668 obyvateľov
(304 mužov a 364 žien) sa k slovenskej národnos-

93

ti hlásilo 640 Šuňavčanov, 17 sa prihlásilo k maďarskej národnosti a jeden k nemeckej, 10 k inej,
nerozlíšenej národnosti, pravdepodobne šlo o tu
žijúcich Rómov. V Nižnej Šuňave sa zo 712 obyvateľov (334 mužov a 378 žien) k Slovákom prihlásilo 708 obyvateľov, k nemeckej národnosti
štyria obyvatelia a k maďarskej nikto. V susednej Štrbe, kde žilo v roku 1910 1626 obyvateľov sa
však k maďarskej národnosti prihlásilo až 42 jej
obyvateľov a 32 k nemeckej národnosti. Pri týchto údajoch však musíme taktiež počítať s tým,
že časť obyvateľov, čo sa hlásili k Maďarom
a Nemcom, boli v skutočnosti Židia. Čo sa týka
konfesionálneho zloženia, tak v oboch Šuňavách
prevládalo rímskokatolícke vierovyznanie.
Ďalšie sčítanie obyvateľstva sa uskutočnilo až
po skončení prvej svetovej vojny, po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa. Neoficiálne sčítanie na Slovensku prebehlo v auguste 1919, keď slovenské územie opustili vojenské jednotky boľševickej maďarskej Červenej
armády a keď zanikla v Prešove vyhlásená Slovenská republika rád. Toto sčítanie bolo pre ďalšiu správu Slovenska veľmi potrebné. Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, na čele
ktorého stál Vavro Šrobár, totiž nevedelo, aké národnostné zloženie Slovensko v skutočnosti má.

1 Nižná Šuňava, 50. roky 20. storočia. Kým
nebol v obci zavedený vodovod, ako zdroj
pitnej i úžitkovej vody slúžili studne, vyhĺbené v čo najtesnejšej blízkosti obytných domov. Chránené boli drevenou konštrukciou
a slúžili viacerým susediacim rodinám
2 Dni obce v roku 2013
3 Pohľad na Vyšnú Šuňavu v 40. rokoch
20. storočia
4 Šuňavské dievčatá – sestry Košiarové, 1955
5 Šuňavčania v nedeľné popoludnie. Dobová
fotografia z 50. rokov 20. storočia
6 Rodina Poradová, fotografia z roku 1953
7 Šuňavské dievčatá – Mária Zaťurová, rod.
Ilenčíková (uprostred), a jej malé sesternice
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Sčítanie v celoslovenskom meradle ukázalo pokles maďarskej a nemeckej národnosti v prospech
slovenskej. Vyšnej a Nižnej Šuňavy sa to však netýkalo, keďže sa tu aj pred vojnou miestne obyvateľstvo hlásilo k Slovákom a Šuňavčania nemali
dôvod si práve teraz meniť národnosť. Oficiálne
prvé sčítanie obyvateľstva v Československej republike sa konalo v roku 1921. Predchádzali mu
zložité a náročné prípravy, vrátane toho, že sa
prvýkrát uvádzala aj židovská národnosť a nielen
izraelitské vierovyznanie, ako to bolo v Uhorsku.
Podľa tohto sčítania sa chotár Vyšnej Šuňavy
rozkladal na výmere 779 hektárov, chotár Nižnej Šuňavy na výmere 1861 hektárov. Vo Vyšnej Šuňave stálo 138 domov, v Nižnej Šuňave
141 domov. Vo Vyšnej Šuňave žilo v roku 1921
599 obyvateľov, z nich bolo 278 mužov a 321 žien,
k slovenskej národnosti sa hlásilo 597 obyvateľov,
k nemeckej jeden obyvateľ, k rímskokatolíckej
viere sa hlásilo 596 Šuňavčanov, dvaja k evanjelikom, ale žiaden k izraelitskému vierovyznaniu.
V Nižnej Šuňave žilo v roku 1921 632 obyvateľov, z nich bolo 303 mužov a 329 žien, všetci
Nižnošuňavčania sa hlásili k slovenskej národ-

nosti a k rímskokatolíckemu vierovyznaniu. Štatistika z roku 1921 v Nižnej Šuňave nezaznamenáva inú národnosť ako slovenskú a rovnako len
rímskokatolícke vierovyznanie.
O desať rokov neskôr – v roku 1930 – sa
v Československu konalo nové sčítanie obyvateľstva. Podľa tohto sčítania vo Vyšnej Šuňave žilo
658 obyvateľov, z nich sa 657 hlásilo k slovenskej
národnosti a jeden k nemeckej, 650 obyvateľov
sa hlásilo k rímskokatolíckej viere a 8 k evanjelickej.
V Nižnej Šuňave v roku 1930 žilo 605 obyvateľov, z nich bolo 593 Slovákov, šiesti sa hlásili k inej národnosti, možno to boli Rómovia, a šiesti boli cudzinci. Všetci sa však hlásili
k rímskokatolíckemu vierovyznaniu, presne tak,
ako v roku 1921.
Začiatok 30. rokov 20. storočia sa niesol
v znamení veľkej hospodárskej krízy, ktorá zasiahla aj podtatranské obce. Druhá polovica
30. rokov bola zas poznamenaná zväčšujúcim
sa medzinárodným napätím, ktoré v ich závere
vyvrcholilo do dvoch pre Československo nepriaznivých konferencií. Prvá bola v Mníchove
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v septembri 1938, druhá vo Viedni začiatkom
novembra toho istého roka. Aj mníchovská dohoda, aj Viedenská arbitráž ukrojili z územia
Československa v prospech susedných štátov
a zároveň predznamenávali i ďalšie radikálne
zásahy, ktoré 14. marca 1939 vyústili do vyhlásenia samostatného Slovenského štátu a vzniku
Protektorátu Čechy a Morava, ktorý 15. marca
obsadili nemecké vojská.
Sčítanie obyvateľstva v roku 1938 ukázalo, že
vo Vyšnej Šuňave v tomto roku žilo 739 obyvateľov. Z nich bolo 720 Slovákov, 5 Čechov a 12 Židov. V Nižnej Šuňave žilo 698 obyvateľov, z nich
bolo 697 Slovákov a jeden Čech.
Slovenský štát, územne oklieštený na juhu,
na východe, ba i na severe, potreboval okrem
iného pre svoje fungovanie aj aktuálne informácie, ktoré sa týkali jeho územia i obyvateľstva. V roku 1940 sa teda uskutočnilo nové sčítanie obyvateľstva, z ktorého Štátny štatistický
úrad v Bratislave v roku 1942 vydal Lexikon obcí
Slovenskej republiky. Ten z viacerých dôvodov
neuvádzal národnostné zloženie obcí Slovenskej republiky, neuviedol ani ich konfesionálne
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zloženie, len počty obyvateľov, výmeru chotára
a počet domov. Z tohto sčítania vieme, že Vyšná
Šuňava mala v roku 1940 697 obyvateľov, Nižná Šuňava ich mala 706. Ak sa vo Vyšnej Šuňave
počty jej obyvateľov menili len symbolicky, tak
v Nižnej Šuňave to bolo výraznejšie. V prvých
štyridsiatich rokoch 20. storočia mala Nižná Šuňava najmenej obyvateľov v roku 1930. Za nasledujúcich desať rokov (1930 – 1940) počet obyvateľov vzrástol až o 100 obyvateľov.
VYSŤAHOVALECTVO
Do štruktúry obyvateľstva oboch dedín od konca 19. storočia začalo zasahovať vysťahovalectvo, hoci nie v takej miere, ako to bolo v Zemplíne, Šariši či na Orave, prípadne v niektorých
hornospišských dedinách. Medzi vysťahovalcami zo Slovenska nechýbali teda ani Šuňavčania,
a to ani na prelome 19. a 20. storočia, ani v medzivojnovom období.
Koncom 19. storočia sa kvôli veľkej biede na
Slovensku rozšírilo vysťahovalectvo do USA.
V 80. rokoch 19. storočia už nadobudlo maso-
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vý charakter a dotklo sa vari každej dediny na
severe a východe Slovenska. Prúdy vysťahovalcov z bývalej rakúsko-uhorskej monarchie smerovali najmä do priemyselnej časti Pensylvánie,
Ohia, New Jersey a New Yorku. Slováci, predovšetkým mladí muži, sa uplatňovali ako lacná
pracovná sila v baniach, hutách, oceliarňach
alebo pri stavbe železníc. Domov potom posielali ťažko zarobené peniaze, z ktorých rodina
zaplatila dlžoby, prikúpila kúsok poľa či statku,
niektorí postavili nový dom. Ale boli aj prípady, že sa z ďalekej Ameriky chlapi domov nikdy nevrátili – tragicky zahynuli, nezanechajúc
po sebe žiadne úspory. Vysťahovalectvo v závere 19. storočia neobišlo ani Vyšnú a Nižnú Šuňavu. Ako prvý vysťahovalec sa spomína Michal
Pavliga z Nižnej Šuňavy, ktorý odišiel za more
v prvej veľkej vysťahovaleckej vlne v rokoch
1885 – 1890.
Do začiatku 20. storočia vysťahovalci cestovali na základe povolenia uhorských úradov
a s riadne vystaveným pasom. V prvých rokoch
20. storočia sa však cesta za prácou do Zámoria
stala obtiažnejšou. Uhorská vláda z podnetu majiteľov veľkých poľnohospodárskych majetkov,

8

najmä uhorskej šľachty, začala rázne obmedzovať
vysťahovanie sa z krajiny. Na veľkostatkoch totiž
začali chýbať pracovné sily. Rakúsko-Uhorsko
začalo s novou politikou – začalo prostredníctvom svojho veľvyslanectva v USA, konzulátov,
ktoré tu malo otvorené, a rôznych agentov presviedčať svojich občanov, aby sa vrátili domov.
Na domácej pôde obmedzilo vydávanie pasov.
Pre chudobné slovenské obyvateľstvo to však nebolo riešenie, a tak si hľadalo ilegálne cestičky,
ako vycestovať z monarchie. Agenti amerických
spoločností lákajúcich do USA tunajších roľníkov spolupracovali s prevádzačmi, ktorí prevádzali záujemcov o vysťahovanie alebo len o lepšie platenú prácu ilegálne aj cez ťažko prístupné
tatranské chodníky na poľské územie a ilegálni
emigranti odtiaľ putovali do veľkých námorných
prístavov na severozápade Európy, najčastejšie do nemeckých prístavných miest Hamburg
alebo Brémy. V Hamburgu sídlila Hambursko-americká lodná spoločnosť, v Brémach zas spoločnosť Lloyd, ktoré prepravovali vysťahovalcov
cez Atlantický oceán do USA. Ceny lodných lístkov boli v rôznej výške, Slováci však najčastejšie
cestovali v medzipalubí za 60 dolárov na osobu.
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12

8

Loď Berengaria, ktorou odchádzali z Hamburgu do USA tisícky európskych vysťahovalcov. Medzi nimi aj podtatranskí Šuňavčania

9

Reklamný leták Hambursko-americkej lodnej
spoločnosti, ktorá zabezpečovala prepravu
z Európy do Ameriky

10 Michal a Ján jančíkovci – šuňavskí vysťahovalci v USA
11 Prisťahovalcov čakala v New Yorku provizórna hromadná ubytovňa
12 Rodina Pavligová zo Šuňavy. Typická rodinná fotografia, akú posielali slovenskí vysťahovalci príbuzným do starej vlasti v Európe
13 Obchod Pavla Kollára zo Šuňavy v USA
14 Zľava Jozef Franko s manželkou Žofiou, rod.
Handzušovou, a ich dcéra Mária
15 Rodina Kesterová z Pennsylvánie
16 Kanadsko-slovenskí legionári. Zhora v treťom rade tretí zľava Jozef Hurčala, v štvrtom
rade šiesty Ján Chlebovec
13
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Ceny lístkov neskôr klesali aj vďaka zväčšujúcej sa konkurencii prepravných spoločností. Na
začiatku 20. storočia stál lístok z Hamburgu do
New Yorku 28 amerických dolárov, naspäť o dva
doláre viac. Ak pre cestujúcich v kajutách boli
k dispozícii postele, tak pre tých chudobných
v medzipalubí nebolo okrem miesta na spanie
zaistené nič. Ak nechceli spať na zemi, museli
si na loď priniesť vlastné lôžko, tanier na jedlo,
príbor, hrnček. Jedlo bolo v cene lístka – najčastejšie hovädzie mäso, hrach, bôb, zemiaky, ryža,
chlieb, maslo, čaj a káva.
V tomto období a za takýchto podmienok
odišiel z Nižnej Šuňavy Ján Košiar-Gorka, o ktorom vieme, že v USA, okrem iného, pracoval
v automobilke Ford v Detroite a posledne býval
v meste Dearborn v štáte Michigan, USA.
Po skončení prvej svetovej vojny až do roku
1928 sa medzi obyvateľmi opäť rozmohlo vysťahovalectvo. Aj teraz začalo nadobúdať masové
rozmery. Vysťahovalci zo Slovenska prechádzali
cez Prahu, kde si ešte vybavovali pasové formality. Zväčša sa ubytovávali v nocľahárni v Prahe-Libni, kde absolvovali aj lekárske prehliadky. Neskôr bola pre vysťahovalcov zo Slovenska
a Podkarpatskej Rusi zriadená záchytná stanica
– karanténa – v Svatobořicích u Kyjova na Morave z obavy, aby do Čiech nepriniesli nákazlivé
choroby. Podmienky v karanténe však neboli vyhovujúce, na čo neraz upozorňovali v československom parlamente slovenskí poslanci, ale aj na
to, že sa s vysťahovalcami nakladá ako s druhotriednymi ľuďmi.
Takýmto tortúram sa v medzivojnovom období nevyhli ani vysťahovalci zo Šuňavy. O tom
vo svojich listoch príbuzným zväčša nepísali,
snažili sa čo najskôr zabudnúť na nepríjemný
pocit poníženia, ktorý tu zažívali.
Slovenskí vysťahovalci odchádzali väčšinou
do USA, Kanady, Francúzska a Belgicka. Mnohí
sa po niekoľkých rokoch, keď si nadobudli majetok, vrátili, postavili alebo kúpili si domy a hospodárske budovy. Asi päťdesiat Šuňavčanov sa
domov z rôznych príčin už nevrátilo. Väčšina
z nich sa v USA alebo v Kanade usadila, keď prišli za nimi ich najbližší, alebo ak si tu našli svojho životného partnera.
V slovenských novinách Obrana, ktoré vychádzali v Amerike, sa spomína rozlúčka so
Šuňavčanom Jozefom Hurčalom bývajúcim vo
Fort William, v štáte Ontario, Kanada. Pisateľka

Anna Chlebovcová o ňom okrem iného uviedla,
že do Kanady prišiel v roku 1923, pracoval v organizácii Brotherhood of Railway and Steamship
Clerks Fregh Handlers (Bratstvo železničiarov
a úradníkov na parolodiach, nákladnej doprave),
ktorá zastupovala práva zamestnancov v uvedených pracovných odvetviach.

17

17 V závere 20. rokov 20. storočia sa problematikou vysťahovalectva z Československa
veľmi vážne zaoberalo Ministerstvo sociálnej starostlivosti ČSR. Masový záujem odísť
z republiky sa stával veľkým sociálnym problémom, ktorý narastal po vypuknutí veľkej
hospodárskej krízy v roku 1929
18 Fotografia z roku 1959 zachytáva typickú
šuňavskú rodinku na konci 50. rokov 20.
storočia. Na fotografii vidieť postupnú premenu obyvateľov dediny. Muži vymenili
tradičný kroj za „mestský“ sčasti už v medzivojnovom období. U žien však pretrvával
dlhšie, ale v 50. rokoch 20. storočia vďaka
pracovným príležitostiam v priemysle a dochádzaniu za prácou do miest (Svit, Poprad)
sa začali moderne obliekať aj šuňavské ženy
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OBYVATEĽSTVO VYŠNEJ A NIŽNEJ
ŠUŇAVY V DRUHEJ POLOVICI
20. STOROČIA
V 20. storočí prebiehalo sčítanie obyvateľstva
v pravidelných desaťročných intervaloch, a to
i napriek veľkým vojnovým konfliktom, ktoré sa odohrali na európskom kontinente, a teda
i na území Slovenska. Po druhej svetovej vojne
sa uskutočnilo sčítanie obyvateľstva v Československu v roku 1950. Z československého hľadiska to bolo sčítanie obyvateľstva až po dvadsiatich rokoch (predtým bolo v roku 1930).
Podľa výsledkov tohto sčítania vo Vyšnej Šuňave žilo v roku 1950 689 obyvateľov a stálo tu
150 domov. Oproti poslednému sčítaniu, ktoré
sa uskutočnilo na Slovensku v roku 1940, to bol
mierny pokles počtu obyvateľov. Ale zas v porovnaní s rokom 1930, keď vo Vyšnej Šuňave
stálo 134 domov, okrem mlyna a cigánskeho tábora, po vojne pribudli aj nové domy.
V Nižnej Šuňave v roku 1950 žilo 640 obyvateľov v 145 obývaných domoch, v roku 1930 ich
tu stálo 131. V Nižnej Šuňave však sčítací komi-
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sári zaznamenali väčší pokles obyvateľstva v porovnaní s predvojnovými rokmi.
Ďalšie sčítanie obyvateľstva sa uskutočnilo
v roku 1961. Vo Vyšnej Šuňave zaznamenalo 807
obyvateľov žijúcich v 170 domoch. V Nižnej Šuňave 762 obyvateľov, ktorí žili v 159 domoch.
V čase zlučovania obcí bolo v Nižnej Šuňave
851 obyvateľov, vo Vyšnej 856 obyvateľov, nová
obec mala spolu 1707 občanov.
Podľa sčítania ľudu z roku 1991 sa 1748 obyvateľov hlásilo k slovenskej národnosti, traja
k českej a sedemnásť k rómskej. V obci bolo
1732 obyvateľov rímskokatolíckeho vierovyznania, jeden gréckokatolík a dvaja evanjelici.
V 60. rokoch 20. storočia sa výraznejšie zmenila aj zamestnanecká skladba obyvateľstva Šuňavy. Pôvodný poľnohospodársky charakter si
obe obce síce ešte zachovávali, ale čoraz viac ekonomicky aktívnych ľudí sa uplatňovalo v priemysle. Najmä z Vyšnej Šuňavy. V roku 1970
pracovalo 250 obyvateľov Vyšnej Šuňavy v priemysle, 79 v iných zamestnaniach a len 70 v poľnohospodárstve. No z Nižnej Šuňavy odišlo
do priemyslu len 52 obyvateľov, 105 ich ostalo

20

19 Fotografia pochádza z roku 1956 a zachytáva prvé sväté prijímanie. Zároveň poskytuje svedectvo o veľkej súdržnosti Šuňavčanov, ktorí túto slávnostnú chvíľu chceli osláviť so svojimi deťmi vo veľkom obecnom spoločenstve.
Cenné je aj to, že máme na nej podobu Nižnej Šuňavy v polovici 50. rokov 20. storočia a prezrádza, že v centre obce
ešte dominovala stará zástavba
20 Z poľa. V pozadí Šuňava niekedy v rokoch 1974 – 1975

21 Dievčatá z Vyšnej Šuňavy, 1930
22 Šuňavské dievčatá, 30. roky 20.
storočia
23 Rodina Hurčalovcov. Fotografia na pamiatku, 30. roky 20.
storočia

21

22

23

24 Návšteva košiara pri bačovi Jánovi Skokanovi (hostia:
MUDr. Vojtech Illenčík s rodinou a rodina Illenčíkovcov zo
Šuňavy)

24

25 Svadobčania vo Vyšnej Šuňave,
60. roky 20. storočia
26 Mária Zaťurová, rod. Illenčíková, s bratom. Na mieste, kde je
dnes Park dvoch morí
27 Šuňavskí družbovia, 1950

25

26

27

28 Svadba vo Vyšnej Šuňave, družičky sa fotografujú s muzikantmi, 1950. Svadby na dedinách
sa konali najmä v zimných
mesiacoch, mimo pôstneho obdobia. Roľníci mali vtedy viac
voľného času, keď ich nečakala
práca na poli

28

106

Obyvateľstvo

v poľnohospodárstve a 165 pracovalo v iných
zamestnaniach. V tomto roku až 607 obyvateľov
oboch obcí odchádzalo za prácou mimo svojich
dedín.
Sčítanie obyvateľstva v roku 1970 ukázalo,
že sa obe obce rozrastajú, čo je pre každé sídlo
nepochybne dobrým znakom. V každodennom
živote sa to prejavilo aj tým, že individuálna bytová zástavba z oboch obcí postupne obe Šuňavy spájala. Vo Vyšnej Šuňave vtedy žilo 846
a v Nižnej Šuňave 786 obyvateľov. V prvej polovici 70. rokov 20. storočia sa už začalo vážne
uvažovať o spojení oboch Šuňáv do jednej.
Od roku 1980, kedy sa uskutočnilo ďalšie sčítanie, už štatistiky evidovali len jednu obec –
Šuňavu. V tomto roku mala spojená obec 1739
obyvateľov, v roku 1991 ich tu žilo 1772 a v roku
2001 už 1887 obyvateľov. Dominantní boli obyvatelia slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho vierovyznania. Ak v roku 1991 tu žilo 1748
Slovákov, traja Česi a sedemnásti Rómovia, tak
na začiatku nového tisícročia – v roku 2001 mala
Šuňava 1843 Slovákov, štyroch Čechov, jedného
Maďara, troch Rusov a štyridsať Rómov.
Šuňavčania žili v 505 rodinných domoch, jednom bytovom dome a boli tu štyri iné budovy,
z toho bolo 78 neobývaných domov. Tento trend

mal rastúcu tendenciu už v 90. rokoch 20. storočiach, keď mladí ľudia odchádzali za prácou nielen do miest na Slovensku, ale začali si ju hľadať
aj v zahraničí. Po smrti svojich rodičov sa už do
rodnej obce a rodného domu viacerí nevrátili.
V uvedenom roku 2001 malo plyn 305 domácností, vodovod 423 domácností, prípojku na
kanalizáciu 173, na septik 175 domácností. Splachovací záchod malo v Šuňave 339 domácností, kúpeľňu alebo sprchovací kút 384. V 284 domoch bolo ústredné kúrenie, plynové etážové
kúrenie malo 56 domov, kúrenie na pevné palivo 4 domy a ostatné 3. V domácnostiach mali
286 samostatných chladničiek, 148 chladničiek
s mrazničkou, 208 samostatných mrazničiek,
287 automatických práčok, 346 farebných televízorov, 34 osobných počítačov, 4 internetové prípojky, 297 pevných liniek telefónov a 59 mobilných telefónov.
Doteraz posledné sčítanie obyvateľstva, ktoré
sa uskutočnilo 21. mája 2011, zaevidovalo 1936
obyvateľov obce, z nich 958 mužov a 978 žien.
Ak porovnáme všetky sčítania obyvateľstva
v 20. a 21. storočí, tak vidíme, že v Šuňave v početnosti vždy prevládali ženy, hoci rozdiel medzi oboma pohlaviami nikdy nedosiahol výrazné rozdiely.

29

29 Nižná Šuňava v polovici 60. rokov 20. storočia. Od rodinných domov sa chotárom tiahnu záhumienky šuňavských
družstevníkov
30 Šuňava v roku 2013 a jej najmladší občania. Deti z materskej školy na jesennej prechádzke so svojou pani učiteľkou
31 Základná škola
32 Deti z materskej školy s učiteľkou Mgr. Zlaticou Hurčalovou, 2013
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Základné vzdelanie malo v roku 2011 538
obyvateľov, učňovské bez maturity 453, stredné
odborné bez maturity 4, úplne stredné odborné s maturitou 222, úplné stredné všeobecné 16,

32

vyššie vzdelanie 5, vysokoškolské bakalárske 4,
vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 40, doktorandské 1. Bez vzdelania bolo päť
osôb.
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RÓMOVIA
Okolo roku 1854 prišli do Nižnej Šuňavy prví
Rómovia. Presídlili sa tu zo susednej Štrby. Jozef Čonka s rodinou býval pôvodne v časti obce,
ktorú nazývali Na vŕšku. Kvôli požiaru, ktorý
zapríčinil, ho však vysťahovali za dedinu.
V roku 1960 vo Vyšnej Šuňave boli v rómskej
osade tri domy, z toho dva obývané. V nich žili
dve rodiny (21 Rómov). V roku 1970 žilo vo Vyšnej Šuňave 22 Rómov, bývali v štyroch chatrčiach. Vodu na pitie donášali zo vzdialenosti 200
metrov z vodovodu zo súkromného domu, vodu

na ostatné účely používali zo studne v osade.
Rómovia nemali zavedený elektrický prúd.
V Nižnej Šuňave žilo v roku 1965 päť rómskych rodín (43 Rómov). V roku 1980 žili v dolnej časti obce rómske rodiny Jozefa a Alberta
Kokyho v novopostavených rodinných domoch,
v hornej časti dediny žili rodiny Lackovcov
v drevených chatrčiach.
V roku 2002 žilo v Šuňave 14 rómskych rodín pozostávajúcich zo 40 osôb. Šesť rodín bývalo v murovaných domoch, tieto mali aj vodovod
a elektrickú energiu. Jeden dom bol plynofikovaný.

35

ODCHODY A NÁVRATY

33 Fotografia z roku 1965 zachytáva rómske
obydlia v Nižnej Šuňave určené na likvidáciu
34 Rómske domčeky stoja mimo obce neďaleko cesty, ktorá spája Šuňavu so Štrbou
a Liptovskou Tepličkou
35 Neskorojesenná panoráma Vysokých Tatier
tvorí romantickú a nezabudnuteľnú scenériu Šuňavy a ostatných podtatranských
dedín. Je to obraz, ktorý si so sebou odnáša vari každý obyvateľ Šuňvy, čo sa vybral
do sveta za prácou či lepším životom. Je to
obraz, ktorý, okrem blízkych, najviac ťahá
ľudí zo sveta domov

Vo Vyšnej i Nižnej Šuňave bolo už od 19. storočia rozšírené vysťahovalectvo. Niekoľkí rodáci
sa vrátili domov. Po 54 rokoch prišiel z Ameriky v roku 1978 Ján Omasta Judin, z Kanady sa
v roku 1984 vrátil Ján Švajka. V roku 1903 sa
v USA narodila Anna Stoličná, ktorú poslali domov ako deväťročnú.
Po roku 1968 boli vyplácané dôchodky niektorým vdovám formou poukážok.
Po nežnej revolúcii nastala ďalšia vlna vysťahovalectva najmä do európskych krajín – Rakúska, Nemecka, Anglicka, Írska, Španielska,
Talianska, Francúzska, Belgicka, ale aj do USA
a Kanady. V roku 2006 bolo v zahraničí 120
mladých ľudí. Do Kanady odišli Pavlína Fridmanová (1993) a Janka Mrkvová (2002) a do USA
Ján Zeman (1995).

Život
po šuňavsky
Hmotná a duchovná kultúra obyvateľov Vyšnej a Nižnej Šuňavy sa výrazne neodlišovala
od kultúry okolitých obcí. Napriek tomu sa
dostala do centra pozornosti etnografických
a jazykových výskumov. V roku 1969 robili
výskum ľudovej gastronómie, prípravy jedál,
ich pomenovania a zhotovovania nádob na
jedenie a prípravu jedál študenti Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského – katedry
etnografie a folkloristiky v Bratislave. V roku 1970 tí istí poslucháči skúmali staré ľudové zvyky pri svadbách, narodení, vianočné,
veľkonočné a iné príležitostné zvyky, ľudové
piesne a rozprávky. Od tohto roku pokračovali študenti tejto katedry pravidelne v etnografických výskumoch na rôzne témy pod
vedením Dr. Petra Skalníka, napr. aj o medziľudských vzťahoch.

36

Hmotná kultúra
Bývanie
Pre obe obce je charakteristická cestná radová zástavba. Domy sú orientované štítmi
na ulicu. Dominantami v obciach sú kostoly
– Kostol všetkých svätých v Nižnej Šuňave
a Kostol svätého Mikuláša vo Vyšnej Šuňave.
V Nižnej Šuňave bol z kameňa, okrem
kostola, postavený panský dom v roku 1848.
Býval v ňom polesný. Pre výstavbu koncom 19. a začiatkom 20. storočia boli charakteristické dvoj- a trojpriestorové odoštené strechy so štítmi, podlomenicou, hálkou
a kabrincom. V otvorených uličkových dvoroch sa nachádzali domy a za nimi hospodárske budovy. Murované domy mali sedlo-

37

36 – 38 Typická architektúra medzivojnového obdobia. Časť domov ešte slúži pôvodnému účelu, no ďalšie sa postupne pretvárajú na romantické víkendové bývanie
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39 – 40 Šuňava v 50. rokoch 20. storočia. Na priedomí sa deti hrávali veľmi rady a bolo to aj miesto oddychu a spoločenskej konverzácie dospelých. V soboty sa zas predné ploty využívali na presúšanie perín
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41 Vyšná Šuňava v roku 1958. Gumené čižmičky boli v jari i v jeseni a po každom väčšom daždi pre obyvateľov dediny nevyhnutnosťou. Šuňavská školáčka cestou zo školy

vú strechu s malou valbičkou pod tvrdou krytinou, podstrešie využívali ako skladový priestor.
Na hornom konci obce sa nachádzala skupina
zrubových sýpok so sedlovými šindľovými strechami. Z polovice 20. storočia pochádzajú murované trojpriestorové a štvorcové domy, situované na novej ulici.
Základom osídlenia Vyšnej Šuňavy bol údajne panský majer postavený pri studni v severnej časti obce na ceste do Štrby. Najskôr sa začala osídľovať južná strana obce a Na vŕšku na
ulici pri terajšom starom cintoríne. Na severnej
strane boli močiare. Hneď za obcou smerom na
juh sa nachádzal les. Okolo kostola bolo široké
priestranstvo (v roku 1945) neusporiadané a barinaté. V 30. rokoch tu stál starý „hlemaus“.
V septembri 1949 bolo vo Vyšnej Šuňave 154
domových čísel, no obývaných bolo len 132 domov. Zároveň bolo v obci 152 poľnohospodárskych usadlostí. V jednom dome nezriedka bývali dve až tri rodiny.
Do roku 1945 prevažovali v obciach drevené domy. Staršie murované domy boli postavené z kameňa, neskôr (okolo roku 1945) sa stavalo tak, že zmiešali škvaru a cement a vo formách

vyrábali tzv. bloky (kvádre). Po skončení vojny
bola výstavba veľmi obmedzená. Napr. v roku
1949 bolo postavených päť domov, no z toho ešte jeden drevený. Do architektúry drevených domov výraznejšie zasiahli tesári pod vedením tesárskeho majstra Jozefa Zajaca st., neskôr jeho
syna Jozefa Zajaca ml. s bratmi. Pred domami
stavali sýpky (hlemause), v ktorých sa odkladalo obilie a šaty. Dôvodom takejto výstavby bola
ochrana hlemausov pred nevítanými návštevníkmi a prípadnými krádežami.
Neskôr stavali domy s dvoma prednými izbami a kuchyňou.
Interiéry boli veľmi jednoducho zariadené,
čisté. Od roku 1947 boli tieto obohatené kachľovými pecami, ktoré začal stavať potulný kachliar
Alojz Cigánek z Moravy. Okrem neho tu pôsobil
aj majster Bobko z Lučivnej.
Zväčša na slnečnej strane mali pred domami predzáhradky, v ktorých pestovali s malými
úspechmi kvety a zeleninu.
Po roku 1952 sa výstavba rozrástla. Nové domy sa stavali z tehál a škvarobetónových tvárnic.
Mali už niekoľko miestností so všetkým príslušenstvom. Už v 50. rokoch sa uvažovalo o spojení
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oboch obcí, a preto aj výstavba Vyšnej Šuňavy sa
rozširovala smerom k Nižnej Šuňave a naopak.
Ďalšia výstavba pokračovala smerom na západ
a na sever k Štrbe, kde bola vytvorená nová ulica. Novostavby vznikali i pozdĺž cesty smerom
na Stavec. V roku 1947 bol vo Vyšnej Šuňave postavený jeden dom, v roku 1950 – 4, 1953 – 2,
1954 – 6, 1955 – 3, 1956 – 2, 1957 – 7, 1958 – 11,
1959 – 15, 1960 – 13, 1961 – 24, v roku 1964 dvanásť domov. V súčasnosti sa domy stavajú z rôznych bežne prístupných materiálov.
Zamestnanie
Hlavným zamestnaním obyvateľstva bolo v minulosti roľníctvo a chov rožného statku. Okrem
poľnohospodárskych prác chodili muži (v niektorých prípadoch už od pätnástich rokov),
hlavne v zime, „do šlogu“ na zárobok, ako drevorubači. Zaoberali sa aj pálením dreveného uhlia a zrejme ojedinele aj pltníctvom. V roku 1869
v súpise obyvateľstva prevažujú gazdovia, no boli tu aj pastieri, jeden kováč – Róm Štefan Lacko, želiar, robotníčka a mlynár Matej Skokan.
Po roku 1945 bola väčšina Šuňavčanov zamestnaná v podnikoch vo Svite (Chemosvit – výroba fólií a vlákien a Tatrasvit – výroba pleteného
ošatenia, ponožiek) a v Poprade (Vagónka – výroba železničných vagónov). Časť sa zamestnala
v Jednotnom roľníckom družstve v Šuňave. Po
roku 1989 sa viacerí obyvatelia Šuňavy venujú
súkromnému podnikaniu. Značná časť obyvateľov je zamestnaná v hoteloch a liečebných domoch vo Vysokých Tatrách.
Stravovanie
Do konca 2. svetovej vojny sa obyvatelia stravovali veľmi jednoducho. Prevládali múčne jedlá (halušky), zemiaky, kapusta, slanina a bravčové mäso. Jedli veľmi málo zeleniny a ovocia. Spestrením
jedla bolo mäso z hydiny. V záhradkách pestovali
zeleninu, predovšetkým kapustu. V obci bolo veľmi málo ovocných stromov, dôvodom boli zlé poveternostné podmienky na ich pestovanie.
Odev
Ľud pri svojom odievaní využíval tradičné materiály, ktoré si sám dopestoval (ľan) či dochoval
(kože a kožušiny, predovšetkým z oviec). Prelo-

mom v odievaní sa stal až koniec 18. a začiatok
19. storočia, kedy do odievania začali prenikať
nové, továrensky vyrobené textílie, a to najmä
v ženskom odeve. V mužskom odeve tieto zmeny
neboli až také výrazné. K zásahom do mužského ľudového odevu dochádzalo vtedy, keď muži
odchádzali za prácou do cudziny, prípadne mládenci do škôl. Keď sa títo vrátili, už si neobliekali
kroj, ale ostávali pri tzv. panských šatách. Ľudový
odev bol ovplyvnený založením kežmarskej továrne na ľanové výrobky a bavlnárskej textilky
v Ružomberku. Pre chudobnejšiu časť obyvateľstva, ktorá nemala možnosť nakupovať továrensky textil, bola finančne prístupnejšia forma tlačenia, farbenie plátna modrotlačou.
Po 1. svetovej vojne, kvôli nedostatku zárobkových možností počas krízy, začali opäť používať ľudový odev. Obyvatelia sa mohli vrátiť
k používaniu domáceho, cenovo výhodnejšieho
materiálu – plátna a súkna. Po 2. svetovej vojne
sa ľudový odev zásadne zmenil. Nové pracovné
príležitosti vylúčili možnosť nosenia súkenných
nohavíc, košieľ so širokými rukávmi i ostatných
odevných súčastí, ktoré často prekážali pri výkone povolania, najmä v továrňach pri strojoch.
Ešte v roku 1950 bol kroj prirodzenou súčasťou
odievania obyvateľov Vyšnej i Nižnej Šuňavy.
Kronikárske záznamy hovoria o tom, že kroj sa
vytratil zo šatníkov až okolo roku 1960, no v skutočnosti sa kroj nosil ešte aj v 70. rokoch. Mladé
dievčatá ho prestali nosiť v súvislosti so zamestnaním vo Svite. V rokoch 1961 – 1962 bola vo
Vyšnej Šuňave otvorená predajňa textilu, ktorá
mala tiež veľký vplyv na odloženie kroja. Ľudový odev pretrváva aj v súčasnosti, každodenne
ho nosia staršie ženy. Kroj sa stal zároveň sviatočným odevom pri prezentácii ľudového umenia Šuňavy na rôznych folklórnych podujatiach
a obecných slávnostiach.
Ženský odev
Najspodnejšou časťou ženského odevu bola dlhá
košeľa (košelica). Bola z hrubého plátna, okrem
rukávov – opleciek, na ktoré sa používalo tenšie plátno. V lete a v sviatočných dňoch si na ňu
ženy obliekali sukne z bieleho plátna (spodnice). Vrchná sukňa (kidla) bola z domáceho plátna, jednofarebná alebo potlačená modrotlačou.
Na väčšie sviatky sa nosili vrchné štofové sukne. Po 2. svetovej vojne sa začali nosiť na veľké
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42 Šuňavský bača Jozef Mrkva
43 – 45 Šuňavčania boli roľníkmi a celý ich život bol spätý
s prácou na poli, na lúkach
i na salaši
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sviatky sukne z umelého hodvábu a atlasu. Sukne sa riasili
do rancov alebo faudov žehlením cez mokrú handru, neskôr
pomocou stroja. Išlo o dva naskladané papiere, medzi ktoré
sa vložila látka a takto upevnenú ju naparili. Pre šuňavské
ženy a aj pre ženy zo susedných obcí túto činnosť vykonávali Zuzana Ilenčíková (od Kajmla), Mária Handzušová (Gazdička), Mária Zajacová (od Krokoša) a Mária Sedláková. Pod
sukňami nosili ženy na bedrách vypchaté vankúšiky (kuby),
ktoré rozširovali boky a zoštíhľovali pás. Riasili sa len vrchné sukne, spodné 3 – 4 boli hladké, neskladané. V pracovné
dni opásavali na sukne spredu zásteru (šurc), vo sviatok šatu
(biela, skladaná, z jemného materiálu, napr. z madeiry).
Na košelicu si obliekali lajblík, živôtik, ktorý bol bez rukávov a zapínal sa vpredu viacerými drobnými gombíkmi. Na
lajblík sa obliekali niekedy blúzky zvláštneho strihu – lietačky s dlhými rukávmi, v páse zúžené a rozšírené nad kubami.
Na sviatočných letných lajblíkoch ženy i dievčatá mali našité
strapce (striapce). Ak bola žena oblečená v letnom kroji, tak
sa v Šuňave hovorilo, že je žena „pres zaodievy“. V zime nosili
ženy krátke kožúšky bez rukávov – brusliaky, staršie ženy kožuchy s rukávmi, zdobené bohatou výšivkou. V minulosti sa
ženy chránili pred nepriaznivým počasím plátennými obrusmi, v zime používali vlnené šatky – sukenice. Po roku 1918
pribudli k vrchnému oblečeniu pletené svetre kúpené v obchode alebo vyrobené z ovčej vlny.
Veľkú starostlivosť venovali úprave hlavy. Dievčatá chodili najčastejšie s nepokrytou hlavou a do vrkočov si zapletali stužky. Na vrch hlavy si pripínali čierne stužky zdobené
s drobnými perličkami – baršamky. Na sviatok a počas svadieb nosili party. Ženy mali vlasy zapletené do chomly, na
ktorej mali necovaný čepiec, stužkami uviazaný pod bradou.
Na čepiec sa uviazala šatka. Dievky a mladé ženy nosili na
hrdle okrúhle koráliky v 5 – 6 radoch (peruy – perly).
Obuv vyrábali z domáceho materiálu. Ženy nosili kapce aj
v pracovných dňoch, aj vo sviatky. Kapce šili miestni obuvníci
z bieleho postavu – domáceho súkna z ovčej vlny. Neskôr nosili ženy vo sviatok a v nedeľu čižmy, ktoré kupovali zväčša na
jarmokoch. V lete chodili najčastejšie bosé. Po druhej svetovej
vojne hlavne mladé ženy nosili ku kroju poltopánky a sandále.

46 Dievča pres zaodievy (bez vrchného odevu) a mládenec s kosičkou (šatkou)
47 Drevenice a kroj miestneho obyvateľstva sú nerozlučne späté
48 Mladé ženy a mladý muž v kroji, zľava stoja: Mária
Fridmanová, Ján Šebest, Anna Dunajová, sedí Mária
Pilátová
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Mužský odev
Mužský ľudový odev bol prevažne z domáceho materiálu. Spodnú časť tvorila plátenná košeľa so širokými rukávmi alebo s úzkym rukávom, tzv. nemecká. Sviatočné široké košele, ktoré nosievali najmä starší
chlapi, mali na rukávoch bohatú výšivku
– pamutovú mriežku. Mládenci nosievali
košele s vyšívaným golierom, zaviazaným
dvoma šnúrkami, na ktorých boli ozdobne
pripevnené vlnené farebné guľôčky. Starší
chlapi nosili okolo krku široké šatky zviazané na spôsob viazanky. Ku spodnému odevu patrili aj plátenné spodky – gate. Súčasťou vrchného odevu boli súkenné nohavice
(chouošne), ktoré boli pri členkoch z vonkajšej strany rozstrihnuté a ozdobené kystkou z červenej vlny. Chouošne v páse upevňovali dlhým opaskom alebo širokým opašníkom. Ďalšou súčasťou odevu bol krátky
kožúšok – brusliak. Čierne alebo modré
lajblíky sa nosili v nedeľu a vo sviatok. Súčasťou vrchného odevu bola súkenná halena – čuha, ktorá sa nosila za nepriaznivého
počasia. V zime obliekali muži biele bohato
vyšívané kožuchy.
Na hlavách nosili muži široké čierne klobúky. Mládenci mali za klobúkom kohútie
perá – feder. Pod košeľou na rukách na zápästí nosili viacfarebné plátenné zápästky.
Muži sa obúvali do krpcov, neskôr čižiem,
ktoré nosili len vo sviatočných dňoch. Po
1. svetovej vojne muži nosili baganče, na
sviatky topánky. Doplnkom mužského odevu boli široké opasky.
Zaujímavý je aj odev richtára a členov
obecného zastupiteľstva v minulosti. Richtár nosieval klobúk s najširšou, až 30-cen-
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49 Šuňavský dievčenský a mládenecký
kroj
50 Kroj starších ľudí. Manželia Anna
a Jozef Hurčalovci
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timetrovou strechou (obrubou) – krisou, takže priemer klobúka mal skoro jeden meter, členovia správy obce mohli nosiť klobúky menšie
– s 20-centimetrovou strechou a všetci ostatní
muži mohli nosiť len menšie klobúky. Richtár
a členovia obecného zastupiteľstva nosili široké
voľné súkenné haleny, ostatní muži mohli nosiť
len voľné, ale úzke haleny.
Detský odev
Detský odev bol v ranom veku jednotný pre
chlapcov i pre dievčatá. Deti obliekali do viganov (Vyšná Šuňava) a kabátikov (Nižná Šuňava),
na hlavy im dávali čepčeky. Po dosiahnutí troch
rokov šili chlapcom nohavičky z plátna, dievčatá nosili viganky do skončenia povinnej školskej
dochádzky (zhruba do 12 rokov).
Jazyk
51
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Šuňavské nárečie sa stalo stredobodom záujmu
dr. Samuela Cambela (1856 – 1909) už v roku
1904. 13. augusta si v hoteli Poprad v Poprade zapísal rozprávanie 15-ročnej Alžbety Gondášovej
z Nižnej Šuňavy. Šuňavským nárečím sa zaoberal v roku 1936 Adolf Kellner, ktorý v roku 1929
robil na Spiši výskum s prof. dr. Josefom Vírom.
Môžeme predpokladať, že v tomto období bolo šuňavské nárečie ešte bez väčších vonkajších
vplyvov. Z Nižnej Šuňavy mu bola informátorkou Mária Martonová, narodená v roku 1884:
Ta ja som maua seďem ďeťi: štiroch/chuapcof/
a tri ďiefčata. Tag mi dva chuapci umreli a dva
mi žiju. Jeden mi je ženati a druhi je ešči len malučki, šezdročni. A dve ďiefki su mi už vidatje tieš
(vyslovené dlho), už maju po troje ďeťi. Ta kecom
ig vidaua, ta ftedi boua vojna. Ta som vela penazi za ne daua na jich svaďbi. A teras/ ja som
už vdova, chuob mi už umreu. Usom sama. Ta
teras, čo buďem robiť, kecom už vdova: teras sin
ma už oďeliu. Ta ja neznam, jak sa už vichovam
na starosť...
Druhou rozprávačkou bola Hana Ripková
z Vyšnej Šuňavy, narodená v roku 1870.
V roku 1931 tu robil výskum jazykovedec
Jozef Štolc (1908 – 1981), rodák z blízkej Hranovnice. Šuňavské nárečie zaradil do prechodnej oblasti stredoslovensko-východoslovenskej.
Rozprávačom Jozefa Štolca bol 20-ročný Michal Kurdel, rodák z Nižnej Šuňavy. Tu chodil

do školy a vyučil sa za
kováča. Druhým bol
Štefan Košiar (Kvaka,
Gorka), ktorý sa narodil v Nižnej Šuňave. Po
skončení ľudovej školy
chodil v Liptovskom
Mikuláši do reálneho
gymnázia, kde bol nadaným žiakom.
Podľa
kronikára
Vyšnej Šuňavy Emila Rapoša (okolo roku 1962) bolo nárečie
Vyšnej Šuňavy odlišné od nárečia Nižnej
Šuňavy. Kým dialekt
Vyšnej Šuňavy bol viac
poznamenaný liptovským nárečím, v Nižnej Šuňave prevládali
údajne prvky spišského nárečia.
Na základe posledných výskumov Konštantína Palkoviča v
roku 1981 patrí šunavské nárečie medzi východoslovenské západospišské nárečia, ktoré sú rozšírené južne
od Popradu.
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51 – 52 Kroj šuňavských mládencov, 50. a 70. roky 20. storočia
53 Dievčenské oblečenie, 1930
54 Šuňavské dievčatá vo vigančekoch
55 Vyšnošuňavská mládež, 1934

Ľudové zvyky
a povery
Ľudové zvyky a obyčaje boli a sú ovplyvnené
silným náboženským
presvedčením a determinované prevažujúcim rímskokatolíckym
vierovyznaním.
Do súčasnosti zachovávajú skoro všetky nasledovne uvedené zvyky:
Na Kvetnú nedeľu
(nedeľa pred Veľkou
nocou) mládenci šibali
dievčatá požehnanými

55

„bahniatkami“, aby boli rezké a hybké. Na Veľkú noc, počas Veľkonočného
pondelka, mládenci oblievali dievčatá.
Veľkonočné oblievanie vodou sa začínalo spravidla skoro ráno. Chlapci šli
najskôr obliať krstnú mamu a jej dcéry,
až potom išli inde. Popoludní skupiny
mládencov s muzikou chodili od dievčat vyberať peniaze, vreckovky a maľované vajíčka.
Na Turíce, ľudovo sa tieto sviatky
volajú Rusadle, mládenci stavajú aj v súčasnosti pred domami svojich vyvolených brezy. Kronikár z Nižnej Šuňavy
uviedol, že niekedy aj trom dievčatám
naraz. Na Božie telo sa sadili do ľanu
posvätené brezové konáriky so slovami:
„Ján, Ján, svätý Ján, potiahni nám tento
ľan, potiahni ho za vlasy, čo narastie po
pásy.“ V predvečer svätého Jána (24. 6.)
vychádzali mládenci na blízky vrch, natreli metly so smolou a olejom, zapálili
ich a pritom hovorili, že pália Jána.
Na svätého Ondreja (30. 11.) dievčatá varili halušky. Každá urobila tri halušky, do nich vložila lístky s menom
chlapca. Halušku, ktorá najskôr vyplávala na povrch, rozbalila a takto zistila,
kto bude jej manželom.
Patrónom chrámu vo Vyšnej Šuňave
je svätý Mikuláš. Sviatok má 6. decembra. Každoročne sa v tento deň koná odpust, na ktorý prichádzajú aj obyvatelia
okolitých obcí. V predvečer sv. Mikuláša starší chlapci v prezlečení znázorňujúcom biskupa Mikuláša navštevujú také príbytky, do ktorých ich vopred pozvali prevažne rodičia s malými deťmi.
S Mikulášom prichádza čert alebo anjel.
Na svätú Luciu (13. 12.) – Od tohto
dňa dievčatá každý večer postupne zahryzávali do jabĺčka, až do Štedrého večera, kedy ho zjedli. Keď išlo dievča na
„utiereň“ a stretlo prvého muža, tak rátalo s tým, že rovnaké meno bude mať
aj mládenec, ktorý si ju zoberie za ženu. Chlapci zasa od Lucie robili stolček.
Každý deň až do Štedrého večera. Na
polnočnú svätú omšu ho brali so sebou
a keď sa cezeň pozreli, videli vraj pred
oltárom strigy. Chlapci plietli aj korbá-

56

57

56 Veľká noc. V závere 20. storočia sa v podtatranských dedinách
začali vracať k starým tradíciám. V tomto prípade sa chlapci
obliekli do rázovitého šuňavského kroja a dievčatá poriadne
obliali spravidla studenou vodou, vraj na krásu a zdravie
57 Popoludní prechádzali mládenecké „vrstvy“ (rovesníci) so spevom a harmonikou po dedine a vyberali od dievčat kúpačku
58 Páranie peria. Mládenci dievčatám robili pritom prieky – rozfúkli im ľahučké jemné perie po celej izbe. Milan Šeffer, Anna
Giacková, Anna Hudáčová, Zuzana Šebestová
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če zo slamy. Každý večer, keď zvonili na Anjel
Pána, uplietli trošku. Na „utiereň“ vzali korbáč
do kostola, urobili slučku a dívali sa na oltár. Videli za ním strigy. Keď však išli z kostola, museli
utekať a sypať za sebou mak, aby ich strigy nedohonili. Strigy museli ten mak zbierať, chlapci
potom hádzali korbáč do studne a strigy skákali
za korbáčmi.
Na Štedrý večer (24. 12.) – Večer, pri zvonení
na Anjel Pána, utekali dievčatá k potoku nabrať
do džbána vody, lebo vtedy vraj tečie namiesto
vody víno. Túto vodu pili pri večeri. Večer sa
dával dobytku poškrabok z cesta, v ktorom bolo toľko strúčikov cesnaku, koľko dobytka mal
gazda. Poškrabok s cesnakom mal zachovať dobytku zdravie. Po večeri chodili pastieri trúbiť tak, ako kedysi pastieri trúbili v Betleheme
a oznamovali narodenie Krista. Deti a dievky
chodili v skupinách popod okná spievať cirkevné vianočné piesne.
Na Vianoce a aj na Nový rok deti navštevovali príbuzných a vinšovali im, aby nepili veľa
vody. Na Štedrý večer navštevovali domácnosti aj pastieri, pozdravili ich trúbením a vinšami.
V čase koledy, keď domácnosti obchádzal kňaz
so sprievodom, niektoré zo žien schytili zo stola
zásteru, opásali si ju a pobehli za kňazom, podtrhnúc ho za superlíciu, aby mu vraj veľký ľan narástol.
Svadbu ešte v nedávnej minulosti (podľa kroniky v roku 1957) pripravovali „tetky“. Boli to
ženy, ktoré na základe žiadosti rodičov budúceho ženícha zisťovali vôľu vyvolenej a jej rodičov
uzavrieť manželstvo. Ak došlo k dohode, vypili „oudomáš“, no v prípade „košíka“ sa pobrali
do druhého, ba aj do desiateho domu, dokiaľ sa
im „kupčenie“ nevydarilo. Úlohou mladoženícha (ziaťa) bolo zabezpečiť alkohol na svadobnú hostinu. V poslednú nedeľu pred sobášom sa
mládenci a dievčatá v dome mladuchy zabávali
pri muzike s budúcimi novomanželmi a takto sa
lúčili so slobodou. V deň svadby už od skorého
rána bolo počuť spev družičiek. Svadobní hostia
zo strany mladoženícha išli s muzikou do domu
mladuchy, aby ju vypýtali od rodičov. Spoločný svadobný sprievod s mladuchou v kroji išiel
do kostola na sobáš. Po svadobnom obrade zavrel kostolník dvere a nevypustil svadobčanov,
kým mu družba nedal 2 – 3 koruny. Skôr ako
vošli svadobčania do svadobného domu mladuchy, pred dverami jej dali med a koláč. Mladu-
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59 – 60 Vianoce a chodenie s betlehemom
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cha oblizla med, zahryzla do koláča a odhodila
ho za hlavu, kde stáli hladní hostia. Zábava svadobčanov u mladuchy trvala dopoludnia. Predtým, ako odviezli „rucho“ (truhlicu – kastu a periny), mladucha sa so zaslzenými očami lúčila
dlhou rečňovankou od svojich najmilších. V novom dome dali mladuche na hlavu „heptuch“.
V predvečer družičky so spevom obchádzali dedinu a zbierali „srebe“ (ľan) do hrsti a nastokávali ho na dlhú palicu. Celý svadobný sprievod
ho zaniesol neveste ako dar. Večera bola jednoduchá. Družba doniesol krúpovú polievku a odrecitoval svoj vinš. Každý hosť dostal drevenú
varechu, aby sa najedol zo spoločnej misy. Družba pochytil misu a doniesol mäso, z ktorého sa
však málokomu ušlo. Hostia potom dávali neveste dary do „jabĺčka“ (5 – 10 korún) spievajúc:
Kulalo sa, kulalo, to červené jablko. Zbierali aj
kuchárkam na potrebné varechy a hrnce. Starej-
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61 Keď mali doma dievča na vydaj, musela rodina myslieť aj
na svadbu. Rodina Poradová,
1914
62 Dospelí synovia sa už obzerali
po súcom dievčati. Rodina Pilátová
63 Mladý zať s nevestou idú zo sobáša
64 Družbovia. Najčastejšie to boli
slobodní mládenci z rodiny ženícha
65 Svadobný sprievod. Na čele idú
starejší, 1951
66 Vozenie rucha, 1956

ší mladuchy dal dary príbuzným mladoženícha
a starejší mladoženícha zasa príbuzným nevesty.
Zatiaľ začepčili mladuchu, tá sa tak stala nevestou. Ďalej sa pokračovalo v obdarovávaní nevesty. Najskôr dostala od svokry na hlavu čierny
čepiec, za každým ďalším tancom jej dali na hlavu čepiec inej farby – červený, žltý, atď. Niektoré
nevesty mali aj dvadsať čepcov. Gazda ponúkal
hostí zo spoločného pohára vínom, pivom a pá-

66

lenkou. Mládež neprestajne tancovala, a to najčastejšie „verbung“, „do krutu“ alebo „štajer“. Do
svadobného domu často prichádzali aj nepozvaní hostia, a to najmä mládež, bez ohľadu na to,
či sa to domácim páčilo, alebo nie.
Po začepčení mladuchy išli s kúdeľou ukazovať nevestu. V sprievode po dedine za spevu
piesne Tindele, mamko, tindele... ženy a dievky
odbehovali domov a donášali ľan, upevňovali
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67 Na krst, 1965
68 Mladá mamička s dieťaťom zabaleným v odiecke

ho na drevené vidly alebo stromček, ktorý niesla krstná matka nevesty. Nazbieraný ľan venovali neveste, aby mala v prvom roku manželstva
z čoho priasť.
Krst je vstupom do kresťanského života. Preto bol výber kmotra a kmotry, ktorí boli považovaní za najbližšiu rodinu, dôležitou úlohou. Dary kupovali už vtedy, ako sa kmotra dozvedela
radostnú udalosť. Nákupy sa robili čo najďalej
od obce, aby dary boli vzácne. Na cene nezáležalo. V Šuňave hovorili: „Peniaze boli a budú, len
aby dieťa bolo zdravé!“ Po odovzdaní darov bola malá hostina. Pil sa najlepší alkohol, aký bolo
možné dostať. Dieťa na krst obliekali do odevu,
ktorý priniesla krstná matka. V neskoršom období to boli spravidla kupované pletené súpravy,
pre dievča ružové, pre chlapca modré. V týchto farbách boli aj perinky. V domácnosti, kde
sa konali krstiny, bol v osobitnej miestnosti pripravený prestretý stôl s obedom, na ktorý pozývali okrem krstných rodičov aj starých rodičov

a celé príbuzenstvo. Na večeru pozývali švagrov, krstných rodičov ostatných detí a vzdialenejšiu rodinu. Hostina trvala takmer do rána.
Krstní rodičia po obede odchádzali domov, aby
si opatrili domácnosť a pripravili sa na večeru.
Po krstinách nad ránom odprevádzali kmotrov
s harmonikou a so spevom. Kmotra – rodička
nakládla krstnej matke do objemného koša mäso, koláče a pálenku. Cez dedinu išli so spevom
a v dome krstných rodičov pokračovali v hostení
až do brieždenia, kedy sa rozišli.
Pri úmrtí človeka sa v dome zastavujú hodiny
a zakryje sa zrkadlo, aby sa v ňom duša nevidela
a neostala v dome. Počas večerov, kedy je nebohý
doma, sa ľudia pri ňom modlia a spievajú nábožné piesne. Pri úmrtí dieťaťa sú matka a prítomné
deti oblečené v bielom. Ak zomrie dievka alebo
mládenec, ide za truhlou mladý zať alebo nevesta,
ktorý nesie na bielom vankúši jablko kyslej odrody, dnes to býva citrón, ktorý sa hodí za zosnulým
do hrobu. Pri klasickom pohrebnom obrade sa
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69 Pohreb mladého človeka bolí najviac. Šuňavčania vyprevádzajú na poslednej ceste svojho
blízkeho, priateľa i kamaráta, 1955

ľudia zišli v dome zosnulého na „pohrebno“, aby si
pri pohostení príbuznými uctili pamiatku zosnulého. Zhromaždenie ukončili modlitbou a spevom nábožných piesní. Keď bol pohreb v ten istý
deň ako krst alebo svadba, tieto sa neuskutočnili,
pokým nepochovali mŕtveho.
Rozšírené boli aj rôzne povery. Keď popred
niekoho skoro ráno prešiel kňaz, žena alebo
mačka, bude vraj po celý deň nešťastný. Šuňavčania verili v zmoka, ktorý mal podobu kurčaťa, hada alebo žaby, a preto ich nikdy nezabíjali.
Verili, že kto zabije žabu, jeho kravy budú dojiť
krvavé mlieko alebo niekto z domu umrie. Kto
zabil pavúka nad vodou, uhynul mu dobytok.
Keď zavýjal pes alebo kukala kukučka, znamenalo to skorý príchod ohňa alebo smrti v rodine.
Keď niekto počul kukať kukučku a mal pri sebe peniaze, mal mať peniaze po celý rok. Dieťa,
ktoré sa narodilo počas omše, malo celý život vidieť duchov. Človek so zrasteným obočím mohol
urieknuť. Šťastie do domu prinášala lastovička.

Keď ľudia videli prvú lastovičku, bežali sa rýchlo
umyť. Nesmeli ju zabiť, lebo prinášala šťastie do
domu, na ktorom si urobila hniezdo.
Dievča nesmelo pískať, lebo vtedy sa vraj sedem oltárov triaslo a Panna Mária plakala. Keď
vypadla iskra z pece, prišiel hosť. Keď dievčaťu
trčal jeden vlas, malo dostať list od milého. Nesmelo sa ísť pred niekým s prázdnym vedrom.
Pri otelení statku sa nesmelo dať nič z domu. Pri
krste sa malo piť čím viac, aby dieťa lepšie rástlo.
Na Viliu nesmela prísť do domu ako prvá žena, lebo prinášala nešťastie. Cigánka, naopak,
bola symbolom šťastia. Ak prišla žena v kožuchu, nedarilo sa ovciam. Keď vstúpil cudzí človek do maštale, musel sa najskôr pozrieť na prah
maštale a len potom na dobytok, inakšie ho mohol urieknuť. Na preklínanie používali výraz pošinuo ťa – zadnyuo ťa.
Verili aj na svetlonosa (svetielko), mal to byť
plamienok – duch, ktorý zavádzal ľudí do barín,
aby sa tam utopili. Neslobodno bolo pozerať do
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70 Šuňavské dievčatá tancujú cindrušku

studne, lebo nazerajúceho človeka stiahne dnu
ježibaba (ľudovo jendzibaba). Vyrážka na jazyku
(ľudovo prišč) znamenala, že nás niekto ohovára. Keď padala hviezda, dievky sa chytro ťahali
za vrkoče, aby im väčšie narástli.
Hudba, tanec, spev a hry
V oboch obciach do roku 1918 vyhrávala do tanca rómska ľudová hudba na cimbale a na sláčikových nástrojoch. V medzivojnovom období sa
čoraz častejšie na úkor cimbalu presadzovali dychové nástroje (trúbky) a harmonika. Z ústneho podania vieme, že do roku 1945 tu bačovia
na salašoch hrávali na dvojzvukových gajdách.

Pastieri používali aj píšťalku zostrojenú zo stebla bolehlavu – dyhel. Ešte aj po roku 1950 sa na
každej svadbe a ľudovej veselici tancoval verbung
a odzemok. Z iných tancov boli známe – ramtarin, židuôfka. Tieto tance nafilmoval Národopisný odbor Slovenskej akadémie vied a umení
v roku 1961. Tance zatancovali staré ženy a mládež.
Z chlapčenských hier pri pasení dobytka boli
známe – Jastrab, čo robíš? a hra Na jeleňa. Dievčatá tancovali cindrušku.
Skoro každá obec má svojich vlastných veršovníkov a ľudových tvorcov. V Šuňave boli takýmito Jozef Zajac, Jozef Ilenčík a Anna Zajacová.

Hospodárstvo

Hospodárstvo
1298 – 1918
Najzápadnejší kút Spiša v susedstve majetkov
šľachticov z Batizoviec a opátstva v Spišskom
Štiavniku v druhej polovici 13. storočia patril
Spišskému hradu. Vyšná Šuňava bola v rokoch
1320 – 1646 majetkom kartuziánov z kláštora na
Skale útočišťa (Lapisrefugii) v Slovenskom raji,
keď ju kráľ Ferdinand III. daroval jágerským
jezuitom. Po zrušení jezuitského rádu (1773) sa
stala Vyšná Šuňava majetkom Krajinského študijného fondu. Nižnú Šuňavu vlastnilo štiavnické opátstvo cisterciátskeho rádu.
V chotári obcí sa nachádza málo úrodná
pôda, na ktorú má vplyv studené podnebie. Preto obyvatelia siali iba jarné obilie, zaoberali sa
chovom dobytka a prácou v lese. Mlyn sa spo-

3

mína v roku 1321 ako jeden z hraničných bodov
chotára Vyšnej Šuňavy.
Hospodárske zaostávanie habsburskej ríše
chcela odstrániť panovníčka Mária Terézia (1740
– 1780) zavedením urbárskej regulácie. Jej cieľom bolo okrem iného určiť veľkosť poddanskej
závislosti, t. j. presne stanoviť povinnosti poddaných voči zemepánovi. Vo Vyšnej Šuňave bol
urbár podpísaný 25. mája 1773. Obec bola zaradená podľa kvality pôdy do 4. skupiny. Nižná Šuňava mala urbár podpísaný 26. mája 1773.
Bola zaradená do 3. skupiny.
Šuňavčania ako poddaní štiavnického panstva sa ani v 19. storočí nezbavili biedy. V roku
1816 bolo v Nižnej Šuňave 54 koní, 36 volov,
40 kráv, 37 jalovíc, 393 oviec a obecný mlyn na
potoku. Jedným zo zdrojov príjmov panstva boli
pálenice.
Celými storočiami sa niesli spory medzi susednými obcami. Najčastejšie medzi Nižnou
a Vyšnou Šuňavou. Pre zmiernenie vzájomných
pozemkových sporov bola v r. 1829 zriadená ko-
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misia pre zavedenie pozemkových kníh. Dlhotrvajúce a na seba nadväzujúce boli spory o hranice
so susednou Štrbou. Ďalším sporom obyvateľov
Vyšnej Šuňavy bol spor o jej úžitkové (regálne)
práva v kúrii Tybe v r. 1860. Nižná Šuňava sa niekoľko rokov súdila s Vikartovcami a mala mnohé
spory aj so samotným štiavnickým opátstvom,
a to najmä pri komasácii (sceľovaní rozptýlených
pozemkov do kompaktného celku s cieľom hospodárnejšie obrábať a využívať pôdu).
Majetok bývalých urbarialistov sa stal základom pre vlastníctvo viacerých nových urbárskych spolkov. V katastrálnom území Lučivnej
mala svoje majetky Urbárska skupina Zaťura
a spol. z Nižnej Šuňavy a Bývalí urbárski majitelia v Nižnej Šuňave.

Vo Vyšnej Šuňave to bola Urbárska skupina
P. Stankovič a spol., Bývalá urbárska spoločnosť,
Urbárska skupina J. Omasta a spol. Urbárski
spolumajitelia vo Vyšnej Šuňave vlastnili mlyn,
postavený na Váhu v roku 1876.
Šuňavčania sa zaoberali aj pálením dreveného uhlia. Podľa tejto činnosti sa volá územie, kde
ju vykonávali, Pálenica.
V roku 1906 bol vo Vyšnej Šuňave postavený
vodovod. Obec zásobuje vodou prameň vyvierajúci pod Stavcom. Do vybudovania vodovodu si
obyvatelia naberali vodu z potoka tečúceho cez
obec.
Okolo roku 1900 vznikol vo Vyšnej Šuňave
Potravný spolok, ktorého predsedom bol v roku
1919 Ján Sedlák.

1 Na salaši – vpravo bača Ján Skokan
2 Obracanie ďateliny na hone Kopane v šuňavskom chotári, august 2011
3 – 4 Urbársky súpis obyvateľov Vyšnej a Nižnej Šuňavy
5 Šuňava. V pozadí Vysoké Tatry s dominantným Kriváňom (prvý štít zľava) a Štrba, s chotárom ktorej susedil vyšnošuňavský chotár. Ich spoločné hranice sa v minulosti neraz stali miestom susedských sporov
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1918 – 1945
Obyvatelia Šuňavy sa venovali poľnohospodárstvu. Chotár Vyšnej Šuňavy susedil so štrbským
chotárom, nižnošuňavským a štátnymi lesmi.
Mal rozlohu 1360 katastrálnych jutár a 4765 siah.
Miestni občania mali lúky a lesy aj v chotári obce
Štrba na Gemerskom, Bogušovom, Aristého a na
Kircovom v rozlohe 458 katastrálnych jutár
a 227 siah. Vo Filiciach, k. ú. obce Gánovce (tzv.
Gánovské pasienkové spoločenstvo vo Vyšnej
Šuňave), mali vyšnošuňavskí gazdovia pasienkový les s výmerou 96 hektárov, 29 árov a 24 m2.

6 „Rinvička“ – pitná voda dodnes priteká zo
šuňavského chotára do dediny a jej obyvateľom slúži ako rezervný zdroj
7 Z hydrantov napojených na vodovodný systém si občania v čase poruchy vodovodu naberali pitnú vodu
8 Vykopané studne sú stále zdrojom vody, na
jej čerpanie slúži ručná pumpa
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V Nižnej Šuňave vlastnilo Zaťurovské pasienkové spoločenstvo pasienky s výmerou 28 k. j.
a 135 siah. Z pôvodných 96 podielnikov sa neskoršími prevodmi ich počet znížil na 91. V roku 1940 bol predsedom Zaťurovskej skupiny Ján
Jančík.
Podľa výkazu spoločenstiev bývalých urbarialistov z roku 1931 bol takýto stav majetku
jednotlivých urbariálnych skupín: Bývalí urbárski majitelia z Nižnej Šuňavy, šlo o 175 podielnikov, vlastnili pôdu v rozlohe 424 k. j. a 507 siah.
Z toho na lesy pripadlo 273 k. j. a 326 siah,
na pasienky 112 k. j. a 383 siah, na polia 7 k. j.
a 326 siah, na lúky 6 k. j. a 1435 siah, na holiny 24 k. j. a 239 siah. Bývalí urbárski majitelia
z Vyšnej Šuňavy, šlo o 162 podielnikov, vlastnili výmeru pôdy v rozlohe 645 k. j. a 234 siah.
Z toho na lesy pripadlo 242 k. j. a 934 siah, na
pasienky 383 k. j. a 1587 siah, na polia 5 k. j.
a 273 siah, na lúky 3 k. j. a 104 siah, na holiny
10 k. j. a 836 siah.
Na prelome 19. a 20. storočia sa zistilo, že
v katastroch Štrby a Vyšnej Šuňavy sa v hone
Pazmánka nachádza uhlie. 14. júna 1936 bola

9

podpísaná zmluva medzi urbárskou obcou v Štrbe a továrnikom Jánom Antonínom Baťom. Dňa
26. septembra 1936 žiadala firma Svit prepožičanie banského poľa pod ochranným názvom
Ján I – IV. Ložisko sa nachádzalo v katastri obce
Štrba, ale zasahovalo aj do pozemku patriacemu
Anne Rybkovej z Vyšnej Šuňavy. Pokusné dolovanie od roku 1937 ukázalo, že hrúbka vrstvy
hnedého uhlia je malá, preto ťažbu v krátkom
čase zastavili.
Významným prvkom v živote obcí bola pošta. Poštový úrad bol vo Vyšnej Šuňave zriadený
v roku 1913, no v roku 1924 ho zrušili. Poštu doručoval z Lučivnej nočný strážnik Jozef Jurčík.
Po roku 1924 obec pridelili k Poštovému úradu
v Štrbe. Po poštu chodili Anna Kováčová a Mária Giacková trikrát týždenne. Podobne to bolo
aj v Nižnej Šuňave. Po súhlase Riaditeľstva pôšt
a telegrafov v Košiciach poštu denne doručoval
zamestnanec Poštového úradu v Štrbe.
Do roku 1940 mali obchody vo Vyšnej Šuňave židovskí obchodníci Ignác Fuchs s družkou
Arankou Schwartzovou a Ignác Farkaš s manželkou Udlou Farkašovou, rod. Berkovičovou.
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Táto vlastnila živnosť na nákup a odpredaj húb
a obchod s miešaným tovarom. Aranka Schwartzová mala povolenie na kramársku živnosť. Dlhoročným krčmárom – hostinským bol Pavol
Stankovič, s hostincom vo svojom dome. V roku
1939 získal aj obchodnícku živnosť. Túto dal do
prenájmu svojej dcére Márii, vydatej Handzušovej, vyučenej obchodníčke. Druhým obchodníkom v obci bol od roku 1939 Michal Illenčík,
ktorého obchod s miešaným tovarom viedol syn

9 Ťažba uhlia na Pazmánke. Stopy po nej
bolo vidieť aj v 60. rokoch 20. storočia. Po
krátkej ťažbe sa v marci 1937 práce zastavili. Výdatnosť slojov hnedého uhlia bola
príliš nízka a nerentabilná
10 Urbársky hostinec v Nižnej Šuňave, 1939

Jozef. Aj on bol vyučený obchodník a patrila mu
živnosť s krátkym a strižným tovarom. Od roku
1941 mala obec vlastný hostinec, ktorý umiestnili po rekonštrukcii do bývalej školy.
V Nižnej Šuňave boli povolené dva výčapy
nápojov. Jeden výčap mala v prenájme spoločnosť bývalých urbarialistov. Druhý výčap mal
pridelený Ján Marton, ktorý vlastnil aj obchod
s miešaným tovarom, prevádzkoval ho vo vlastnom dome. V roku 1938 v obci vykonával stolársku živnosť Jozef Dunaj Jurčo.
V chotároch oboch obcí sa pestovala raž, ovos,
jačmeň a zemiaky. Takmer každý gazda pestoval
ľan, ten ženy spracovávali na plátno. Vo Vyšnej
Šuňave v roku 1940 chovali 450 kusov hovädzieho dobytka, 140 ošípaných a 69 koní. Obyvatelia
vlastnili 19 sedliackych vozov a jeden osobný voz
(koč). V Nižnej Šuňave chovali 530 kusov hovädzieho dobytka, 230 ošípaných a 23 koní.
V roku 1940 mali Vyšná a Nižná Šuňava takéto výmery poľnohospodárskej pôdy:
Nižná Šuňava mala k dispozícii 1843 ha pôdy.
Z nej 514 ha tvorila orná pôda, na ktorej pestovali tie poľnohospodárske plodiny, ktoré obstáli
v tvrdých podtatranských podmienkach. Lúky
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mali výmeru 25 ha, pastviny 92 ha, lesy 66 ha
a ostatná pôda mala výmeru 46 ha.
Vyšná Šuňava mala nepomerne menej pôdy –
770 ha. Z nej 353 ha zaberala orná pôda, lúky len
6 ha, no pastviny v porovnaní s Nižnou Šuňavou mali podstatne väčšiu výmeru – 125 ha. Podobne to bolo aj s lesmi, tie mali rozlohu 228 ha
a 58 ha zasa ostatná neurčená pôda.
Kvôli epidémii týfu v roku 1937 bol v roku
1941 prestavaný vodovod, vybudovaný v roku
1906. V Nižnej Šuňave začali riešiť zásobovanie
vodou v roku 1932, ale až v roku 1938 začali prípravné práce na stavbu vodovodu.
V októbri 1941 zaviedli telefonickú linku do
obecného hostinca vo Vyšnej Šuňave, kde zriadili verejnú hovorňu. Prvý raz sa s obcou telefonicky spojil 3. novembra 1941 vedúci notár z Lučivnej Ľ. Kišš. Na jar 1942 bola do telefónnej siete
zapojená aj Nižná Šuňava. Verejnú hovorňu zriadili v kultúrnom dome.
Cez Vyšnú Šuňavu viedla jedna cesta smerom
na Nižnú Šuňavu, ďalšia cesta k výhonu a na
vŕšok do cintorína. Výstavbu vicinálnej cesty začali na jar v r. 1942 od hradskej Lučivná – Štrba
(pri Michalidesovom mlyne) pri vode v Stridžej
doline. Kvôli ceste vznikali medzi obyvateľmi
Nižnej a Vyšnej Šuňavy početné spory, ktoré sa
skončili až dobudovaním cesty v roku 1947.
Hospodárenie v obci vážne ovplyvnila druhá
svetová vojna. Obyvatelia mali problémy so zásobovaním, ťažkosti mali i pri poľných prácach.

11

1945 – súčasnosť
Po ukončení vojny bol v Československu tzv.
systém viazaného hospodárstva, zavedené boli
lístky na potraviny a spotrebný tovar. Súkromne hospodáriacim roľníkom rovnako ako aj štátnym majetkom boli predpísané kontingenty,
povinné dodávky rôznych domácich poľnohospodárskych produktov – vajec, mlieka, mäsa, zemiakov, obilia, ktoré mali slúžiť pre verejné zásobovanie.
Pre nepriaznivú povojnovú hospodársku situáciu sa časť obyvateľov oboch obcí vysťahovala
na majetky po odsunutých Nemcoch do Veľkého
Slavkova a Mlynice.
Šuňavčania popri poľnohospodárskych prácach zvážali z lesov drevo, pracovali ako lesní
robotníci, no aj ako stavební robotníci vo Svite, kde nachádzali uplatnenie najmä mladí. Vo
Vyšnej Šuňave pôsobili i niekoľkí živnostníci –
tesári Zajacovci a Illenčíkovci, kováč Gejza Harman.
Keďže obce nemali a nemajú železničné spojenie, chodievali Šuňavčania na železničnú zastávku do Lučivnej vzdialenej deväť kilometrov
a aj do tri kilometre vzdialenej Štrby. Pravidelnú
autobusovú linku Vyšná Šuňava – Svit – Poprad
zaviedli 31. mája 1948. Do zamestnania vo Svite
vozili pracujúcich podnikové autobusy.
Majetkové pomery obyvateľstva zhoršila menová reforma, ktorá sa uskutočnila 1. júna 1953.

12

13
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POĽNOHOSPODÁRSTVO
Jedným z hlavných spôsobov obživy obyvateľov obce v povojnovom období bolo i naďalej
poľnohospodárstvo. Vo Vyšnej Šuňave pôsobilo 152 samostatne hospodáriacich roľníkov na
pôde o výmere 507 ha, v Nižnej Šuňave ich bolo
148. Obhospodarovali 1020 ha poľnohospodárskej pôdy. Pestovali zemiaky, ľan, obilie, chovali
hovädzí dobytok, ošípané, ovce a hydinu.
V povojnovom období si roľníci z Vyšnej Šuňavy založili Jednotný zväz slovenských roľníkov s predsedom Michalom Štrbkom.
V 50. rokoch počas kolektivizácie poľnohospodárstva v oboch obciach založili jednotné roľnícke družstvá. JRD v Nižnej Šuňave bolo založené 22. marca 1959. Predsedom JRD sa stal
Jozef Pilát, po ňom Ondrej Šmálik, Ján Košiar,
Jozef Jurčo a Štefan Jančík. V lete 1959 boli členmi JRD 54 roľníci a naďalej v obci súkromne
hospodárilo 73 roľníkov. V roku 1973 malo JRD
86 členov, hospodárilo už na 678 ha poľnohospodárskej pôdy, pestovalo jačmeň, ovos, zemiaky, ďatelinu, ľan a zmesky, chovalo 225 kusov
hovädzieho dobytka a 312 oviec. V pridruženej
výrobe poskytovalo JRD dopravu osobným autom pre obyvateľov obce, prenajímalo reštauráciu Koliba vo Svite, vykonávalo stavebné práce.
JRD vo Vyšnej Šuňave bolo založené 16. februára 1958 108 členmi. V roku 1958 scelili 5700
parciel v chotári Vyšnej Šuňavy, 1200 parciel
z chotára Štrby a 200 parciel v chotári Nižnej
Šuňavy. JRD v čase svojho založenia obhospodarovalo 335,2 ha pôdy a samostatne hospodáriaci roľníci v obci obhospodarovali 165,6 ha
pôdy. Vo funkcii predsedu JRD vo Vyšnej Šuňave pôsobili Jozef Handzuš (1958 – 1962) a Michal Muranský (1962 – 1989). V rokoch 1969
– 1970 si JRD vo Vyšnej Šuňave postavilo administratívnu budovu.
K 1. máju 1972 sa všetci súkromne hospodáriaci roľníci stali členmi JRD, ktoré sa tak stalo celoobecným družstvom. Po zlúčení obcí boli
po ukončení hospodárskeho roka 1973 zlúčené
aj JRD Vyšná a Nižná Šuňava. Vznikol nový subjekt JRD Šuňava. Dňa 12. decembra 1973 sa jeho
predsedom stal Michal Muranský.
Chotár Jednotného roľníckeho družstva v Šuňave bol najvyššie položeným chotárom v Československu (nadmorská výška 871 m n. m.).
V roku 1974 hospodárilo JRD na 584 ha ornej

pôdy, 313 ha lúk a 754 ha pasienkov. Po zlúčení
vznikli dva hospodárske dvory s hlavným zameraním na chov hovädzieho dobytka a pestovanie
jačmeňa, ovsa, viacročných krmovín a zemiakov. V rámci pridruženej výroby začali šuňavskí
družstevníci v roku 1984 spolupracovať s firmou
Tatrasvit Svit pri šití teplákov.
JRD Šuňava v roku 1986 obhospodarovalo 1634 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho
bolo 569 ha ornej pôdy, 2 ha záhrad, 309 ha lúk
a 754 ha pasienkov.
V roku 1989 sa novým predsedom JRD stal
Ing. Jozef Mrozek. V roku 1991 bolo JRD premenované na Poľnohospodárske družstvo Šuňava. 7. septembra 1992 na valnom zhromaždení
schválili transformačný projekt Poľnohospodárskeho družstva v Šuňave. V roku 1993 sa novým
predsedom družstva stal Ján Hroboň, ktorý tu
pôsobil do roku 2009.
V roku 2001 sa 39 zamestnancov družstva staralo o 1532 ha poľnohospodárskej pôdy,
z toho 285 ha ornej. Obilniny pestovali na
211 ha, zemiaky na 3 ha, jednoročné krmoviny
na 49 ha a viacročné krmoviny na 22 ha. Chovali 444 kusov hovädzieho dobytka a 395 oviec.
V roku 2005 družstvo hospodárilo na výmere 1241 ha, z toho bolo 194 ha ornej pôdy. Raž
pestovali na 76 ha, jačmeň na 30 ha a triticale na
16 ha. Na 72 ha ornej pôdy pestovali jednoročné
a viacročné krmoviny. V roku 2005 prestali pestovať zemiaky. Chovali 329 kusov hovädzieho
dobytka a 531 kusov oviec. Jedna dojnica vyprodukovala 3924 litrov mlieka ročne. Na družstve
pracovalo už len 33 družstevníkov. V roku 2007
u jednej kravy zistili chorobu „šialených kráv“.
Kvôli tomu museli zlikvidovať 51 kráv a jedno
teľa. U žiadneho zvieraťa táto choroba nebola
potvrdená.
V roku 2008 vstúpila do Poľnohospodárskeho družstva v Šuňave spoločnosť AgerBG, s. r. o.,
Poprad. Po odstúpení Jána Hroboňa sa stal novým predsedom predstavenstva Ing. Pavol Ganzarčík. V tomto období došlo k výraznej zmene
organizačnej štruktúry družstva. Najvýraznejší bol prechod z uzavretého ustajnenia dobytka
na voľné ustajnenie. Keďže družstvo dodržiava
pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby,
získalo od spoločnosti Naturalis SK, s. r. o., certifikáty na celú produkciu, ktorú vyrába (BIO
zvieratá, BIO mlieko, BIO mäso) a na produkty
rastlinnej výroby.

14

15

11 – 13 Pohľad na Nižnú Šuňavu a jej premeny
od 60. rokov 20. storočia po druhé desaťročie 21. storočia. Šuňava za posledných 50.
rokov prešla radikálnym vývojom a premenou. Vidieť to najmä na bytovej výstavbe,
keď nové moderné domy nahradili staršie
drevené i murované domky z medzivojnového obdobia. Zmeny však vidieť aj na
chotári obce. V 60. rokoch 20. storočia sa
v blízkosti Šuňavy rozkladali pásy polí súkromne hospodáriacich roľníkov a záhumienky družstevníkov, na začiatku 21. storočia sa už tieto strácajú a nahrádzajú ich
veľké trávnaté plochy
14 Sadenie zemiakov na Jednotnom roľníckom
družstve (JRD) Šuňava. Bol to moderný
a produktívny spôsob práce na poli, ktorý
umožňoval šuňavským družstevníkom včas
urobiť jarné práce
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15 V prvých rokoch hospodárenia JRD ešte
chýbala poľnohospodárska technika, resp.
jej bolo veľmi málo, a tak na družstevných
lúkach sa musela tráva kosiť tradičným spôsobom – kosou. Fotografia zachytáva šuňavských koscov pri kosení trávy
16 Zuzana Kallová pri hrabaní sena. Pokosená
tráva sa musela čo najskôr usušiť na voňavé seno. To už bolo spravidla úlohou žien.
V horúcich letných dňoch sa seno obracalo aj dvakrát za deň, aby čím skôr vyschlo
a mohlo sa zvážať z lúk do senníkov alebo
stodôl, lebo dážď dokázal seno znehodnotiť
a navyše pridával prácu navyše
17 Šuňavské ženy počas prestávky pri sušení
sena. Uprostred sedí agronóm Martin Hámor
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18 60. roky 20. storočia. Fotografia zachytáva
Šuňavčanov Michala Ilenčíka a Kováča pri
kosení ovsa. Jačmeň a ovos patrili medzi tie
poľnohospodárske plodiny, ktoré sa pod Tatrami pestovali na väčších výmerách, keďže
v klimaticky náročných podmienkach mohli
tunajší roľníci dosiahnuť vyššie výnosy len
pri odolnejších odrodách obilia. Ovos používali šuňavskí roľníci hlavne ako krmivo
pre hovädzí dobytok a kone

18

19 Fotografia z archívu Michala Kallu zachytáva šuňavské družstevníčky počas prestávky pri hrabaní sena. Na fotografii sú v dolnom rade zľava: Emília Skokanová, Alžbeta
Havrančíková, Anna Omastová; v hornom
rade zľava: Anna Poradová, Mária Cvanigová, Mária Sedláková, Helena Harmanová
20 Vedúci rastlinnej výroby Ján Sedlák pri mlátení družstevného obilia. Poľnohospodárska
výroba v 50. a 60. rokoch 20. storočia patrila aj po založení JRD v dedinách pod Tatrami k odvetviam, kde hľadali prácu viac
ženy ako muži. Bolo to dôsledkom nízkych
zárobkov, kvôli ktorým aj Šuňavčania radšej odchádzali pracovať do tovární vo Svite
a Poprade. Ženy, ktoré sa starali o rodinu, si
potom radšej hľadali prácu v dedine. Tú ponúkalo JRD. V prvých rokoch hospodárenia
šuňavské družstvá využívali staršie poľnohospodárske stroje, medzi nimi aj motorové
mláťačky, pri ktorých najčastejšie pracovali
ženy, ktoré z pristavených vozov nakladali
obilie priamo do mláťačky. Vymlátené zrno
sa sypalo do plátenných vriec a odvážalo do
družstevnej sýpky. Časť z neho bola rozdelená družstevníkom na základe odpracovaných hodín, za ktoré družstevníkom prideľovali tzv. pracovné jednotky. Ich finančná
hodnota závisela od hospodárskych výsledkov družstva, no v prvých rokoch existencie
šuňavských JRD nemala vysokú hodnotu
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20
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21 Skupina šuňavských žien pri hrabaní sena
na miestnom JRD. Na fotografii sú v dolnom rade zľava: Anna Hudáková, Anna
Hámorová, Božena Frančeková; v hornom
rade zľava: Anna Zacharová, Mária Chlebovcová, Mária Zajacová, Mária Muranská, Mária Skokanová, Mária Chlebovcová

22

22 Šuňavské družstevníčky pri sušení ľanu.
Ľan bol komoditou, ktorej vyhovovali
tunajšie klimatické podmienky. V Šuňave sa
pestoval stáročia, miestne JRD len pokračovali v tejto tradícii. Na rozdiel od minulosti,
keď sa ľan doma aj spracovával, spriadal do
nití, z ktorých sa v zimných mesiacoch tkalo
ľanové plátno, po vzniku JRD sa v Šuňavách
postupne upúšťalo od jeho domáceho spracovávania. ľanové oblečenie začali nahrádzať moderné látky a hotová konfekcia. JRD
ľan predávalo do Kežmarku, kde boli závody na jeho spracovanie
23 Šuňavské družstevníčky viažu pokosený
a vysušený ovos a snopy ukladajú na kopy.
Tie potom chlapi odvážali na vozoch ťahaných koňmi k mláťačke. Neskôr, keď už JRD
získali modernú techniku – traktory, obilie
zvážali na vlečkách. Niektoré z nich boli
špeciálne vyrobené na zvoz obilia. Šlo o nízke a plochou pomerne veľké dvojkolesové
návesy, ktoré tunajší družstevníci hovorovo
nazývali „platniaky“

23
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24 Jeseň – september a začiatok októbra – sa
v kraji pod Vysokými Tatrami spájala s vyberaním zemiakov. Tu ich nazývali „grule“. pre tunajšie obyvateľstvo boli druhým
chlebom. Fotografia Michala Kallu zachytáva šuňavskú rodinu pri vyberaní zemiakov na záhumienku. Jednotné roľnícke
družstvo pri zbieraní zemiakov využívalo
strojovú techniku, rôzne typy vyorávačov,
ktoré uľahčovali a urýchľovali zber zemiakov. Družstvám vypomáhali aj brigádnici,
najčastejšie z družobných podnikov. Záhumienkári, ale aj súkromne hospodáriaci roľníci vyberali zemiaky tradičným spôsobom.
Pluhom ťahaným párom koní, prípadne aj
traktorom, vyorali riadky a takto narušenú
zem, z ktorej už vykúkali žltkasté zemiaky,
motykou prekopali, aby z nej vybrali úrodu
25 Oddych pri vyberaní zemiakov. Zuzana
Kallová krája chlieb pre všetkých účastníkov rodinného vyberania zemiakov. To bolo
vždy celodennou záležitosťou, a tak sa ženy
museli postarať aj o proviant. Najčastejšie
to boli domáce výrobky – slanina, klobása,
sušená šunka („šoudra“) a v kanvici („dinerke“) uvarená káva-cigorka alebo čaj

25

26 Linka na triedenie zemiakov. Družstevníčky Žofia Ilenčíková, Milena Handzušová,
Mária Skokanová a Anna Stankovičová oddeľujú drobné a poškodené zemiaky, vhodné
už len na kŕmne účely, od zdravých a nepoškodených, ktoré družstvo sčasti hneď aj
odpredávalo pre verejné zásobovanie, sčasti
uskladňovalo na ďalšie použitie
27 Pracovná porada šuňavských družstevníkov. Zľava Ján Košiar, predseda družstva
Michal Muránsky, vedúci živočíšnej výroby
Michal Štrbka, Ján Chlebovec a Ján Nikerle

26
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Počas roku 2008 družstevníci zrekonštruovali objekty a presťahovali celú živočíšnu výrobu na dvor v Nižnej Šuňave, presťahovali tam aj
kancelárie. V prvej etape sa uskutočnila rekonštrukcia kravína, v ktorom majú dojnice voľný
prístup ku krmivu. Zmena priniesla zvýšenie
dojivosti na 5700 l na dojnicu. Družstvo vybudovalo aj nové zázemie pre ošetrovateľov dojníc,
traktoristov, opravárov a ich dielne. Keďže chov
oviec bol stratový, všetky ovce odpredali a družstvo sa zameralo na chov hovädzieho dobytka.
Novinkou družstva bolo sprevádzkovanie
automatu na surové kravské mlieko v Šuňave
a v Poprade v r. 2009, kde sa predalo 21 608 litrov mlieka. V tom istom roku prerobili sýpku na
malý bitúnok s rozrábkou, na porážanie hovädzieho dobytka. Družstvo predáva mäso vo svojej predajni v Poprade.
V rokoch 2009 – 2012 prebiehala ďalšia modernizácia objektov družstva a strojového parku.
Trendom predstavenstva je energetická sebestač-

143

24,8 ha, triticale na 29,36 ha, jednoročné krmoviny boli zasiate na 44,25 ha, viacročné krmoviny na 95,45 ha. Vyrobili 655 ton sena a 3603
ton senáže. Družstevníci chovali 466 kusov hovädzieho dobytka, vyrobili 687 332 litrov mlieka
a 64,6 ton hovädzieho mäsa.
V roku 2011 sa novým predsedom predstavenstva stal Ing. Samuel Babjak, podpredsedom
Pavol Baláž a členom Ivan Babjak. Riadením
družstva bol poverený Pavol Baláž. S manažérmi Ing. Ivetou Zajacovou, Jánom Cvanigom
a Vladimírom Pavličkom sa usilujú o efektívne
riadenie výroby a predaja. V snahe priblížiť sa
k ľuďom mimo obce, zorganizovalo družstvo
podujatie Šuňavská mliečna cesta. V tomto roku
dali do prevádzky vlastnú studňu.
Aby zdôraznili výraznú výrobnú orientáciu farmy na bioprodukty, názov farmy v roku
2012 zmenili na BIOFARMA ŠUŇAVA PD. Poľnohospodári v roku 2012 uskutočnili kompletnú prestavbu systému dojenia, spustili poloau-

27

nosť a efektívny chov mäsového a mliekového
plemena hovädzieho dobytka.
V roku 2010 družstvo hospodárilo na výmere 1216,42 ha pôdy, z toho ornej bolo 193,86 ha.
Obilniny zasiali na 54,16 ha, z toho pšenice na

tomatickú rybinovú dojáreň STRANGKO 1x7
so zastrešenou čakárňou dojených kráv. Prelomovým počinom bol nákup mäsového plemena
SALERS, z ktorého chcú vybudovať plemenný
chov.
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Urbáre a pasienkové
spoločenstvá
V povojnovom období v obciach pôsobilo viacero urbárskych a pasienkových
spoločenstiev: Urbárska skupina Omasta a spol. Vyšná Šuňava, Urbárska skupina Pavla Stankoviča a spol. Vyšná Šuňava, Bývalá urbárska spoločnosť vo Vyšnej
Šuňave, Pasienková spoločnosť gánovská
vo Vyšnej Šuňave, Bývalá urbárska spoločnosť v Nižnej Šuňave, Pasienkové spoločenstvo Zaťura v Nižnej Šuňave a Urbárska skupina Zaťura a spol. v Nižnej
Šuňave. Urbárska skupina Jána Omastu
a spol. vo Vyšnej Šuňave vlastnila lesný
majetok v k. ú. Vyšnej a Nižnej Šuňavy.
Ten bol rozdelený na 3318 čiastok, ktoré vlastnilo 207 majiteľov. Do roku 1958
bola samostatne hospodáriacou spoločnosťou.
Bývalá urbárska spoločnosť vo Vyšnej
Šuňave spravovala lesný majetok o celkovej rozlohe 176 ha v k. ú. Štrby, tzv. Gemerské. Majetok urbarialistov bol na základe zákona SNR č. 2/1958 prevzatý do

28
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28 Predseda družstva Ondrej Šmálik a účtovník Jozef Jurčo kosia trávu ručnou kosačkou
29 Viazanie slamy. Samoviazače, ktoré začali podtatranskí družstevníci viac využívať v druhej polovici
60. rokov 20. storočia, pomáhali aj šuňavským družstevníkom
30 Bližšie neurčená slávnosť. Za stolom predseda JRD Michal Muranský s manželkou, zľava Anna Jurčová,
Mária Mišianiková, Mária Zaťurová, Anna Giacková, Zuzana Šefferová, Katarína Kollárová, Anna Hudáčová, Zuzana Šebestová, Alena Zajacová, Monika Pavličková, Mária Omastová a Mária Kubíková
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správy štátu. Majitelia z Vyšnej Šuňavy užívali do roku 1958 pozemky v k. ú. Gánovce.
V roku 1992 na základe reštitučných zákonov bol majetok spoločenstiev opätovne
vrátený občanom. Takto vzniklo Združenie bývalých urbarialistov Šuňava, miestna
časť Vyšná Šuňava, ktoré bolo nástupníckou
organizáciou Bývalých urbarialistov Vyšná
Šuňava, Urbárskej skupiny Omasta a spol.
Vyšná Šuňava, Urbárskej skupiny Smrečány a spol. Vyšná Šuňava, Urbárskej skupiny
Kysel a spol. Vyšná Šuňava a Urbárskej skupiny Chlebovec a spol. Vyšná Šuňava. Združenie malo 184 vlastníkov hospodáriacich
na lesnom majetku s výmerou cca 530 ha.
Predsedom združenia od jeho vzniku až do
roku 1995 bol Jozef Franček, po ňom Michal Ilenčík. Združenie malo vlastnú budovu spravovanú poľnohospodárskym družstvom, ktorá do roku 1999 slúžila občanom
na šrotovanie obilia. Po jej vrátení bola
v r. 2005 prestavaná na garáž a na kancelárie. V decembri 2006 dali do užívania urbársky dom.
Činnosť združenia sa riadi Lesným hospodárskym plánom. Po veternej kalamite
v roku 2004 sa združenie muselo popasovať
s kalamitnou ťažbou, kôrovcovou kalamitou a s novou výsadbou lesa. Kvôli zvýšeniu
efektívnosti združenie v roku 2007 zakúpilo
traktor s navijakom na ťažbu dreva, vlečku
s mechanickou rukou a terénne osobné autá
na dovoz pracovníkov. V roku 2011 združenie vlastnilo 759 ha pôdy, z toho 560 ha lesa
a malo 192 podielnikov. Zo svojich výno-

32

33

31 Žatva na hone Hŕbky. Moderná poľnohospodárska technika dnes nevyžaduje veľa obslužného personálu
32 Kosenie ďateliny
33 Poľnohospodárske družstvo v Šuňave
v súčasnosti z obilnín vysieva najmä
raž a jačmeň
34 Traktorista zhrabuje pokosenú ďatelinu do jedného riadku, odkiaľ ju zas
zberače naložia a odvezú na určené
miesto na siláž
34
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35 Na salaši. Vľavo predseda JRD Michal Muranský, v strede bača Peter
Kudas, prvý sprava zootechnik Ondrej Filip

35

36 Okresná súťaž v dojení.
S číslom 2 Anna Kováčová zo Šuňavy

36

37 Ženy v živočíšnej výrobe. Ošetrovateľky hovädzieho dobytka a dojičky sa starali, aby ich
zverenkyne dosahovali
čo najväčšiu dojivosť
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sov pravidelne podporovalo činnosť v obci. na
rekonštrukciu základnej školy s materskou školou dalo 90 000 Sk, na úpravu kostola a cirkevné účely 117 000 Sk a 300 000 Sk na zabezpečenie požiarneho cisternového auta a na výstavbu
domu smútku dalo 1 160 000 Sk.
Urbárska skupina Pavla Stankoviča a spol.
začala svoju činnosť v roku 1913. Vtedy päťdesiat podielnikov kúpilo majetok od veľkostatkára Jozefa Takáča. Urbárska skupina vlastnila
majetok o výmere 90 ha v k. ú. Gánovce a Filice.
V roku 1958 lesný majetok prešiel do správy štátu a ostatná pôda do správy JRD. V roku 1972
na spomínanej pôde začal Štátny majetok v Poprade budovať hospodársky dvor Kvetnica. Po
prijatí reštitučných zákonov majetok 19. decembra 1991 vrátili pôvodným vlastníkom združeným v Združení urbarialistov obce Šuňava –
skupina Filice. Združenie obhospodaruje 80 ha
lesa, 18 ha lúk a ornej pôdy. V roku 2013 malo
230 vlastníkov. Po jeho vzniku sa predsedom
stal Ján Handzuš-Čekovský, neskôr ho nahradil
Michal Zajac.
Bývalá urbárska spoločnosť v Nižnej Šuňave
vznikla v roku 1885. Vtedy 253 jej podielnikov
obhospodarovalo 305,26 ha. Začiatkom 50. ro-

38 – 39 Komplex Poľnohospodárskeho družstva Šuňava, 2000
40 Hovädzí dobytok v zimnom výbehu Poľnohospodárskeho družstva Šuňava, 2008
41 Odchovňa mladého hovädzieho dobytka
Poľnohospodárskeho družstva Šuňava,
rok 2008
42 Jalovice na Hrachovisku, 2009
43 – 44 Školské exkurzie na Poľnohospodárske družstvo obohacujú deti o praktické
skúsenosti. Možno z nich raz budú špičkoví poľnohospodári, na ktorých bude hrdá
nielen Šuňava, ale i celé Slovensko. Na
fotografii: šuňavské deti navštívili „teľaciu
škôlku“
45 Vstup do areálu Biofarmy poľnohospodárskeho družstva, 2009
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kov 20. storočia vlastnilo lesný majetok 264 spolumajiteľov a pasienky vlastnilo 266 spolumajiteľov. Predsedom bol Ján Franko. Lesné pozemky
o výmere 236,96 ha boli na základe zákona SNR
č. 2/1958 odovzdané Krajskej správe lesov v Košiciach a pasienky s výmerou 68,30 ha pasienkovej spoločnosti pri MNV v Nižnej Šuňave. Urbárska spoločnosť bola zrušená 16. júna 1958.
Po vrátení majetku pôvodným vlastníkom
bol 28. marca 1991 zvolený prípravný výbor,
ktorý založil Združenie bývalých urbarialistov
v Nižnej Šuňave. Prvým predsedom sa stal Jozef
Zajac. Po krátkom pôsobení predsedu Jána Hudáča na jeho miesto v roku 1994 nastúpil Štefan
Cvaniga. Urbarialistom vrátili urbársky dom,
postavený v roku 1940, ktorý využívala Jednota, s. d., do roku 2005 a v rokoch 1959 – 1973
JRD ako kancelárie. V roku 2006 urbársky dom
zrekonštruovali. V roku 2012 malo združenie
394 vlastníkov. V súčasnosti vlastní spoločný les
o výmere 236,96 ha a 68,30 ha lúk a pasienkov
v k. ú. Nižnej Šuňavy. Predsedom združenia je
Štefan Cvaniga. Urbárska skupina Zaťura a spol.
v Nižnej Šuňave vlastnila lesný majetok o rozlohe 259 ha a pasienky o rozlohe 102 ha v k. ú.
Lučivnej. Spoluvlastníkmi boli obyvatelia Nižnej Šuňavy, Lučivnej a Štrby. Spoločné hospodárenie bolo zrušené v roku 1958. V tom čase
bol predsedom Ján Zeman a majetok vlastnilo 93 spoluvlastníkov. Les prevzal Lesný závod
v Poprade a pasienky Pasienková spoločnosť pri
MNV v Nižnej Šuňave. Dohoda o vrátení majetku bola podpísaná 28. apríla 1992.
Skupina Zaťura a spol. obce Šuňava, miestna
časť Nižná Šuňava mala v roku 2011 280 podielnikov a obhospodarovala 235 ha lesov a 124 ha
lúk a pasienkov a ostatných plôch 2 ha. Vznikla v roku 1907 kúpou majetku od dedičov Donáta Várady-Szakmáriho z Lučivnej. 123 členov
zastupoval Štefan Zaťura Šebest. Z toho obhospodaruje Roľnícke družstvo Lučivná 15 ha, na
siedmich hektároch sa nachádza lyžiarsky vlek
a pozemky má v prenájme SNOWPARK Lučivná, väčšiu časť spravuje Poľnohospodárske
družstvo Šuňava a na niektorých sa nachádza
rekreačná zóna Lopušná dolina. Predsedom tejto
skupiny bol do roku 2005 Štefan Jančík, po ňom
prevzal funkciu Ján Šmálik. Vedenie v posledných rokoch riešilo okrem hospodárenia problémy so zle spracovaným Registrom obnovenej
evidencie pôdy v katastrálnom území Lučivná.
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46 Chlapi zo Šuňavy v Ráztokách nakladajú drevo na vagóny. Odtiaľ sa odkôrené
drevo zvážalo úzkorozchodnou železnicou do Liptovského Hrádku
47 Šuňavskí urbárnici pri odkôrovaní dreva
48 Nachystaná siahovica čaká na odvoz
49 Metrovicu zvážajú z urbárskych lesov
traktorom
50 Členovia Združenia urbarialistov obce
Šuňava – skupina Filice, na fotografii
zľava: Jozef Jurčík, Jozef Kováč, Jozef
Dunaj, Ján Muranský, Ján Handzuš,
Pavel Handzuš
51 Spoločné stretnutie členov Urbáru vo
Vyšnej Šuňave, Urbáru v Nižnej Šuňave
a Poľovníckeho združenia Šuňava, 1999
52 Kalamita po povíchrici
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53 – 54 Z členskej schôdze urbárskej skupiny
55 Za mikrofónom predseda
Urbárskej skupiny Zaťura
a spol. obce Šuňava Ján
Šmálik
56 Pri sťahovaní dreva sa
najlepšie osvedčil koník –
tradičný pomocník v lese i
na poli
57 Predajňa potravín a zmiešaného tovaru – COOP
Jednota a Železiarstvo –
Oľga Vrabcová, 2013
54

56
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Obchod a služby
Po skončení vojny sa postupne obnovovali a rozširovali pôvodné profesie a služby. Vo Vyšnej Šuňave pracoval krajčír Michal Hámor, obchodnícku koncesiu vlastnili Pavol Stankovič a jeho
dcéra Mária Handzušová, Michal Illenčík a jeho
syn Jozef, hostinskú a výčapnícku koncesiu vlastnil Michal Omasta a obec. V Nižnej Šuňave prevádzkovalo družstvo Budúcnosť predajňu potravín. V kováčskej dielni pracoval Jozef Skokan.
Súkromné predajne a hostince boli na základe znárodňovacích zákonov v roku 1948 poštátnené. Stali sa majetkom družstevnej organizácie
Jednota, ktorá vznikla v roku 1949. Postupne sa
Jednota stala najmasovejšou organizáciou v obciach. V Nižnej Šuňave bol predsedom Jozef Haluška, vo Vyšnej Šuňave pracovníci podniku,
v rokoch 1958 – 1971 Michal Sedlák, 1971 – 1974
Ján Handzuš a po zlúčení obcí v roku 1974 až do
svojej smrti v roku 1996 Jozef Haluška. Po ňom
sa stala predsedníčkou Mária Kubaská.
V Nižnej Šuňave prevádzkovala Jednota,
s. d., v 50. rokoch hostinec a predajňu potravín.
V rokoch 1959 – 1960 zriadila Jednota v dome
Jána Handzuša vo Vyšnej Šuňave predajňu mäsa
a mäsových výrobkov. O rok neskôr v tom istom
dome (r. 1961) zriadila predajňu textilu, kde bola
vedúcou Mária Hudáčová.

155

Po zlúčení obcí v roku 1974 mala Jednota
okolo 500 členov, v roku 1988 568 členov. Päťdesiat rokov po založení, v roku 1999, mala
151 členov, z toho vo vyšnej časti 59 a v nižnej
92 členov. Jednota mala dve predajne – v nižnej
časti v budove urbárskeho domu s vedúcou Oľgou Rothovou, vo vyšnej časti s vedúcim Jánom
Dzurom. V roku 2001 mala Jednota 145 členov,
v roku 2007 142 členov.
V roku 1961 vo Vyšnej Šuňave mali Závod
verejného stravovania – bývalý hostinec v dome
Martina Dzura. V dome Pavla Stankoviča sa nachádzal obchod s potravinami. Do novej budovy nákupného strediska v hornej časti Vyšnej
Šuňavy v r. 1977 presťahovali predajňu potravín, mäsa a textilu. Zároveň bola v dome Muranských otvorená predajňa pečiva. Renovovanú predajňu potravín v dolnej časti obce otvorili
v r. 1978. V roku 1984 dali do užívania reštauračné zariadenie, ktoré zabezpečovalo aj stravovanie pre žiakov základnej školy, slúžilo na organizovanie celoobecných spoločenských akcií
a obyvateľom na usporadúvanie rôznych rodinných osláv. Okrem toho boli v obci dve predajne potravín, predajňa mlieka, dve predajne mäsa
a dve pohostinstvá.
Dňa 1. novembra 1956 bol vo Vyšnej Šuňave v súkromnej budove Jána Chlebovca zriadený poštový úrad s pôsobnosťou aj pre Nižnú Šu-
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58

59

58 Predajňa Mlieko a chlieb – druhá predajňa potraviny Velička, s. r. o., 2013
59 V bývalom Urbárskom dome v Nižnej Šuňave sa nachádzal obchod i hostinec
60 Schôdza Jednoty, s. d., zľava Ladislav Varga, Štefan Jančík, Michal Muranský, Mária Muranská,
Mária Kubalošová, Mária Švajková, Mária Hurčalová, Mária Poradová a Jozef Haluška
61 Potraviny Velička, s. r. o., a pohostinstvo, 2013
62 Pizzeria Calabria rodiny Ukaovej, 2013
63 Predajňa Zentrale s predavačkou a majiteľkou Zuzanou Moulaiovou, 2013
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ňavu. Prvou vedúcou sa stala Zuzana Kováčová.
V roku 1963 zriadili na pošte pobočku Štátnej
sporiteľne Poprad.
Dôležité služby obyvateľom poskytovali prevádzkarne pri MNV. Vo Vyšnej Šuňave to boli
nasledovné prevádzkarne: stolárska dielňa, elektroinštalatérska, tesárska, murárska, prevádzkareň na rezanie dreva a slamy a šrotovanie. V Nižnej Šuňave v roku 1957 boli prevádzkarňami:
kameňolom, stolárstvo a elektroinštalatérska
dielňa, v roku 1958 prevádzkareň na dolovanie
piesku. V roku 1963 boli prevádzkarne pri MNV
zrušené, ich pracovníci sa stali zamestnancami
JRD. Pre potreby obyvateľov boli odstupom času
prevádzkarne opäť obnovené.
MNV zabezpečoval ďalšie služby. V 80. rokoch jestvovali v obci zberňa šatstva a bielizne (čistenie, pranie a žehlenie bielizne, zriadené
v r. 1978), kaderníctvo a holičstvo pri miestnej
drobnej prevádzkarni v budove MNV, stavebná
činnosť a hromadný odvoz tuhého domového
odpadu od roku 1977. V 90. rokoch boli v Šuňave tieto prevádzky: kaderníctvo, zberňa šatstva
a stavebná činnosť. Drobná prevádzkareň bola
31. decembra 1992 zrušená. Jej pracovníci začali
vo svojich odboroch podnikať súkromne.
Zmeny po roku 1989 poskytli obyvateľom
možnosť súkromného podnikania. V súčasnosti
možno v Šuňave využiť služby niekoľkých prevádzok: predajňu potravín a mäsa – údenín vo
vlastníctve COOP Jednota Slovensko, s. d., predajňu potravín a rozličného tovaru ZENTRALE
Zuzany Moulaiovej, dve predajne potravín VELIČKA, s. r. o., domáce potreby a rozličný tovar Oľgy Vrabcovej, denný bar ERIKA a pizzériu CALABRIA rodiny Ukaovej, pohostinstvo
SHARONPUB Ľubomíra Kaššu, COUNTRY
ŠMIKNA Pavla Capa, ubytovanie v súkromí Ing.
Jána Piláta, disco bar ALFA Zuzany Moulaiovej,
holičstvá a kaderníctva Márie Zacharovej a Márie Hudáčovej, PETER PILÁT – DREVOVÝROBA Moniky Pilátovej, výrobu a predaj nábytku
PILT, s. r. o., rodiny Pilátovej, ťažbu a spracovanie dreva Františka Kollára, autodopravu Jozefa Jurču, autodopravu STANLYTRADE, s. r. o.,
Stanislava Cvanigu a autodopravu Martina Bendíka. Mimo obce úspešne podnikajú Ing. Ľudovít Jurínyi a jeho manželka Viera Jurínyiová vo
firme AVAN, s. r. o., v Poprade, Igor Dudinský
– veľkosklad nápojov STARDRINK a autoservis
Michala Konduliaka a ďalší.
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V roku 2000 starosta obce Stanislav Kubaský uviedol do prevádzky malú výrobu betónových tvárnic.
Prvými výrobkami boli obrubníky
a rigolové dlaždice na odvádzanie
povrchovej vody popri miestnych komunikáciách. Obecný úrad zabezpečuje malé obecné služby prostredníctvom nezamestnaných občanov.
Od 1. januára 2005 bol v Šuňave
obnovený separovaný zber odpadu
na piatich miestach v obci. Vyseparovaný odpad odvážajú na ďalšie triedenie a následne odberateľom Technické služby mesta Svit.
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Výstavba
Prvou väčšou obecnou investíciou
po skončení vojny bola v roku 1947
úprava miestnosti v obecnom hostinci určenej na organizovanie spoločenských podujatí. V rokoch 1948
– 1949 továreň vo Svite postavila vo
Vyšnej Šuňave garáž pre dva autobusy a byt pre šoféra.
Pre rozvoj obcí mali veľký význam 50. roky. Dňa 28. októbra 1955
sa konala slávnosť ukončenia elektrifikácie obcí. V rokoch 1954 – 1956
bola vo Vyšnej Šuňave urobená generálna oprava požiarnej zbrojnice
a prístavba garáže pre požiarne vozidlo, dokončili výstavbu cesty cez
obec. V roku 1959 sprevádzkovali miestny rozhlas. V Nižnej Šuňave
v roku 1957 zrekonštruovali prašnú
cestu vedúcu cez obec. S príspevkom
MNV a občanov bolo v roku 1958
dokončené oplotenie miestneho cintorína a postavená čakáreň ČSAD.
V 60. rokoch sa pokračovalo
v najdôležitejších stavebných prácach. Vo Vyšnej Šuňave zrealizovali
generálnu opravu vodovodu (1961 –
1962), v roku 1963 vyasfaltovali cestu
cez obec, rozšírili vodovodnú sieť do
nových ulíc smerom na Štrbu a Liptovskú Tepličku. V roku 1966 bol
otvorený nový hasičský sklad, v roku
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64 Sharon Pub vo vyšnej časti obce, 2013
65 Píla Františka Kollára, 2013
66 Pohľad na nižnú časť Šuňavy, 2000

1967 vymenená strecha školy za plechovú, bol zhotovený
mostík pred materskou školou, brány vchodu na miestny cintorín a nové náhrobky na hroboch partizánov Štefana Hríbika z Nových Zámkov a Petra Lomparta z Bajeroviec, ktoré
odhalili za prítomnosti príbuzných v roku 1968.
V Nižnej Šuňave ešte v 60. rokoch nebol vodovod. Jeho
výstavba začala až v roku 1969. Od studne z Piercka bol vodovod dotiahnutý do dediny k maštaliam, kde mal byť rezervoár.
Začiatkom 70. rokov sa začalo s výstavbou chát v priestore pri Čiernom Váhu. V roku 1973 vo Vyšnej Šuňave postavili nový cintorín na severnej strane obce smerom na Vysoké Tatry a nedostatok vody odstránili napojením východnej
časti obce na novopostavený vodovod z Nižnej Šuňavy. Významnou bola stavba budovy MNV, na ktorú bolo vystavené
stavebné povolenie v roku 1978. V tom istom roku začali s jej
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výstavbou a dokončili ju v roku 1980. Vo volebnom období 1976 – 1981 dokončili dostavbu predajne potravín v hornej časti obce, výstavbu vodovodu a vodojemu, elektrifikáciu Ulice mieru
a ďalších častí obce, rekonštruovali budovu materskej školy a vybudovali miestny park.
V roku 1980 zrekonštruovali elektrickú sieť
a začali s prístavbou ZDŠ. Jej prvá etapa bola
ukončená v roku 1982. V roku 1983 začali Podtatranské reštaurácie výstavbu závodu verejného stravovania, ktorý slávnostne otvorili 5. júla
1984. V roku 1984 začali v obci s výstavbou
šesťbytovej jednotky pre pracovníkov JRD, ktorá bola ukončená v roku 1987. Dňa 29. januára
1988 slávnostne otvorili kultúrny dom.
Po roku 1990 mala obec viacero prioritných
stavieb. Na podnet farára Stanislava Kaníka
zrekonštruovali v roku 1990 cintorín v nižnej
časti obce. Vďaka zbierke obyvateľov (75 000
Kčs) a organizačnej práci Stanislava Kubaského Šuňavčania svojpomocne postavili nový plot
a v máji 1991 zamestnanci obecného úradu na
cintoríne vysadili tuje. Na cintoríne vo vyšnej
časti obce zas nafarbili plot.
V roku 1991 sa začalo s prístavbou základnej školy. V nej bola jedáleň, tri učebne, jeden
trojizbový byt, 4 garsónky, zborovňa, nová kotolňa, dielne pre žiakov a skladové priestory pre
jedáleň. Financovanie tohto projektu bolo veľmi
náročné. Prístavba stála takmer 13 miliónov Sk.

Stavbu dokončili a slávnostne odovzdali do užívania 5. septembra 1994.
Do výstavby kanalizácie v obci sa pustili
v máji 1993, kvôli nedostatku finančných prostriedkov prebiehala len v etapách. Stavbu biologickej čističky odpadových vôd pred Lopušnou dolinou začali v roku 1994 a ukončili v máji
1995. Vzhľadom na to, že cez obec prechádza
rozvodie Baltského a Čierneho mora, Šuňavčania vybudovali na konci Vyšnej Šuňavy prečerpávaciu stanicu. Na prelome tisícročia bola
v obci vybudovaná kanalizačná sieť a výtlačné
potrubie od Kostola sv. Mikuláša – Tepličská ulica a Štrbská ulica.
V rokoch 1991 – 1994 postavili prístavbu
školy, v roku 1991 urobili cestu na Ul. mieru,
reguláciu potoka Veľká Lopušná, rozšírili vodovodnú sieť na ul. Hŕbky a Podhorskej ulici,
položením viac ako 20-tisíc metrov kábla bol
vybudovaný káblový rozvod televízneho signálu
firmou Tesla Orava. Vysielanie bolo spustené na
Vianoce v roku 1991. V rokoch 1993 – 1996 zrekonštruovali a rozšírili telefónnu sieť, ktorú zničila búrka. Živičnú úpravu miestnych komunikácií na Družstevnej ul., Záhradnej ul. a v okolí
školy realizovali v roku 1996. V rokoch 1993 –
1996 obec zrekonštruovala elektrickú sieť, bola
posilnená závesnými káblami a trafostanicami.
V roku 1998 pokračovala rekonštrukcia elektrického vedenia na Ulici SNP, Liptovskej ulici
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a Štrbskej ulici, vymenili viac ako 100 drevených
stĺpov elektrického vedenia, domových prípojok
a poistkových skríň. Obec z vlastných zdrojov
urobila výmenu osvetlenia na Ulici SNP a Štrbskej ulici, čím sa znížila spotreba elektrickej
energie o dve tretiny. Do rekonštrukcie elektrickej siete bolo investovaných 5,7 mil. Sk.
27. novembra 1998 slávnostne spustili plynofikáciu obce, ktorú pripravovali od roku 1992.
Samotná výstavba pozostávala z vybudovania
vysokotlakovej prípojky zo Štrby, výstavby regulačnej stanice, katódovej ochrany a plynových
rozvodov, ktorých dĺžka v obci je 7,5 km a dĺžka
plynových prípojok 1,5 km. Plynofikácia trvala
päť mesiacov a náklady na ňu predstavovali 18,6
mil. Sk, z toho obecné náklady tvorili 6,7 mil. Sk.
V roku 1999 vznikol problém s pitnou vodou
z vodného zdroja Piercok. Na zlepšenie situácie bola začiatkom roka 2000 v budove obecné-

67 Výstavba miestneho rozhlasu, 1959
68 V roku 1955 bola Šuňava elektrifikovaná.
Po sprevádzkovaní elektrického transformátora bola obci do užívania symbolicky
odovzdaná obecná elektrická sieť
69 Robotníci zo Šuňavy na stavbe cesty v Nižnej Šuňave, 1957

ho úradu namontovaná hydroforová stanica zabezpečujúca zvýšenie tlaku vo vodovodnej sieti
v hornej časti obce. V roku 2000 vymenili toto
vodovodné potrubie. V Šuňave je vybudovaná
12,4 km dlhá vodovodná sieť s 367 prípojkami.
V roku 1999 sa starosta obce Stanislav Kubaský
postaral o splynofikovanie obecného úradu
a dvoch nových ulíc.
So zveľaďovaním obce pokračovali aj v novom tisícročí. V roku 2000 postavili nový autobusový prístrešok Hŕbky, bola pripravená projektová dokumentácia a stavebné povolenie na
plynofikáciu kotolne kultúrneho domu a materskej školy, začali sa úpravy miestnych komunikácií ukladaním obrubníkov a rigolových dlaždíc z obecnej prevádzky. V roku 2001 urobili
plynofikáciu kultúrneho domu, základnej a materskej školy. Kvôli úspore elektrickej energie zabezpečili druhú etapu rekonštrukcie verejného
osvetlenia na všetkých miestnych komunikáciách. Uskutočnila sa rekonštrukcia telefónnej
siete a predĺženie komunikácie na Ulici mieru.
Na rekonštrukciu elektrickej siete nadväzovala
v roku 2002 rekonštrukcia trafostanice. V tomto
roku sa pokračovalo vo výstavbe kanalizácie na
ulici Pod vodojemom a na Poľnohospodárskej
ulici. V súvislosti s rekonštrukciou štátnej cesty
III/018148 boli upravené viaceré miestne komunikácie a vybudovaný park na Trojičnom námestí v centre obce. Zeleň bola vysadená ako ná-
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70 Slávnostné otvorenie kultúrneho domu, 1988
71 Slávnostné otvorenie nákupného strediska Jednoty, s. d.
72 – 73 Kultúrny dom po otvorení a park v roku 1988 a v súčasnosti
74 Šuňava mení svoju tradičnú podobu. Drevenice a múranice ustúpili novej bytovej výstavbe, alebo začali slúžiť ako
chalupy na víkendové bývanie
75 V roku 1998 obec začala s rekonštrukciou elektrickej siete. Tá spočívala vo výmene drevených elektrických stĺpov
za betónové a súčasne aj vo výmene elektrického vedenia. Bez využitia ťažkej techniky by to však bolo obtiažne
76 Pri plynofikácii Šuňavy bolo potrebné zaviesť plynové potrubie aj do úzkych uličiek. Tak to bolo aj na Cintorínskej
ulici
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77 Návšteva ministra životného prostredia Jozefa Zlochu v čističke odpadových vôd v novembri 1997
78 Z plynofikácie obce. Starosta obce Stanislav Kubaský, riaditeľ SPP Ing. Dušan Suchý a vedúci dodávateľskej firmy
Ing. Ján Kandra, 27. november 1998
79 Zástupca starostu obce Štefan Zajac pri kontrole napájania odpadových rúr do kanalizácie
80 Výstavba kanalizácie – III. etapa, zberač A1
81 – 84 V auguste 2006 začali v Šuňave s výstavbou telocvične pri základnej škole s celkovým nákladom 12,5 mil. Sk. Šlo
o ojedinelú investičnú akciu v čase, keď na Slovensku školy zápasili s nedostatkom financií na každodennú prevádzku.
Telocvičňa bola slávnostne otvorená v roku 2007. Aj týmto Šuňavčania ukázali, že im záleží na ich mladej generácii
85 – 86 Šuňavské deti sa hrajú v zrekonštruovanom parku na Trojičnom námestí
87 Jar sa v Šuňave hlási žltými podbeľmi a púpavami a vyzametanými ulicami
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hradná výstavba za odstránené stromy a úpravu
chodníkov v parku financovali z rozpočtu obce.
Detské ihrisko vybudovali z iniciatívy starostu
obce poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce. V roku 2003 sa pokračovalo v rekonštrukcii vodovodnej siete na Ulici SNP (od
Kostola sv. Mikuláša ku križovatke), vo výstavbe
kanalizácie od fary ku obchodu a bol postavený
vysielač EuroTel. 23. novembra 2003 bola odovzdaná do užívania štátna cesta III/018148 po
rozsiahlej rekonštrukcii a navýšením cesty niektorých úsekov o viac ako štyri metre, v smere
do Štrby cez Hŕbky, s celkovým nákladom viac
ako 32 mil. Sk.
V roku 2004 bol zrealizovaný projekt dopravného značenia obce. Uznesením zastupiteľstva č. 13 zo dňa 16. marca 2004 obecné zastupiteľstvo schválilo názvy ulíc: Ulica SNP,
Záhradná ul., Ul. mieru, Jagrova ul., Farská ul.,
Družstevná ul., Spišská ul., Športová ul., Tichá
ul., Hŕbky, Tatranská ul., Ul. Štefana Šmálika,
Pod vodojemom, Cintorínska ul., Školská ul.,
Lúčna ul., Podhorská ul., Liptovská ul., Okružná
ul., Krátka ul., Úzka ul. a Poľnohospodárska ul.
a rovnako schválilo pomenovanie centra obce
na Trojičné námestie. V tom istom roku bol namontovaný aj informačný systém obce.
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V rokoch 2004 – 2006 v obecnom úrade vymenili okná a dvere na sociálnych zariadeniach.
Na Trojičnom námestí v roku 2006 vystavali
viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom, s výraznou finančnou podporou firmy Ing. Ľudovít
Jurínyi – AVAN a Rajmund Szánto – INTERIER
TATRY. Pre obec boli dôležité výkopy studní
– pri základnej škole a pri obecnom úrade, no
i živičná oprava miestnych komunikácií – Hŕbky, Pod vodojemom a na Poľnohospodárskej ul.
a cesta III. triedy – smer Hŕbky. V katastrálnom území Vyšná Šuňava sa nachádza priepasť
Konská diera, ktorú vyčistili jaskyniari od rokmi hromadeného nebezpečného odpadu.
Starosta obce Stanislav Kubaský začal v roku
2006 spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva, spolupracovníkmi, pracovníkmi verejnoprospešných prác a remeselníkmi z obce
s výstavbou dvoch domov smútku na cintorínoch v nižnej a vyšnej časti Šuňavy. Ukončili ich
a slávnostne odovzdali do užívania v roku 2008.
V auguste 2006 začali s výstavbou telocvične základnej školy. O rok neskôr bola slávnostne otvorená. Náklady na jej stavbu boli 12,5 mil. Sk. Na
vybavenie telocvične prispel dotáciou vo výške
400 000 Sk Prešovský samosprávny kraj. Počas
týchto rokov sa na obecnom úrade pripravoval
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dôležitý dokument – územný plán obce. Vďaka
finančnej dotácii od nadácie Ekopolis bol v roku
2007 na mieste, o ktorom sa hovorí aj ako o hydrologickej streche strednej Európy, postavený
Park dvoch morí. Kanalizácia v obci – Okružnej
ul., Športovej ul. a Podhorskej ul. bola ukončená 10. novembra 2008. Celková dĺžka kanalizácie v obci je 7040 m a dĺžka výtlačného potrubia
od prečerpávacej stanice 570 m. Súhrnný náklad
na výstavbu kanalizácie, čističky odpadových
vôd a prečerpávacej stanice bol 1 132 849 eur
(34 128 209 Sk). V tom roku pokračovali v obci
s opravou ciest.
Na investície obce mal veľký vplyv začiatok
hospodárskej krízy v roku 2009. Napriek tomu
obecné zastupiteľstvo 16. apríla 2009 prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu obce Šuňava. Šuňavčania pokračovali vo zveľaďovaní obce.

V roku 2009 bolo zrekonštruované priestranstvo
pred kaplnkou, vybudovaný rýchly internet, rozšírená vodovodná a elektrická sieť na Poľnohospodárskej ulici a Podhorskej ulici, rekonštruovaná farská budova. V roku 2010 boli opravené
miestne komunikácie ulíc – Krátkej, Cintorínskej, Podhorskej, Farskej a Ul. SNP (za Kostolom
sv. Mikuláša), na ktoré položili asfaltový koberec
s celkovým nákladom 46 191 eur. V tom istom
roku vyvŕtali studňu pred obecným úradom ako
súčasť vodovodného systému obce.
Pre Šuňavu bola jedným z najväčších investičných projektov revitalizácia centrálnej zóny
obce, ktorá začala v roku 2010. Na jej realizáciu
boli použité finančné prostriedky z Európskej
únie (85%), zo štátneho rozpočtu (10%) a z rozpočtu obce (5%) v celkovom náklade viac ako
540-tis. eur. Šlo o výstavbu chodníkov od farského úradu ku Kostolu sv. Mikuláša, autobu-

88 Kladenie asfaltového koberca na ceste do Šuňavy, 2002
89 Plán prestavby štátnej cesty III/018148 – Hŕbky, 2002
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90 Otváranie viacúčelového ihriska, 14. jún 2006. Zľava
PaedDr. Anna Hroboňová,
Ing. Ľudovít Jurinyi, Stanislav Kubaský, Rajmund
Szantó
91 – 92 Viacúčelové ihrisko, ktoré slúži všetkým šuňavským
športovcom
93 Začiatok výstavby parku na
budúcom Trojičnom námestí
94 – 95, 98 Deti zo školy sa
hrajú na revitalizovanom
priestranstve v parku na Trojičnom námestí, 2013
96 – 97 Priestranstvo počas výstavby parku na budúcom
Trojičnom námestí
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Chodník a autobusová zastávka po rekonštrukcii, 2013

100 Začiatok výstavby obecných chodníkov, 2010
101 Deti z materskej školy sa hrajú v revitalizovanej zóne, 2013
102 Obyvatelia a návštevníci Šuňavy môžu oddychovať na viacerých lavičkách v obci, 2013
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sovej zastávky a odstavného pruhu pre autobusy s bezbariérovým prístupom, rekonštrukciu
verejného osvetlenia a výstavbu nového osvetlenia okolo chodníka a v parku, o výstavbu dažďovej kanalizácie popod chodníky v dĺžke takmer
1 km, osadenie parkových lavičiek a drobnú architektúru a úpravu zelene. Stavba bola ukončená 7. decembra 2012. V roku 2014 sa začalo s výstavbou druhej etapy chodníkov na Ulici SNP
v dĺžke 840 m.
V roku 2011 sa uskutočnila výmena okien
a vonkajších vchodových dverí na materskej
škole, bola rozšírená elektrická sieť a verejné
osvetlenie na Tatranskej ul., Ul. Štefana Šmálika,
Lúčnej ul. a Záhradnej ul., zrekonštruované boli
schody do zdravotného strediska, sála kultúrneho domu a bol zrealizovaný projekt Boj proti kriminalite, v rámci ktorého bolo v obci nainštalovaných sedem kamier.
Významnou aktivitou v tom istom roku bol
projekt Separácia a zhodnocovanie odpadov financovaný z eurofondov. Pozostával z výstavby
dvoch garáží a spevnenej oplotenej plochy, na
ktorej je umiestnené kompostovisko a kontajnery. So stavbou začali na jar v roku 2012, ukončili ju a odovzdali do užívania 9. augusta 2012.
V tom istom roku cez verejné obstarávanie zabezpečili päť kusov prekrytých kontajnerov
a skladový kontajner a v roku 2013 ďalšiu technológiu, a to traktor Zetor Proxima 100, čelný
nakladač, 4-kolesovú vlečku, nosič kontajnerov,
prekopávač kompostu a štiepkovač. Projekt bol
ukončený v auguste 2013 s celkovým nákladom
270-tis. eur.
Počas letných prázdnin roku 2012 sa uskutočnila rozsiahla svojpomocná rekonštrukcia
budovy materskej školy. Rekonštruované boli
vnútorné priestory, vymenené a zateplené boli
podlahy, bolo urobené ústredné kúrenie, zrekonštruovaná kuchyňa – obklady a podlaha, vymenené všetky dvere a zakúpené nové postieľky. Rekonštrukciu financovali z rozpočtu obce
s celkovým nákladom 33-tis. eur. V tomto roku
boli na chodníku pri informačnej tabuli náučného chodníka pred cintorínom osadené dve lavičky. V roku 2013 bolo osadených ďalších sedem
lavičiek v parku na Trojičnom námestí a vybudovalo sa šesť prístreškov na separovaný zber.
Zrekonštruovali aj ubytovacie zariadenie (Zeveta), ktoré obec získala v roku 2012. Priestor vydláždili a osadili tu aj lavičky. Na ochranu pred
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103 Šuňava ako moderná dedina smerovými tabuľami
uľahčila orientáciu svojim
návštevníkom
104 Rekonštrukcia kultúrneho domu v roku 2011
105 Upravený priestor pri
Kostole sv. Mikuláša dotvára charakter podtatranskej Šuňavy
106 Budova obecného úradu,
pošty a zdravotného strediska, 2013
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107 Šuňavské poštárky – zľava Renáta Cvanigová, Anna Madejová a Mária Hamorová
108 Kosenie trávy pri Kostole všetkých svätých, jún 2011
109 Čistenie priekopy pri futbalovom štadióne, jún 2011
110 Ku kultúrnemu obrazu dediny patria aj upravené priekopy, január 2012
111 Rekonštrukcia materskej školy
112 – 113 Mladým rodičom a ich
ratolestiam určite poslúži zrekonštruovaná materská škola.
Mladé šuňavské rodinky na
prechádzke s deťmi po peknej
a upravenej obci
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114 Separovaný zber pomáha obyvateľom Šuňavy
udržať ich obec čistú a príťažlivú
115 – 118 Zberný dvor dokončený v roku 2012 a doplnený o kontajnery a čelný nakladač začal obyvateľom naplno slúžiť od roku 2013. Drvička konárov
pomáha pri likvidácii orezaných konárov a zároveň prispieva k zmysluplnému využitiu drevnej
hmoty

krádežami bol v budove obecného úradu
vymenený a opravený bezpečnostný systém.
V tomto roku bol v celej obci zrušený
pôvodný rozhlas a namontovaný bol nový,
bezdrôtový, v celkovom náklade 23-tis. eur.
Začala sa aj výstavba miestnej komunikácie
na Tatranskej ulici.
V roku 2012 kňaz Jozef Gužiak začal
s výstavbou klubovne pre mládež v skladových priestoroch fary. Klubovňu svoj-
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pomocne vybudovali občania a samotná
mládež. Projekt bol financovaný zo zbierok veriacich, klubovňu oficiálne otvorili
2. septembra 2013.
Z iniciatívy miestneho kňaza v roku
2013 urobili generálnu opravu zvonov
v oboch kostoloch. Financovaná bola z rozpočtu obce sumou vo výške 5000 eur a zo
zbierok veriacich farnosti.
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119 – 125 Obce Vyšná Šuňava a Nižná Šuňava mali vybudované vlastné cintoríny. Po ich zlúčení v Šuňave pokračujú
v pochovávaní na oboch cintorínoch a tie naďalej zveľaďujú a skrášľujú. Obec v rokoch 2006 – 2008 postavila dva
domy smútku a vysadila zeleň. Vo vyšnej časti obce existuje ešte starý cintorín, na ktorom sa už nepochováva
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Pohromy
V rokoch 1805 – 1808 bolo veľké zdražovanie. V roku 1807 vo Vyšnej Šuňave zaznamenali veľký úhyn dobytka. 18. júla 1829 zúril
sedemhodinový víchor s búrkou, ktorý narobil veľa škody.
V roku 1831 bola v okolí rozšírená cholera, no nevedno presne, ako to bolo vo Vyšnej Šuňave. Rok 1846 bol hladovým rokom.
Ľudia zbierali v lesoch lobodu a z toho podľa
kroniky ochoreli tak, že im z nôh tiekla „sukervica“.
O polnoci z 1. na 2. mája 1852 zúril v Nižnej Šuňave veľký požiar. Zhorelo 52 domov,
159 maštalí a komôr, 85 stodôl, 9 kusov rožného statku a 4 teľatá, 17 svíň, 30 oviec,
161 bratislavských meríc jačmeňa, 355 bratislavských meríc ovsa, množstvo poľnohospodárskeho náradia. Škoda vyčíslili na
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42 826,45 korún. V plameňoch zahynul aj
chlapec Ján Lukačko.
Dňa 19. júna 1855 svedčili obyvatelia Nižnej Šuňavy v prospech Vyšnej Šuňavy, že
„padol ukrutný príval na jedno zasjaté pole“.
7. júla 1857 spadol na Nižnú a Vyšnú Šuňavu
ničivý ľadovec.
V rokoch 1873 – 1874 sa opäť rozšírila
cholera. Vo Vyšnej Šuňave nezomrel nikto,
v Nižnej Šuňave chorobe podľahlo 86 ľudí.
Epidémia červienky postihla zvieratá
v oboch Šuňavách v roku 1877. V tom istom
roku rozdelili podporu v oboch obciach pre
poškodených ľadovcom.
Požiar vo Vyšnej Šuňave vypukol v novembri 1898, keď zhoreli Vilimove a Boronove stodoly, a v decembri v roku 1905. Požiar
vypukol v stodole u Štrbku. Zhorelo 15 domov s maštaľami a stodolami. Uhasili ho len
v dome u Sedláka.

Nešťastia
V novom tisícročí postihli obec viaceré
smutné udalosti a nešťastia. Spomeňme aspoň niektoré:
24. júla 2001 postihla susednú obec Štrbu povodeň. Voda vážne poškodila most na
štátnej ceste smerom na Šuňavu. Mimoriadnou udalosťou v obci bolo úmrtie 71-ročného Štefana Cvanigu, ktorého 2. júna 2004
zasiahol na roli Pod brehom blesk. 19. novembra 2004 zasiahla chotár Šuňavy veterná smršť, ktorej epicentrom boli Vysoké
Tatry. urbárskym spoločenstvám narobila
veľké škody na lesnom poraste.
Dňa 30. novembra 2004 cítili Šuňavčania zemetrasenie so silou 4,5 stupňa Richterovej stupnice, ktorého epicentrom bolo
mesto Zakopané v Poľsku. Kvôli veľkému
množstvu roztápajúceho sa snehu a množstvu vody bol 18. marca 2005 vyhlásený III.

stupeň povodňovej aktivity. Voda zaplavila
prízemie obecného úradu, obecnú knižnicu
a sklady materiálu civilnej obrany.
V noci z 23. na 24. augusta 2007 sa prehnala Šuňavou víchrica, ktorá poškodila viaceré strechy a strhla aj strechu z domu Dušana Diabelku, ktorý v ňom býval len jeden
rok. Dňa 9. júna 2011 boli zatopené priestory
základnej školy.
30. januára 2012 zamrzol pred vchodom
do svojho domu 63-ročný František Jurčo.
31. mája 2012 o 23,35 hodine zasiahlo oblasť pod Tatrami zemetrasenie. Išlo o slabé
otrasy, ktoré mali epicentrum neďaleko obce
Vernár s lokálnou magnitúdou 2,7 stupňa
Richterovej stupnice. Po ňom došlo aj k ďalšiemu slabému otrasu, a to v piatok ráno
1. júna 2012 pred 6. hodinou s magnitúdou
2,1. Podľa seizmológov bolo epicentrum
v blízkosti Batizoviec smerom k popradskému letisku a v hĺbke desať kilometrov.
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Dažďové a snehové veterné smršte, ktoré sa prehnali cez dedinu, neraz spôsobili Šuňavčanom veľké škody. Čo však bolo podstatné, Šuňavčania sa im nikdy nepodvolili
a nerezignovali. Poškodené dali do poriadku, opravili i vylepšili, lebo život tu nikdy
nemohol zastať a ani nikdy nezastal. Šuňavčania vedeli, že po búrke skôr či neskôr
zasvieti slnko a mraky sa stratia za hrdými štítmi Tatier
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126 Pred búrkou. Cesta zo Štrby do Šuňavy
127 Slnečné lúče po snehovej metelici zalievajú vyšný koniec dediny
128 Potomok šuňavských vysťahovalcov Pavligovcov Msgr. Tomáš Banick so Svätým otcom Jánom Pavlom II.
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Cirkevný život do roku 1918
Vyšná a Nižná Šuňava sú tradičné katolícke
obce. Podľa kroniky Nižnej Šuňavy sa Šuňavčania stali evanjelikmi v roku 1618 pod vplyvom sedmohradského kniežaťa Gabriela Betlena (1580 – 1629). Katolícke matriky boli vedené
v rokoch 1687 – 1689, no ešte aj v roku 1730 sa
v prevažnej miere obyvatelia hlásili k evanjelickému náboženstvu.
Nevedno presne, odkedy boli obce Nižná
a Vyšná Šuňava filiálkami Lučivnej a aký bol
vývoj ich cirkevnej správy. Už v roku 1693 patrila Nižná Šuňava pod Lučivnú. Lučivniansky
farár chodieval do Šuňavy každú tretiu nedeľu. Odmenou mu bol desiatok alebo jeden florén,
z ktorého ludi magistrovi (učiteľovi) odstupoval
26 denárov.
Vizitácia Jána Sigraya z roku 1700 potvrdzuje príslušnosť Vyšnej a Nižnej Šuňavy do Bratstva horného toku rieky Hornád. So Štôlou boli
filiálkami Lučivnej. V roku 1712 mal farár úrad
v Nižnej Šuňave. Vyšná Šuňava prislúchala údajne v rokoch 1712 – 1785 cirkevne Štrbe. V roku
1787 patrila Lučivná so svojimi filiálkami do
Dištriktu horného toku rieky Poprad.
Katolícke vierovyznanie vrátili do obcí jezuiti.
V roku 1765 postavili na mieste malého kostolíka rímskokatolícky kostol. V Nižnej Šuňave bola,
podľa kroniky, obec pokatoličtená, okrem rodiny
Jánoša, ktorý v „luteránstve pretrval a je vraj i na
svojej roli, nie v katolíckom cintoríne pochovaný.
Keď jezuiti obrátili i Vyšnošuňavčanov na katolícku vieru a keď sa poberali ďalej na západ, boli
od Vyšnej Šuňavy asi na pol hodiny cesty liptovskými luteránmi pobití na mieste, ktoré sa po jezuitoch dodnes volá Pazmánkou“.
Známy je stav farnosti Lučivná s filiálkami
Nižná a Vyšná Šuňava v roku 1798. Uveďme aspoň niektoré najdôležitejšie skutočnosti:
Patrónom filiálneho kostola v Nižnej Šuňave
bol spišský biskup, podľa zemského práva panstva Štiavnik, ktorý mal taktiež právo vymenovať farárov, a preto konal všetky povinnosti

3
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4

5

1 Kostol sv. Mikuláša vo vyšnej časti obce, 80. roky 20. storočia
2 Ranný opar nad Šuňavou
3 Veža Kostola všetkých svätých v náručí vrchov
4 – 5 Artefakty Kostola svätého Mikuláša, ktoré boli objavené pri rekonštrukcii v roku 1983

patróna kostola. Patrónom filiálneho kostola vo
Vyšnej Šuňave bol takzvaný Študijný fond, ktorý do roku 1798 nedal takmer nič na výstavbu
ani na ostatné nutné opravy kostola. Stav kostola
v Lučivnej, ako aj stav kostola vo Vyšnej Šuňave
bol veľmi úbohý. Stav filiálneho kostola v Nižnej
Šuňave bol výborný. Kostol vo Vyšnej Šuňave
nemal žiadne základiny (fundusy). Kostol v Nižnej Šuňave mal dve políčka, ktoré vlastnil od
nepamäti. Mali rozlohu jednej merice dobrého
zrna a boli to polia Nad Piertzkom a na Zadnej
Dolke.
K farnosti boli pripojené dva mlyny na Váhu,
a to mlyny v Nižnej a Vyšnej Šuňave. Obyvatelia
mlynov chodili na bohoslužby do jednej alebo
druhej Šuňavy.
Známe sú mená lučivnianskych, a teda aj
šuňavských kňazov už pred rokom 1700: Ma-

tej (1520), Mikuláš, ešte katolík (1562), Bystričan Pavol Schmaukler (1592), Ján Dulius (1624),
Tomáš Martinides (1631), Mikuláš Barányi, pochádzajúci z luteránskej rodiny, ktorý pôsobil
aj v Hranovnici (1687 – 1690), Matúš Slonkay
(1690 – 1698), Michal Tužinský (1698 – 1700),
ktorý v Lučivnej zomrel a je tu aj pochovaný.
Po roku 1700: Samuel Medzny, luteránsky
kazateľ (1705 – 1710), Gašpar Hibovic (1710 –
1711), Ondrej Čajkovič (1711 – 1714), Ján Balassy
(1714 – 1719), Juraj Jakuš (1719 – 1720), Baltazár Kaniorsky (1720 – 1726), Štefan Kučera (1716
– 1729), Martin Herkal (1729 – 1763), Pavol Lehocky (1733 – 1748), Pavol Krman (1748 – 1755),
Martin Škrovanek (1755 – 1763), Adam Poturňay (1763 – 1781), Jozef Matluch (1781 – 1790),
Martin Kováč (1790 – 1791), Jakub Karol Sečény (Szeczényi, 1791 – 1799) – narodil sa v roku
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1757, študoval filozofiu a teológiu na niekdajšej Trnavskej univerzite a potom na univerzite v Budíne. Hovoril nemecky, maďarsky a slovensky. V roku 1798 bol kňazom už sedemnásty
rok. Pôsobil šesť mesiacov ako kaplán v Spišskej Kapitule, sedem rokov bol administrátorom
v Hniezdnom, tri roky a osem mesiacov kaplánom v biskupskom panstve Štiavnik. Na miesto
v Lučivnej ho uviedol spišský gróf Ján Révay.
Ján Barvulský (1809 – 1815) – najviac sa zaslúžil
o stavbu kostola v Lučivnej, Ján Hamornik (1815
– 1824), Matej Nemešány (1824 – 1857) – narodil
sa v roku 1788, ordinovaný bol v roku 1811, mal
mnohé nedorozumenia s grófom Szakmárym,

Ferdinand Marinčak (1857 – 1873) – narodil sa
v roku 1824, ordinovaný bol v roku 1848, umrel
8. 1. 1873, Ondrej Kuruc (1873 – 1874), Alojz Sitkay (1874 – 1880) – narodil sa v roku 1842, ordinovaný bol v roku 1865.
Ďalší lučivnianski farári už bývali v Nižnej
Šuňave: Andrej Matiašovský, resp. Ondrej Maťašovský (1880 – 1883), Vojtech (Adalbert) Oravec (1883 – 1887) – narodil sa v roku 1854, ordinovaný bol v roku 1877, Jozef Handlovič (1887
– 1909) – narodil sa 9. 2. 1854 v Spišských Vlachoch, ordinovaný bol v Bratislave v roku 1879,
pôsobil v Poprade, v Námestove, v roku 1887
v Markušovciach, Ján Hanuška (1909 – 1924).

Mlyn
Nižná Šuňava

Mlyn
Vyšná Šuňava

Slováci

10 r. kat. / Slováci

7 r. kat. / Slováci

596 r. kat.

488 r. kat.

11 r. kat.

5 r. kat.

1816

571 r. kat. / Slováci

571 r. kat. / Slováci

1819

609 r. kat.

468 r. kat. / 1 ev. a. v.

8 r. kat.

5 r. kat.

1821

595 r. kat.

484 r. kat. / 1 ev. a. v.

8 r. kat.

7 r. kat.

1828

626 r. kat.

526 r. kat.

10 r. kat.

6 r. kat.

1832

667 r. kat. / 2 ev. a. v.
Slováci

515 r. kat. / Slováci

10 r. kat.

6 r. kat.

1837

669 r. kat. / 1 ev. a. v.

529 r. kat.

9 r. kat.

5 r. kat.

1839

684 r. kat. / ev. a. v.

515 r. kat.

10 r. kat.

6 r. kat.

1843

723 r. kat.

552 r. kat.

11 r. kat.

6 r. kat.

1845

723 r. kat. / 1 ev. a. v.

574 r. kat.

10 r. kat.

6 r. kat.

1850

670 r. kat. / 1 ev. a. v.
Slováci

489 r. kat. / Slováci

1864

738 r. kat. / 1 ev. a. v.

488 r. kat. / 1 ev. a. v. /
7 židov

12 r. kat.

5 r. kat.

1880

724 r. kat. / 1 ev. a. v. /
4 židia

543 r. kat. / 1 gr. kat.
1 ev. a. v. / 6 židov

5 r. kat.

7 r. kat.

1884

770 r. kat. /1 ev. a. v. /
7 židov

569 r. kat. / 5 židov

7 r. kat.

6 r. kat.

1893

760 r. kat. / 4 ev. a. v. /
7 židov

581 r. kat. / 1 ev. a. v.
4 židia

3 ev. a. v.

7 r. kat.

1903

772 r. kat. / 4 ev. a. v. /
8 židov

610 r. kat. / 3 ev. a. v.
4 židia

Rok

Nižná Šuňava

Vyšná Šuňava

1712

9 r. kat. / 136 ev. a. v.

1730

30 r. kat. / 110 ev. a. v.

14 r. kat. / 116 ev. a. v.
98 bez konfesie

1798

Slováci

1812

Náboženský a demografický vývoj Šuňavy
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6

7

6 Kostol všetkých svätých v Nižnej Šuňave
7 Oltár v Kostole všetkých svätých
8 Pohľad na Kostol všetkých svätých
zo Záhradnej ulice

Kostol v Nižnej Šuňave bol podľa historika Jána Vencka postavený „ku cti sv. Šimona
a Judy“ už v roku 1398. Podľa neho ho zbúrali husiti a obyvatelia ostali bez kostola, preto
chodili do Lučivnej, neskôr aj do Vyšnej Šuňavy. Toto nepriamo vyvracia Ján Beňko zistením najstaršej zmienky o Nižnej Šuňave
z roku 1551.
Isté je, že kostol v roku 1765 postavilo v barokovom slohu Kolégium jezuitov v Jágri. Zasvätili ho všetkým svätým, ako o tom svedčí
nápis nad kostolnou bránou: Deo Reginaeque
Sanctorum Societas Jesu Agrienses in Šuňava Inferiore struxit ex voto (Sľubom Bohu
a sv. Kráľovnej postavila v Šuňave jágerská
Spoločnosť Ježišova).
Podoba kostola v roku 1798 bola takáto: loď
mal zaklenutú, dlhý bol približne 15 m a široký 6,8 m. Svätyňa bola taktiež zaklenutá, dlhá
asi 5,7 m a rovnako široká. Kostol nebol posvätený, predpokladalo sa však, že bol požehnaný.
Nikdy nebol vo vlastníctve nekatolíkov. Mal
tri oltáre. Hlavný oltár bol zasvätený všetkým
svätým, ozdobený bol tromi plachtami a mal
celý oltárny kameň. Ani tento, ani samotný
kostol nebol nikdy porušený. Oltár na strane
epištoly bol zasvätený zvestovaniu panny Márie, oltár na strane evanjelia bol zasvätený sv.
Štefanovi Mučeníkovi. Oba boli poprikrývané
aspoň obyčajnými plachtami a nemali oltárne
kamene.
Kostol mal taktiež murovanú sakristiu.
V kostole sa nachádzal krásny chór s novým
organom, ktorý mal šesť registrov. Organ
pre kostol zaobstaral spišský biskup gróf Ján
Révay v roku 1794. Prístup na tento chór mali
iba tí, ktorí z rozhodnutia farára pomáhali organistovi pri speve. Sviatosť najsvätejšej Eucharistie bola uchovávaná na hlavnom oltári
v tabernákulu (bohostánku). V kostole sa nenachádzali žiadne relikvie. Kostol mal plnomocné odpustky na Sviatok všetkých svätých,
ktoré naveky udelil tomuto kostolu pápež Pius
VI. v roku 1784. V strede kostola bola krypta,
v ktorej nebol nikto pochovaný. Zvonku nemala žiaden riadny prístup.
Kostol mal vo veži dva zvony, väčší vážil
štyri centy (cent = 56,12 kg) a mal tento nápis:
Joannes Episcopus Scepusiensis C. de Réva
F. F. 1794 (Zvon dal urobiť v roku 1794 gróf Ján
Révay, spišský biskup). Tento zvon dal biskup

8

9
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uliať zo starého zvona v Levoči a posvätil ho
grófov kurátor. Menší zvon mal nápis: In honorem Dei, B. V. Mariae, Reginae Sanctorum
Omnium pro Ecclesia A. Šunyaviensi in Scepusio Collegium Agriense Sociatatis Jesu curavit (Tento zvon na počesť Božiu Blahoslavenej
Panny Márie, kráľovnej všetkých svätých, pre
kostol v Nižnej Šuňave na Spiši zaobstarala
v roku 1767 Spoločnosť Ježišova – Kolégium
v Jágri). Zvončeky boli štyri.
Juraj Spiritza uvádza (1972), že v Nižnej
Šuňave sa zvon – Campana maxima, ktorý
odlial František Litman z Banskej Bystrice,
z roku 1794 nedochoval. Ďalej sa tu nachádzali – nedatovaný malý zvon (s priemerom
80 cm), ktorý zhotovila firma Kovolit z Brna
po roku 1945; starý zvon z roku 1820 (s priemerom 69 cm), ktorý s umieračikom z toho
istého roku zostrojil Jozef Christelly z Banskej Bystrice. Pri vizitácii v roku 1832 bol tento
umiestnený v drevenej zvoničke pri škole. Veľký zvon (s priemerom 85,5 cm) v roku 1924 zostrojil Richard Herold z Chomutova. V Nižnej
Šuňave sa nachádzal aj tzv. sanktusník z roku
1827. Vencko ďalej uvádza, že nový cintorín
za dedinou bol postavený v roku 1780. Zrejme tento bol, podľa kanonickej vizitácie z roku
1798, úplne otvorený, bez ohrady. V tom istom
roku (1798) vizitácia uvádza obmurovaný cintorín okolo kostola, brány ktorého boli, s výnimkou času bohoslužieb, uzavreté na zámok.
Kostol vo Vyšnej Šuňave bol murovaný,
postavený (podľa Vencka) v roku 1693 a zasvätený bol sv. Mikulášovi. No podľa vizitácie
(1798) nebolo známe, kedy a kto ho postavil
alebo posvätil. Mal tri oltáre. Prvý bol zasvätený sv. Mikulášovi Biskupovi. Bočný oltár na
strane evanjelia bol zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Oltár na strane epištoly bol zasvätený sv. Ondrejovi Apoštolovi.
Loď kostola bola taktiež zaklenutá, no v dôsledku veku a po zásahu bleskom bola viditeľne poškodená. Dlhá bola okolo 6,8 m a široká asi 6,6 m. Sanktuárium (svätyňa) bolo dlhé
2,8 m a tak isto aj široké. Kostol mal (r. 1798)
taktiež murovanú, zaklenutú sakristiu na strane evanjelia. Na chóre sa nachádzal organ so
šiestimi registrami. Ani v tomto kostole sa nenachádzali relikvie. Nový kostol bol postavený
v roku 1832 Jánom Nepomukom Habovským,
dekanom a hranovnickým farárom. V inte-

10
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9 – 10 Kostol svätého Mikuláša vo vyšnej časti
Šuňavy v roku 2013 a v 60. rokoch 20. storočia
11 Oltár v Kostole svätého Mikuláša

12

12 – 13 Cingálka bola malým
zvonom s priemerom 34
cm, vážila približne 50 kg
a pôvodne ju používali na
zvolávanie žiakov do školy.
Šuňavčania cingálku zrenovovali začiatkom druhého tisícročia. Dnes sa nachádza v
areáli materskej školy a predstavuje zaujímavý artefakt
malého sakrálneho objektu,
ktorý priťahuje záujem nielen miestneho obyvateľstva,
ale najmä návštevníkov obce.
Zároveň je pekným príkladom záujmu obyvateľov Šuňavy udržiavať svoje historické tradície a uchovávať ich
pre budúce generácie

13

14 Alexander Očkaják pri prvom svätom prijímaní začiatkom 40. rokov 20. storočia.
Ako šuňavský farár pôsobil
v rokoch 1940 – 1943
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riéri kostola sa nachádza hlavný oltár zasvätený
sv. Mikulášovi. Drevený chór zhotovil majster
z Hýb. Kostol bol opravovaný v roku 1893.
Pred rokom 1909 mal organ všetky píšťaly drevené, mechy sa ťahali rukami za remene, v roku 1910 ho spálil kantor v starej škole.
Nový organ bol kúpený pravdepodobne v roku
1909. Opravovaný bol v novembri v roku 1946
za sumu 6070 Kčs.
Pred prvou svetovou vojnou boli v kostole dva zvony. Podľa ústnej tradície jeden z nich
pochádzal zo susednej a dnes už zaniknutej osady Hrachovisko, v roku 1917 jeden zvon vzali na
vojnové účely. V roku 1922 boli zakúpené dva
bronzové zvony – veľký zvon Mikuláš s váhou
385 kg (s priemerom 91 cm) a malý zvon s váhou 171 kg, ktoré odlial Alojz Kurbel v Trnave. Okrem veľkého a malého zvona bola na veži
(podľa Juraja Spiritzu okolo roku 1972) aj 50-kilogramová cingálka (s priemerom 34 cm), ktorá
slúžila na zvolávanie žiakov do starej školy.
Vyšná Šuňava nemala vlastnú faru. V 80. rokoch 19. storočia bola postavená fara v Nižnej
Šuňave. V nej býval lučivniansky farár.
Medzi Vyšnou a Nižnou Šuňavou sa nachádza kaplnka s obrazom Svätej Trojice a na Valtierovej Kaplnka Matky Božej.
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v rokoch 1918 – 1945
Rímskokatolícky kostol vo Vyšnej Šuňave bol
opravený v roku 1931. Murárske práce vykonal
Forgáč a tesárske práce tunajší občan Jozef Zajac ml. Vo vnútri bol kostol vydláždený, strecha
bola nanovo prikrytá. Opravili aj vežu kostola
a upevnili na ňu hromozvod.
Do roku 1930 funkciu organistu vykonávali
miestni učitelia. Po odchode učiteľa – organistu Jozefa Viechu v roku 1930 hral na organe do
roku 1938 samouk Mikolaj z Lučivnej. Po jeho
odchode sa v kostole jeden rok spievalo bez organu. V rokoch 1939 – 1943 bol organistom
František Hamrák, riaditeľ školy, po ňom ďalší
riaditeľ školy Ján Harničár.
Od roku 1909 bol farárom v Nižnej Šuňave Ján Hanuška. Narodil sa 21. 8. 1874 vo Svätom Jakube pri Banskej Bystrici, ordinovaný
bol 30. júna 1900 v Bratislave. Pôsobil v Podvlku, Hruštíne, v Dolnej Lipnici, v Teplej, v Markušovciach, Kubachoch (Spišskom Bystrom)
a v Liptovskom Svätom Kríži. V Šuňave bol farárom v rokoch 1909 – 1924, kedy odišiel do Vikartoviec. Na jeho miesto v roku 1924 nastúpil
farár Jozef Argay, narodený 19. decembra 1887
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15

15 František Martinka so svojimi farníkmi. Do Šuňavy prišiel z Dolného Smokovca v roku 1944
16 Prvé sväté prijímanie bolo vždy sviatkom celej obce

16
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v Liptovskom Mikuláši. Ordinovaný bol 27. júna
1911. Z Nižnej Šuňavy odišiel 6. marca 1938 do
Podbieľa na Orave, kde po troch rokoch zomrel
na ťažkú chorobu. Po odchode Jozefa Argaya biskup odmietol faru obsadiť, kým nebude opravená. V roku 1939 tu pôsobil farár Štefan Kubičár.
Keďže Vyšná Šuňava nemala vlastnú faru,
novú budovu fary postavili v r. 1939 v Nižnej Šuňave. Na túto faru prispeli aj občania z Vyšnej
Šuňavy, pretože obec bola filiálkou Nižnej Šuňavy. Vysvätenie fary sa uskutočnilo 4. decembra
1939, obyvatelia obce na čele so starostom obce
Michalom Muránskym na ňom privítali nového
farára Štefana Zvadu. Pôsobil tu do 9. februára
1940. Na jeho miesto nastúpil 11. februára 1940
Alexander Očkaják, narodený 13. októbra 1913,
ordinovaný 20. júna 1937. V roku 1938 pôsobil
vo Veličnej, v r. 1939 v Zubrovke. Z Nižnej Šuňavy odišiel 12. mája 1943 do Liptovského Mikuláša. Vo funkcii ho vystriedal Antonín Ďurka, narodený 24. novembra 1911, ordinovaný 29. júna
1938. Do Nižnej Šuňavy prišiel z Betlanoviec.
Tento sa však v Nižnej Šuňave tiež dlho nezdržal a 28. apríla 1944 nastúpil na nové pôsobisko
v Dolnom Smokovci, odkiaľ prišiel do Nižnej Šuňavy František Martinka. Martinka sa narodil
1. mája 1915 v Trenčianskej Turnej, vysvätený bol
2. februára 1940. Tak ako predošlý farár, aj on vyučoval náboženstvo na miestnej škole.
Náboženské presvedčenie obyvateľov Nižnej
aj Vyšnej Šuňavy bolo silné, pravidelne navštevovali kostol a svätili všetky cirkevné sviatky.
Náboženstvo
rím. kat. gr. kat. ev. a. v.
1924
689
-

Obec

Roky

Nižná
Šuňava

1932

620

-

-

-

1936

660

-

-

-

1944

694

2

1

-

1924

615

-

3

1932

654

-

3

5

1936

689

-

3

12

1944

673

-

3

-

Vyšná
Šuňava
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Cirkev od roku 1945
do súčasnosti
V roku 1945 boli takmer všetci obyvatelia Vyšnej a Nižnej Šuňavy rímskokatolíckeho vierovyznania a ich spoločná farnosť mala sídlo v Nižnej
Šuňave. Dňa 1. júla 1946 sa v obci po 14 rokoch
konala birmovka. Zúčastnilo sa jej vyše 400 birmovancov z oboch obcí. Hosťom tejto slávnosti
bol biskup Ján Vojtaššák.
Počas pôsobenia farára Františka Martinku
bol v roku 1946 opravený organ, finančné prostriedky na opravu získali zo zbierky obyvateľov,
v roku 1947 bola postavená ohrada okolo kostola vo Vyšnej Šuňave, v roku 1948 bol opravený
kostol.
V roku 1947 rodina Diabelkovcov dala postaviť na križovatke ciest smerom na Štrbu a Liptovskú Tepličku kamenný kríž s bronzovou sochou umučenia na pamiatku Jána Diabelku,
ktorý v roku 1945 padol v Liptovskom Mikuláši.

židia
-

Konfesionálne zloženie obyvateľstva Nižnej a Vyšnej
Šuňavy v rokoch 1924 – 1944

17 Kríž na Stavci pred rekonštrukciou

17

18

19

18 Kríž na Strednom Hŕbku pred rekonštrukciou cesty, 2000
19 Kríž na Stavci
20 Kríž na Makoviskách. Stavanie krížov
v chotári obce patrilo k vonkajšiemu prejavu pokory obyvateľstva pred Bohom.
Spájalo sa s vďakou za uzdravenie, šťastnú cestu a pod., ale aj s cieľom pripomenúť
pamiatku svojich najbližších a vyprosiť pre
nich milosť u Boha
21 Šuňavčania na levočskej púti v roku 1956.
V tom čase bol šuňavským farárom Gejza
Findura, ktorý prišiel do Šuňavy v roku
1950
22 Gejza Findura s deťmi pri prvom svätom
prijímaní

20

21

22

25

23

24

26

23 Gejza Findura pri príležitosti 75 rokov života
a 50. výročia jeho kňazstva, 1993

25, 27 V rokoch 1967 – 1985 v Šuňave pôsobil ako farár Jozef Kožár

24 Gejza Findura a prvé sväté prijímanie, 1964

26 Slávnostne vyzodobený Kostol všetkých
svätých počas vianočných sviatkov, sv.
omšu celebroval Gejza Findura

V roku 1949 bol vysvätený novopostavený kamenný kríž medzi Vyšnou
a Nižnou Šuňavou.
Farár František Martinka, ktorý
pôsobil v Nižnej Šuňave, bol po vykonštruovanom obvinení zatknutý.
Tomuto zatknutiu predchádzala násilná potýčka medzi príslušníkmi Ľudových milícií a obyvateľmi obce, ktorá
sa udiala v nočných hodinách z 10. na
11. júna 1950. Obvinený bol zo zločinu
združovania sa proti štátu a odsúdený
na štyri roky a desať mesiacov, peňažný trest 20 000 Kčs, prepadnutie celého majetku a stratu čestných občianskych práv. Po vykonaní trestu sa už
do obce nevrátil.
Jeho nástupcom sa na krátky čas
v roku 1950 stal Anton Tolt a ešte
v tom istom roku ho nahradil farár
Gejza Findura. Narodil sa 18. apríla
1918 v Tribši v Poľsku, ordinovaný bol
13. júna 1943. Pred príchodom do Šuňavy pôsobil ako kaplán v Lokci, Zákamennom a správca fary v Liptovskej
Lužnej. Počas jeho pôsobenia v jeseni
1957 veriaci brigádnicky renovovali
kostol vo Vyšnej Šuňave. Urobili novú
vonkajšiu omietku, zvnútra kostol vymaľovali, steny obložili odspodu drevom.
Ku Kostolu všetkých svätých v Nižnej Šuňave dobudovali prístavbu,
27
vymenili v ňom lavice a nanovo ho
omietli. Farár Gejza Findura pôsobil
v Šuňave do roku 1967, odkiaľ odišiel za farára do Dolného
Smokovca a v rokoch 1973 – 1994 bol farárom v Štrbe. Zomrel
18. augusta 2002 v nemocnici v Poprade. Pochovaný je v Šuňave, kde od roku 1994 žil v rodine Pavla Lesnického. Počas
pôsobenia farára Gejzu Finduru bol spoločným organistom
vo vyšnej aj v nižnej časti obce Ján Cvaniga (Jandel). Po jeho
smrti sa organistom stal Jozef Ilenčík, ktorého v Kostole svätého Mikuláša vystriedala Anna Kallová. Od roku 1976 v Kostole všetkých svätých pôsobí ako organistka Anna Imrichová,
ktorá od roku 1990 organuje aj v Kostole svätého Mikuláša.
Súčasne spieva a vedie spevokoly.
V rokoch 1967 – 1985 tu pôsobil farár Jozef Kožár. Po jeho
smrti bola farnosť niekoľko mesiacov bez farára, sväté omše
slúžil štrbský farár Gejza Findura. Počas pôsobenia Jozefa Kožára vo Vyšnej Šuňave pribudol v roku 1970 zvon s hmotnosťou 450 kg a s nápisom:

28

28 Oslava 60. narodenín Jozefa Kožára
29 Pohľad na Nižnú Šuňavu a jej Kostol všetkých svätých

29

AD 1970 FECIT F. SVEEDA JS, KH, FR, IV.
Zvon mal elektrický pohon. Menší zvon s hmotnosťou 380 kg bol zhotovený v roku 1978. Je na
ňom nápis: ULILI MANOUŠKOVI – PRAHA
– ZBRASLAV. ZVON SVATÉHO MIKULÁŠA
DO SŔDC ĽUDU NECH ROZNÁŠA SLÁVA
BOHU NA NEBI POKOJ ĽUĎOM NA ZEMI.
ŠUŇAVA 1978.

Duchovný život

30

205

31

30 Zvon sv. Mikuláša odliaty v roku 1978
31 Zvon z Nižnej Šuňavy zakúpený zo zbierky občanov v 60. rokoch 20. storočia

V roku 1973 bolo vymenené dláždenie v kostole vo Vyšnej Šuňave, zaviedli tu elektrické vykurovanie a zakúpili nové lavice. Kostry lavíc
vyrábal v Šuňave u Michala Vilima Michal Kalla
s ďalšími mladými, ktorí sa podieľali na prácach
– rezaní materiálu na mieru, vŕtaní, natieraní
a ostatnom kompletovaní kovovej konštrukcie.
Prácu s drevom realizoval Ján Greňa. Vybudovali aj nový vchod na chór.
O rok neskôr (1974) boli v kostole v Nižnej
Šuňave zabudované akumulačné pece a položili
novú dlažbu. V roku 1978 opravili faru. Okenné
rámy a zasklenie vymenili na kostoloch v roku
1981. Kožárovou zásluhou boli v roku 1983 renovované oba kostoly. vo Vyšnej Šuňave vyrúbali i topole zo severnej strany kostola, pretože
narúšali jeho základy. Do oboch kostolov dal
kňaz Jozef Kožár vyrobiť po tri mozaikové okná,

ktoré osobne financoval. Okná sú umiestnené
na južnej strane kostolov.
Nástupcom Jozefa Kožára sa 24. júna 1986
stal farár Mgr. Stanislav Kaník. Narodil sa
25. októbra 1954 v Brezovici, ordinovaný bol
15. júna 1980. Pred príchodom do Šuňavy pôsobil ako kaplán v Kežmarku, v Dolnom Smokovci (1984) a v Poprade (1985). Po príchode do
farnosti pokračoval v snahe svojho predchodcu
zrekonštruovať farský Kostol všetkých svätých
v Nižnej Šuňave. V roku 1988 opravili fasádu,
zaviedli nové elektrické vedenie, vybudovali prívod vody, položili dlažbu, kostol spevnili železnou konštrukciou, opravili vnútornú omietku,
zvonku postavili vetrací kanál, zabezpečili celkovú generálku organa a opravu lavíc. Po ukončení opravy kostola opravili aj zvoničku Cingalku v dolnej časti obce.

32

33

34

32 Kostol svätého Mikuláša v bývalej Vyšnej Šuňave s upraveným Parkom dvoch morí slúži občanom Šuňavy
aj ako miesto oddychu, relaxu a rozjímania
33 Pohľad do interiéru Kostola všetkých svätých
34 Nižnošuňavský Kostol všetkých svätých v štedrovečernom tichu

Hneď v nasledujúcom roku sa začala oprava Kostola sv. Mikuláša vo
Vyšnej Šuňave. Bola opravená fasáda,
zavedené nové elektrické rozvody,
položená dlažba, kostol spevnili železnou konštrukciou, urobili prívod
vody, postavili nový chór, ktorý bol
predtým drevený, opravili omietku
vnútri kostola, urobili celkovú generálnu opravu organu, strechu a vežu
pokryli medeným plechom, postavili vetrací kanál zvonku. V roku 1995
opravili farský úrad – strechu pokryli hliníkovým plechom, budovu
zvonku vymaľovali, postavili nový
kamenný plot, vymenili pletivo okolo celého farského úradu a položili
dlažbu v celom dvore.
V roku 1997 boli z milodarov veriacich nahradené drevené obetné
stoly novými kamennými a oba kostoly i obetné stoly boli konsekrované. V roku 1999 do kostolov i do fary
zaviedli plynové kúrenie.
Za pomoci sponzorov a milodarov obyvateľov v roku 2000 zrekonštruovali Kostol všetkých svätých.
Drevenú vežu demontovali pre jej
nevyhovujúci stav, pred obecným
úradom bola zhotovená nová konštrukcia a s pomocou helikoptéry,
sponzorsky financovanej Ing. Jurinyim, ju premiestnili a osadili na
pôvodné miesto, kupoly boli pokryté medeným plechom. Vonkajšia fasáda kostola i veža boli vymaľované.
Ďalšia oprava kostolov sa konala
v roku 2007 – vtedy zateplili klenbu
v Kostole sv. Mikuláša a zrealizovali
vnútornú maľbu v Kostole všetkých
svätých. V roku 2008 opravili organy
v obidvoch kostoloch, vylepšili dúchadlá. Na základe rozhodnutia pamiatkového úradu boli v roku 2011
rekonštruované z Kostola sv. Mikuláša dva obrazy a dve sochy z hlavného oltára a dvaja anjeli z Kostola
všetkých svätých.
Dňa 5. júla 2011 mal primičnú
svätú omšu v Šuňave novokňaz Martin Madassery z Indie, zo štátu Ke-
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35 Oprava veže na Kostole všetkých svätých v Nižnej Šuňave

36

36 Oprava oplotenia pri Kostole všetkých svätých
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37 Rímskokatolícka fara, 2013
38 Vysviacka farára vdp. Michala Zajaca
v roku 1964
39 Prvé sväté prijímanie, uprostred šuňavský farár Gejza Findura

40 Šuňavský rodák rímskokatolícky kňaz
Štefan Šmálik
40

41 Kňaz a pedagóg ThDr. Michal Mrkva,
ktorý pochádzal zo Šuňavy

41

42 Kňaz tešiteľ Michal Zajac, šuňavský
rodák

42

43

44

45

43 Oltár a interiér Kostola
všetkých svätých v bývalej Nižnej Šuňave
44 – 46 Vysviacka rímskokatolíckeho farára vdp.
Michala Zajaca v Šuňave v roku 1964 sa stala
celoobecnou udalosťou,
a to i napriek tomu, že
vtedajší komunistický
režim stále diskriminoval veriace obyvateľstvo
a nebol nadšený masovou účasťou na cirkevných sviatkoch či iných
udalostiach spojených
s cirkevným životom

46

47

48

49

47 Trojičná svätá omša s farárom Stanislavom Kaníkom
48 Farár Stanislav Kaník so starostom Stanislavom
Kubaským a hasičmi počas sviatku Božieho tela.
Zľava: Ján Šebest, Martin Skokan, František Šebest,
Matúš Dunaj, Jozef Kaprál, Martin Mišianik, Marek Dunaj, Ing. Ján Fridman
49 Vdp. Jozef Gužiak
50 V novej klubovni na fare

rala. Dopoludnia bola omša v Kostole sv.
Mikuláša a popoludní v Kostole všetkých
svätých. Do Šuňavy ho pozvala Anna
Giacková, rod. Havašová, a oporu našiel
aj u miestneho farára Mgr. Stanislava Kaníka.
14. januára 2012 reštaurátori z Trenčína zobrali na reštaurovanie súsošie Najsvätejšej Trojice z hlavného oltára z Kostola všetkých svätých. Postupne chcú
reštaurovať celý oltár.
V nedeľu 15. júna 2012 na svätých omšiach v obidvoch kostoloch sa veriaci farnosti Šuňava rozlúčili s kňazom Mgr.
Stanislavom Kaníkom, ktorý tu pôsobil
26 rokov. Preložený bol do farnosti Chlebnice na Orave.
Nový správca farnosti Šuňava Jozef
Gužiak (*26. 10. 1978) z Ružomberka nastúpil dňa 16. júla 2012. Za kňaza bol vysvätený 14. 6. 2003. V rokoch 2003 – 2004
pôsobil ako kaplán v Dolnom Kubíne,
2004 – 2007 v Spišskom Podhradí, 2007 –
2010 v Lokci, 2010 – 2012 vo Svite. Najdôležitejšou časťou jeho pastoračnej činnosti
je práca s mládežou.
Vo farnosti bolo v roku 2012 1923 rímskokatolíkov z 1929 obyvateľov obce.
Rodákmi zo Šuňavy sú viacerí významní kňazi – kňaz a historik Štefan Šmálik,
kňaz, publicista a pedagóg ThDr. Michal
Mrkva a kňaz tešiteľ Michal Zajac, ktorých životopisy uvádzame v kapitole
o osobnostiach obce.
Z Nižnej Šuňavy pochádzal aj rímskokatolícky kňaz ThDr. Alojz Ottó
(*24. 12. 1877 Nižná Šuňava – †21. 8. 1947 Moldava
nad Bodvou). Po stredoškolských štúdiách v Levoči a v Košiciach vyštudoval
teológiu v Košiciach. Tam
bol od r. 1904 katechétom,
kaplánom, revízorom pokladnice zbožných základín, od roku 1912 tajomníkom dekanátu a členom
50
misijného hnutia. Už ako
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doktor cirkevného práva sa stal kanonikom, pôsobil v Lastovciach a Michalovciach ako farár,
v Košiciach ako tajomník Katolíckeho tovarišského spolku. K 20. výročiu vzniku Katolíckeho tovarišského spolku napísal jeho históriu, bol
publicisticky činný, v rokoch 1906 – 1907 redigoval Felsövidéki Szemle a spolupracoval s ochotníckym spolkom v Košiciach, pre ktorý upravil
hru Calderona de la Barca: Veľké divadlo sveta.
Zo Šuňavy pochádza aj niekoľko žien, ktoré
zasvätili svoj život cirkvi, charite a stali sa rehoľnými sestrami:
Mária Stoličná (rehoľné meno Celestína)
sa narodila v roku 1907. V roku 1928 odišla do
Viedne, kde vstúpila do Rádu klarisiek kapucínok. Súčasťou kláštora bolo gymnázium, v ktorom denne vyučovala. Zomrela 20. septembra
1982 a pochovaná je vo Viedni.
Anna Košiarčiková (Anita) sa narodila v roku
1911. V Prešove vstúpila do Inštitútu anglických
panien (Inštitút preblahoslavenej Panny Márie).
V 50. rokoch bola nútene prevezená do Jesení-

kov, kde pracovala v lesoch. Neskôr bola preložená do Báču, kde pracovala pri výrobe hostií.
Zomrela v roku 1989 a pochovaná je v Báči.
Anna Hudačová (Alžbeta) sa narodila v roku
1919. Ako 20-ročná odišla do Prešova do Inštitútu preblahoslavenej Panny Márie. V 50. rokoch
bola nasilu prevezená do Spišskej Soboty, neskôr
do Ivanky pri Nitre. Od roku 1960 taktiež pracovala v Báči. V súčasnosti žije v Prešove.
Zuzana Klimková (Klotilda) sa narodila
v roku 1924. Od roku 1945 bola členkou Inštitútu anglických panien v Prešove. Neskôr aj ona
pracovala v Báči, kde 21. marca 1995 zomrela.
Mária Martonová (Romana) sa narodila
v roku 1924. V roku 1945 vstúpila do Kongregácie dcér najsvätejšieho Spasiteľa v Prešove. Pôsobila v ústave pre postihnutých v Haliči ako rehoľná zdravotná sestra, v Bratislave, v sociálnom
ústave vo Fiľakove, v Piešťanoch, neskôr na fare
v Brezničke. V posledných rokoch žila v Kysuckom Novom Meste. Zomrela 6. 9. 2009 a pochovaná je v Slávičom údolí v Bratislave.
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Zuzana Hudáková (Norburga) sa narodila
v roku 1925. Ako šestnásťročná vstúpila do rehole mariánok (Kongregácia dcér božskej lásky)
v Spišskej Sobote. Neskôr pôsobila vo Vrbovom
pri Piešťanoch. V 50. rokoch bola umiestnená
v Újezdci v Českej republike ako opatrovateľ-
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ka mentálne postihnutých ľudí. Odtiaľ prešla do
Prievidze a neskôr do Veľkých Levár, kde 28. 12.
2010 zomrela.
V súčasnosti farnosť patrí do Spišskej diecézy, dekanátu a subdekanátu Poprad.
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51 Interiér vyšnošuňavského Kostola svätého Mikuláša
52 Cestička do poľa. Ťahá sa popri cintoríne a na obzore sa priam symbolicky stráca v belasej oblohe
53 Pohľad na cintorín v nižnej časti obce
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Raz to prestane
šumieť v korune
a do ticha súmrak padá.
Ktosi prstami mocnými
naposledy vtláča
svoju podobu
do hliny.
A hory svoje konopné
bremená
ďalej nesú.
Tak. Tak.
Skončené.
Už pieseň dospievali...

Michal Otčenáš:
Vývrat (za starým otcom)
z básnickej zbierky Strminy

Školstvo

Školstvo
Do menších obcí, ako boli Nižná a Vyšná Šuňava, sa vzdelávanie rozširovalo postupne od
16. storočia. Vyučovali sa predovšetkým základy čítania, písania a počítania. Školy financovala
cirkev aj obec.
Pôsobenie učiteľa v Nižnej Šuňave je písomne
doložené v roku 1693. Mal dôchodok 6 zlatých,
4 vozy sena, 2 gbely žita, 8 gbelov ovsa. V roku
1749 boli v Nižnej Šuňave dôchodkom učiteľa
2 gbely jačmeňa, 10 gbelov ovsa a vo Vyšnej Šuňave 18 gbelov ovsa a 6 zlatých.
V 18. storočí vyučovali šuňavské deti Jozef
Stankovič (1742 – 1763), Ondrej Liskay (1772),
Tomáš Solčay (1785 – 1786) a Jakub Stankovič (1790 – 1798). Žiaci prichádzali do školy len
v zime, a to ráno a poobede.
Do školského roku 1818/1819 chodili deti
z Vyšnej Šuňavy do školy v Štrbe a nižnošuňav-

ské do Lučivnej. Učitelia neboli kvalifikovaní.
Vyučovalo sa písanie, čítanie, spev a počítanie.
V školskom roku 1818/19 bola postavená drevená škola v Nižnej Šuňave, spoločná pre obe
obce. V rokoch 1818 – 1830 (iný zdroj uvádza
1849) tu vyučoval nižnošuňavský rodák Juraj
Maro. Deti chodievali do školy iba v zime.
Nová murovaná škola, opäť pre obe obce,
bola vybudovaná v roku 1848 v Nižnej Šuňave.
podľa správy učiteľa Jozefa Tomkaya z 24. novembra 1858 bola školská budova v zlom stave,
problematické bolo vykurovanie školy. Podľa
zvyku žiaci nosili do školy každý deň jedno drevené polienko. Žiaci písali na drevené tabuľky
kriedou. V rokoch 1871 – 1875 (iný zdroj uvádza
1880) učil v škole učiteľ Otto, ktorý v obci zastával aj funkciu sirotského otca. Bol veľmi prísny,
ako výchovný prostriedok používal palicu. Ďalším učiteľom v rokoch 1875 (iný zdroj uvádza
1881) – 1894 bol Jozef Bobula. Bol posledným
spoločným učiteľom pre obe Šuňavy. Počas jeho
účinkovania sa do popredia dostávala maďarčina, ktorá sa v rokoch 1905 – 1908 stala vyučova-

3

1 Žiaci základnej školy voVyšnej Šuňave s učiteľom Emilom Rapošom
2 Starší žiaci materskej školy na prechádzke v obci s pani učiteľkou Bc. Ivetou Bartošovou, šk. r. 2012/2013
3 Projekt školskej budovy v Nižnej Šuňave z roku 1927
4 Riaditeľ školy v Nižnej Šuňave Ladislav Štefko so svojimi žiakmi, 50. roky 20. storočia
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cím jazykom. Len náboženstvo sa vyučovalo po
slovensky.
Ďalšími učiteľmi detí v Nižnej Šuňave boli
Andrej (Adolf) Nemeš z Važca (1894 – 1903),
Edmund Wachdeuts zo Spišskej Novej Vsi (1903
– 1904), Jozef Bajaček z Nemeckej Ľupče (1905
– 1910), Leonard Blcha z Važca (1911 – 1913), Jozef Šiska (1914), Juraj Štolc z Hranovnice (1914 –
1925), Imrich Sommer (1925 – 1926) a po jeho
odchode nastúpil na miesto učiteľa František
Zalibera z Vikartoviec.
S výstavbou novej školskej budovy v Nižnej
Šuňave sa začalo 1. mája 1927. Jej staviteľom bol
Július Marcsán z Popradu. Škola bola dokončená
v rokoch 1931 až 1932. Už začiatok jej prevádzky
poznačili problémy. Pod celou budovou sa objavila pleseň, ktorá napadla dlážky. Školskú budovu zničila v priebehu troch rokov. Na jej odstránenie si obec musela požičať financie.
V roku 1941 bola škola so súhlasom Rímskokatolíckeho biskupského úradu v Spišskej
Kapitule premenovaná na Rímskokatolícku ľudovú školu v Nižnej Šuňave. V škole sa učilo
158 detí rímskokatolíckeho vierovyznania, rozdelené boli do troch postupových tried. Uvažovalo sa aj o zlúčení so školou vo Vyšnej Šuňave,
no v zimnom období by bola pre nezjazdnosť
ciest dochádzka žiakov nemožná. V školskom
roku 1941/1942 tu pôsobili učitelia Juraj Palguta, Albert Justh a Mária Radzová. Náboženstvo

vyučoval rímskokatolícky farár v Nižnej Šuňave Alexander Očkaják. Juraj Palguta tu pôsobil
v rokoch 1943 – 1945 ako riaditeľ školy. Do pamäte obyvateľov sa zapísal Albert Justh, ktorý
v roku 1943 zriadil v obci futbalové ihrisko.
Alexander Očkaják ako predseda rímskokatolíckej školskej stolice žiadal výstavbu tretej
učebne v Nižnej Šuňave, pretože sa tu vyučovalo striedavo iba v dvoch učebniach. Jeho žiadosti nebolo vyhovené. Pre nedostatok priestorov
v obci nebolo možné ďalšiu miestnosť na vyučovanie ani prenajať. V škole chýbali učebné
pomôcky a problémom boli aj nedostatočne vyhrievané miestnosti.
28. októbra 1944 Nemci obsadili celú budovu
školy v Nižnej Šuňave a vyučovanie bolo prerušené. Nemecké vojsko budovu počas svojho pobytu značne poškodilo, zmizlo mnoho kníh zo
školskej knižnice.
V roku 1945 bola Rímskokatolícka ľudová
škola v Nižnej Šuňave poštátnená a jej názov
zmenený na štátnu ľudovú školu. Vyučovanie
bolo obnovené v trojtriednej prevádzke. Prvú
triedu tvorili 1. a 2. ročník, druhú 3. a 4. ročník
a tretiu 5. – 8. ročník. V školskom roku 1946/47
bola v Štrbe zriadená Štátna obvodná meštianska škola, ktorú začali navštevovať aj šuňavskí žiaci 6. – 8. ročníka. V Nižnej Šuňave ostala dvojtriedna štátna ľudová škola. V školskom
roku 1948/49 bola premenovaná na národnú

5

6

7

školu. Riaditeľom školy bol Jozef Dugas. V škole sa vyučovali
predmety: počty, čítanie – písanie, prvouka, gramatika, kreslenie, vlastiveda, ruský jazyk, zemepis, náuka o hospodárstve,
prírodopis, náuka o domácnosti,
telesná výchova, náboženská výchova, hudobná výchova, občianska náuka, dejepis, sloh, chlapčenské a dievčenské ručné práce
a rysovanie.
V roku 1950 sa v škole prestalo vyučovať náboženstvo, začali sa uprednostňovať ľudové kurzy ruštiny. V tomto roku nastali
zmeny i na riaditeľskom poste. Jozef Dugas bol preložený do Stráží
pod Tatrami. Jeho nástupcom sa
stal Ladislav Štefko, ktorý tu prišiel aj s manželkou – učiteľkou
Elenou Štefkovou.
V školskom roku 1951/52 boli
Nižná i Vyšná Šuňava preradené
z obvodu Štrba do obvodu Osemročnej strednej školy vo Svite,
ktorú začali navštevovať žiaci
6. – 8. ročníka. V školskom roku
1959/60 bola škola v Šuňave rozšírená z dvojtriednej na trojtriednu. V roku 1959 nastala zmena vo
funkcii riaditeľa a Ladislava Štefka nahradil Rudolf Barlok.
Budova školy vyžadovala
vzhľadom na svoj vek prestavbu.
V rokoch 1957 – 1958 boli vykonané rekonštrukčné práce na
vstupnej verande, vymenené pece
na kúrenie a počas prázdnin prešla škola celkovou rekonštrukciou.
Školskou reformou v roku
1960 boli zriadené deviate ročníky a národné školy boli premenované na základné deväťročné školy. Šuňavskí žiaci 6. – 9. ročníka
z Nižnej a Vyšnej Šuňavy naďalej navštevovali školu vo Svite, od
školského roku 1969/1970 dochádzali do novopostavenej Základnej deväťročnej školy v Štrbe.
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5 Riaditeľ školy v Nižnej Šuňave Ladislav Štefko s učiteľkou Hudákovou a farárom Gejzom Findurom (vpravo)
6 Ladislav Štefko so svojimi žiakmi v roku 1956
7 Žiaci 1. triedy z Vyšnej Šuňavy so svojou učiteľkou Zuzanou Rapošovou v školskom roku 1957/1958
8 Projekt školskej budovy vo Vyšnej Šuňave z roku 1934
9 Nová školská budova vo Vyšnej Šuňave postavená v roku 1940
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10 Učiteľka Alžbeta Babiaková so svojimi žiakmi, 1938
11 Deti z Vyšnej Šuňavy na prelome 40. – 50. rokov 20. stor. v priestore,
kde dnes stojí budova Jednoty
12 Žiaci v ovocnej škôlke s riaditeľom školy Emilom Rapošom

Vo Vyšnej Šuňave povolili úrady v roku 1881 zbierku na stavbu
školy a po viac ako desiatich rokoch (1892/1893) bola rímskokatolícka škola postavená. V roku
1893 ju navštevovalo okolo 150
žiakov. Budova bola umiestnená
na slnečnej strane uprostred dediny neďaleko kostola. Bola murovaná so šindľovou strechou.
Prvým učiteľom, ktorý začal
vyučovať vo Vyšnej Šuňave v roku
1894, bol Martin Líška, učil tu jeden rok. Po jeho smrti učil kostolník Ján Hámor. V školskom
roku 1896/1897 deti vyučoval
učiteľ Korábek, po ňom Michal
Beluš, Ján Hrdina, Ján Mešťánek
a Július Kereszteš. V rokoch 1914
– 1920 učil Ján Stotina, v roku
1916 počas jeho vojenskej služby
ho zastupoval opäť kostolník Ján
Hámor.
Rímskokatolícka ľudová škola
vo Vyšnej Šuňave bola do 31. augusta 1930 jednotriedna, učiteľom bol Jozef Viecha. V roku 1930
bola zriadená dvojtriedna štátna
ľudová škola, ktorá bola v roku
1934 rozšírená na tri triedy. Vyučovanie bolo striedavé, pretože
škola mala k dispozícii iba jednu miestnosť. Už koncom roku
1935 sa začalo so stavbou novej
školskej budovy. 3. mája 1936 bol
posvätený jej základný kameň
a bola doň vložená pamätná listina. Stavbu školskej budovy realizovala firma popradského staviteľa Jozefa Šašinku.
Stará školská budova slúžila
škole do 7. decembra 1940 a po
čiastočnej oprave bola v roku
1941 pretvorená na obecný hostinec. Byt správcu školy bol prerobený na výčapnícke miestnosti,
učebňa na prednáškovú, divadelnú a zábavnú miestnosť a kuchyňa na byt nájomcu hostinca. Nová
budova Rímskokatolíckej ľudovej
školy vo Vyšnej Šuňave bola sláv-
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13 Žiaci 5. ročníka v šk. roku 1960/1961 s riaditeľom
Emilom Rapošom
14 Vyučovanie pod vedením Emila Rapoša v šk. roku
1957/1958

16

16 Hodina vlastivedy s riaditeľom školy Emilom
Rapošom
17 Pani učiteľka Zuzana Rapošová, 1958

14

15 Zuzana Rapošová so svojimi žiakmi v šk. roku
1957/1958

15

17

18

19

20

nostne odovzdaná do užívania
8. decembra 1940.
Správcom školy bol František Hamrák. Vyučovať sa začalo už 9. novembra 1940 v dvoch
prízemných miestnostiach, tretia
učebňa na poschodí ostala prázdna. Na prízemí sa nachádzal kabinet, na poschodí riaditeľňa.
V škole bol neskôr zavedený aj
vodovod. Pri škole bol školský
dvor aj školská pokusná záhrada.
Zariadenie do novej školy bolo
prenesené zo starej školy a ďalšie
darovala Slovenská liga na Slovensku so sídlom v Bratislave.
V starej škole učil počas
1. svetovej vojny až do roku 1920
Ján Stotina, od ktorého prevzala správu školy Jolana Illenčíková. V roku 1925 nastúpil na jej
miesto Jozef Viecha, ktorý tu pôsobil do roku 1930. V školskom
roku 1930/31, po zriadení dvojtriednej štátnej ľudovej školy, sa
stala jej správkyňou Oľga Slouková a triednym učiteľom jej manžel
Jaroslav Slouka. Od 20. novembra 1931 bol správou školy poverený Jaroslav Prochádzka a triednym učiteľom bol Jozef Koníček.
Ručné práce učili učiteľky Júlia
Hyedüsová a Marta Grimmerová, do roku 1930 učiteľka Kováčová, miestna obyvateľka. Od 1. augusta 1932 bol správcom školy
Emil Med a triednou učiteľkou
jeho manželka Ľudmila Medová.
Obaja tu pracovali do 20. apríla
1939. Počas materskej dovolenky Ľudmily Medovej v roku 1937
vyučovala deti Regina Traurigová. V školskom roku 1934/35 bola
škola rozšírená o tretiu triedu
a bola prijatá učiteľka Oľga Durdiaková. V roku 1940 bolo v škole povolené striedavé vyučovanie.
V rokoch 1938 – 1945 sa
vo Vyšnej Šuňave vystriedali títo učitelia: Koloman Strečok
(17. 11. 1938 – 18. 1. 1940), Alžbe-

Osobnosti

229

21

22

23

18 Pionieri z Vyšnej Šuňavy v roku 1954
19 Adela Szasyová so svojimi žiakmi z Vyšnej Šuňavy, 1961
20 Žiaci pred pretekom Beh Šuňavou v roku 1976
21 V školskom roku 1994/1995 dali do užívania novú budovu základnej školy. Pohľad na školský areál v roku 2012
22 Otvorenie novej školskej budovy 5. 9. 1994. Pásku prestrihol Štefan Kubík, prednosta Okresného úradu v Poprade (uprostred)
23 Budova základnej školy

24

24 Z otvorenia novej školy. Príhovor starostu obce Stanislava Kubaského; ďalej zľava Štefan Karhút (riaditeľ ZUŠ Štrba), Ing.
Bešenej (stavbyvedúci školy), Walter Hájovský (riaditeľ Okresnej školskej správy), PaedDr. Anna Hroboňová, PaedDr. Jaroslav Švorc (riaditeľ školy), Ing. Štefan Kubík
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ta Babiaková (20. 1. 1938 – 28. 6. 1938), Elena
Kossuthová (1. 5. 1939 – 28. 6. 1939), Mária Rovná, správkyňa školy (18. 5. 1939 – 28. 6. 1939),
Oľga Buociková (13. 5. 1939 – 28. 6. 1939), Johana Ilková (19. 10. 1939 – 1. 9. 1940), František Hamrák, správca školy (12. 12. 1939 – 31. 8.
1943), Vojtech Kováč (14. 2. 1940 – 1. 9. 1940),
František Puffler (1. 9. 1940 – 16. 3. 1942), Emília Pufflerová (19. 12. 1940 – 16. 3. 1942), Mária Neupauerová (4. 5. 1942 – 28. 6. 1942), Jozef Peršala (10. 4. 1942 – 28. 6. 1942), Otília
Paššová (7. 9. 1942 – 1. 4. 1943), Štefan Košiar
(1. 5. 1943 – 28. 6. 1943), Július Šveda (1. 7. 1942
– 1. 10. 1943), Anna Čillíková (23. 9. 1943 – 12. 3.
1944), Jozef Beňo (13. 3. 1944 – 28. 6. 1944), Štefan Jurčo (23. 2. 1945 – 14. 3. 1945) a Štefan Hudáč (15. 3. 1945 – 28. 6. 1945).
V dôsledku vojnových udalostí bolo na škole prerušené vyučovanie od 31. októbra 1944
do 23. februára 1945. Školu obsadilo nemecké
vojsko. V obci sa rozšíril brušný týfus, a tak po
niekoľkých dňoch bola škola 15. marca opäť zatvorená. Vyučovanie sa začalo 4. apríla 1945 podobne ako v Nižnej Šuňave v trojtriednej prevádzke. Škola bola poštátnená a premenovaná
na štátnu ľudovú školu. Po presunutí žiakov
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6. – 8. ročníka do Štrby a neskôr do Svitu ostala škola dvojtriedna. V školskom roku 1948/49
bola opäť premenovaná – na národnú školu. Riaditeľom školy bol Ján Harničár. V roku 1950 ho
vo funkcii nahradil Emil Rapoš, ktorého tu preložili aj s manželkou Zuzanou Rapošovou.
V roku 1951 bola na škole založená pionierska organizácia. Pôsobil tu čitateľský krúžok,
mičurinský krúžok, ktorý sa staral o ovocnú
škôlku pri škole, okrem nich aj ďalšie krúžky,
a to divadelný, tanečný, požiarnický, ateistický,
zdravotný, recitátorský a prírodovedný. V roku
1958 bola v Národnej škole vo Vyšnej Šuňave zriadená tretia trieda, 1. triedu tvorili 1. a 2.
ročník, 2. triedu 3. ročník a 3. triedu 4. a 5. ročník. Škola mala družbu so školami v Dolanoch,
okr. Pardubice, v Řetůvke, okr. Ústí nad Orlicí,
a Stříteži nad Bečvou, okr. Vsetín.
V roku 1960 bol zriadený deviaty ročník
a národné školy boli premenované na základné
deväťročné školy. Škola vo Vyšnej Šuňave mala
v tom čase k dispozícii len dve učebne, preto
v nej bolo vyučovanie dvojzmenné.
V roku 1971 dokončili v škole ústredné kúrenie a odovzdali do užívania murované toalety,
postavené mimo budovy školy.
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V školskom roku 1947/48 bola výnosom Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy zriadená vo Vyšnej Šuňave ľudová škola
hospodárska. Jej riaditeľom sa stal Ján Harničár,
predsedom školského výboru bol Jozef Handzuš. Riadne vyučovanie sa začalo 25. novembra
1947. V prvom školskom roku školu navštevovalo 49 žiakov. Od novembra do apríla prebiehalo
v škole teoretické vyučovanie, od apríla do júla
praktické. V nasledujúcom školskom roku bol
otvorený len 2. ročník s 34 žiakmi. Ľudové školy hospodárske boli v roku 1949 nariadením Povereníctva školstva zrušené. Ich nástupcami sa
stali základné školy roľnícke. V Šuňave pre nedostatok žiakov takáto škola zriadená nebola. Až
v školskom roku 1959/1960 sa prvýkrát začalo
vyučovať v družstevnej škole práce vo Vyšnej
Šuňave, ktorú ako závodnú školu JRD navštevovalo jeho 29 členov. Vedúcim školy bol Emil
Rapoš a prednášateľom Emil Láska, pracovník
ONV v Poprade.

25 Druháci na hodine čítania, 1980
26 Učiteľský kolektív s deviatakmi v školskom
roku 1999/2000

V dôsledku zlúčenia obcí sa s účinnosťou
od začiatku školského roka 1974/75 zlúčili školy v Nižnej a Vyšnej Šuňave. Spoločná základná
deväťročná škola bola umiestnená v budove školy
vo Vyšnej Šuňave, bola päťtriedna s 1. – 5. ročníkom. Od roku 1980 žiaci 5. ročníka navštevovali Základnú deväťročnú školu v Štrbe. V budove
ZDŠ v Nižnej Šuňave bola umiestnená materská
škola.
V roku 1974 odišiel do dôchodku Emil Rapoš,
jeho nástupkyňou sa dočasne stala Anna Podolská a od 7. apríla 1975 Ladislav Varga. Ladislav
Varga sa v roku 1984 zo Šuňavy odsťahoval. Jeho
nástupcom vo funkcii riaditeľa základnej školy
sa 1. februára 1985 stal PaedDr. Jaroslav Švorc.
V rokoch 1980 – 1982 bola realizovaná prístavba, vďaka ktorej škola získala tri nové učebne
a nové sociálne zariadenia v častiach prístavby
základnej školy. V roku 1988 začala svoju činnosť školská jedáleň, ktorá bola zriadená v bývalom školskom byte.
Spoločenské zmeny, ktoré priniesol revolučný rok 1989, sa premietli aj do života šuňavskej
školy. Škola prešla pod Školskú správu v Poprade, neskôr pod Okresný úrad v Poprade. Snahou
predstaviteľov obce a školy bolo zabezpečiť vyučovanie žiakov 5. – 8. ročníka priamo v obci.
Získať potrebné priestory bolo možné len ďalšou
prístavbou školskej budovy. V roku 1991, po zís-
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27 Šuňavskí žiaci na lyžiarskom výcviku v Lučivnej, 2009
28 Víťazi súťaže Beh olympijského dňa, usporiadanej pri príležitosti konania Olympijských
hier v Londýne v roku 2012
29 Výlet do Starej Ľubovne, 2012
30 Olympijský deň, 2012
31 Jarné účelové cvičenie so záchranármi v roku
2012
32 Beh olympijského dňa, 2013
33 Žiaci pri nácviku poskytovania prvej pomoci

35

36

34 Lyžiarsky výcvik v školskom roku 2012/2013
35 Učiteľský kolektív v roku 2008. Dolný rad zľava: Mgr. Kvetoslava Cvanigová, Mgr. Darina Vojteková, PaedDr.
Anna Hroboňová, Mgr. Anna Dratvová, Mgr. Anna Nahalková, Mgr. Eva Hurčalová, Mgr. Věra Poradová, Ing.
Alena Skokanová; horný rad zľava: Mgr. Ján Hroboň, Mgr. Miroslav Dugas, PaedDr. Jaroslav Švorc, Stanislav
Kaník, Mgr. Milan Hurčala, Mgr. Henrich Barilla
36 Kolektív pracovníkov školy v školskom roku 2012/2013. Dolný rad zľava: Mgr. Andrea Pilátová, Mgr. Kvetoslava
Cvanigová, Ing. Alena Skokanová, Ing. Zuzana Sedláková, PaedDr. Anna Hroboňová, Mgr. Katarína Rothová;
prostredný rad zľava: Mgr. Anna Nahalková, Mgr. Eva Hurčalová, Mgr. Věra Poradová, Marta Slebodníková;
horný rad zľava: Mgr. Miroslav Dugas, PaedDr. Jaroslav Švorc, Mgr. Ján Hroboň, Mgr. Henrich Barilla

kaní potrebných povolení a zabezpečení finančných príspevkov, začali práce na prístavbe budovy školy.
Pôvodný projekt zahŕňal prístavbu jedálne
a troch učební, počas realizácie bol rozšírený
o prístavbu trojizbového bytu, štyroch garsónok
a zborovne. Rekonštruovaná školská budova
bola odovzdaná do užívania 5. septembra 1994.

V roku 1994 bola základná škola napojená na
obecnú kanalizáciu a v roku 1999 bola splynofikovaná.
S účinnosťou od školského roka 1994/95 bola
zriadená plne organizovaná Základná škola
v Šuňave. Pri škole zároveň začala svoju činnosť
aj základná umelecká škola, kde v súčasnosti
pracuje hudobný, výtvarný a tanečný odbor.
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37 Školská budova v roku 2000
38 Školská budova so zrekonštruovanou fasádou
39 Rekonštrukcia školskej budovy v roku 2002, nadstavba, zateplenie a prestavba prízemia
40 Rekonštrukcia starej časti školskej budovy v roku 2002
41 Prvý výkop na stavbe školskej telocvične 26. 9. 2006
42 Novopostavená školská telocvičňa v roku 2007
43 Slávnostné otvorenie novej telocvične 2. 9. 2007 za účasti zástupcov Ministerstva školstva SR
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Škola organizuje pre svojich žiakov mimoškolské aktivity a deti majú možnosť pracovať
v rôznych krúžkoch, ako sú fotografický, modelársky, filatelistický, zdravotnícky, požiarnický,
folklórny, šachový, futbalový, včelársky, krúžok
aerobiku, vyšívania, aranžovania kvetov, pletenia košíkov, tanečný, stolnotenisový, zdravotnícky, environmentálny, redakčný, spevácky,
hokejbalový, pohybový, florbalový, turistický,
dramatický, anglického jazyka či počítačový.
Škola vyvíja pestrú činnosť v oblasti kultúrnej, športovej a ochrany prírody. Žiaci sa zúčastňujú výchovných koncertov, nacvičujú vianočné
programy, organizuje sa pre nich oslava príchodu
Mikuláša, školský fašiangový karneval i oslava
Dňa detí, zimný športový deň, detský športový
deň, rôzne besedy, kvízy, exkurzie a poznávacie
výlety s technickou, literárnou, etnografickou či
vlastivednou tematikou. Žiaci 3. a 4. ročníka absolvujú plavecký a žiaci 7. a 8. ročníka lyžiarsky
výcvik. Úspešne reprezentujú školu i obec na súťažiach v prednese poézie a prózy a na rôznych
olympiádach.
V roku 2002 sa uskutočnila ďalšia organizačná zmena, ktorou zriaďovateľská funkcia v oblasti školstva prešla na obce. Základná škola v Šuňa-

ve sa stala samostatným právnym subjektom a jej
zriaďovateľom je Obec Šuňava. 1. januára 2004
boli zlúčené základná a materská škola do jedného právneho subjektu s názvom Základná škola
s materskou školou v Šuňave. Dočasne bol riadením školy poverený dovtedajší riaditeľ základnej
školy PaedDr. Jaroslav Švorc. Novou riaditeľkou
školy sa 1. apríla 2004 stala PaedDr. Anna Hroboňová, jej zástupcom PaedDr. Jaroslav Švorc.
Obaja vo svojich funkciách pôsobia dodnes.
V roku 2002 začala rekonštrukcia najstaršej časti školskej budovy. Priestory učiteľského
bytu boli prerobené na dve samostatné učebne.
Rekonštrukciou strechy, jej úpravou a zateplením sa získali ďalšie dve nové učebne. Zároveň
bola zateplená najstaršia časť. V lete 2004 sa začalo s postupnou výmenou starých drevených
okien za plastové. 26. 9. 2006 sa začínal napĺňať
mnohoročný sen šuňavských školákov, keď začali prvé zemné práce na výstavbe telocvične. Jej
slávnostné otvorenie bolo 2. 9. 2007.
Školská reforma umožnila každej škole od
školského roku 2008/2009 okrem povinného
štátneho vzdelávacieho programu vytvoriť vlastný školský vzdelávací program podľa možností
a potrieb jednotlivej školy. Základná škola v Šu-
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44

44 Riaditeľka školy PaedDr. Anna Hroboňová so svojimi žiakmi

ňave ten svoj zamerala na cudzie jazyky, informatiku a regionálnu výchovu. Škola realizovala
projekt Cesta k modernej škole, vďaka ktorému
boli v obci vybudované dva náučné chodníky,
štyri informačné tabule a vydané aj dve propagačné brožúrky.
Pri škole pracuje Rada Základnej školy v Šuňave, iniciatívny a poradný samosprávny orgán,
ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy
a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti
výchovy a vzdelávania.
Ďalšia veľká rekonštrukcia budovy základnej školy sa uskutočnila v roku 2010. Rekonštruované boli sociálne zariadenia pre dievčatá
a chlapcov na prízemí a 1. poschodí a tiež podlahy chodby na prízemí. V rokoch 2011 – 2012 boli
vymenené okná a vstupné dvere.
Z iniciatívy výchovnej poradkyne začal
v škole v školskom roku 2011/2012 pracovať
žiacky parlament. Žiaci druhého stupňa si doň
zvolili svojich 12 zástupcov a predsedu, ktorým
sa stal Michal Sedlák. Škola vydáva vlastný školský časopis ŠUŠKO – Šuňavský školák.

V roku 2013 bola rekonštruovaná strecha
školskej budovy. Rekonštrukcia spočívala vo výmene strešných okien za vikiere s novými oknami v obývacích priestoroch. Priestory v suteréne školy boli upravené a bolo a v nich zariadené
chemicko-fyzikálne laboratórium.
MATERSKÁ ŠKOLA
Na základe výnosu Povereníctva školstva a osvety bola vo Vyšnej Šuňave s účinnosťou od 1. decembra 1946 zriadená štátna detská opatrovňa
s výchovným jazykom slovenským a jedným
oddelením. Jej správou bol poverený Ján Harničár. Prvou opatrovateľkou bola Emília Lukáčová. Pestúnkou bola Mária Handzušová.
V prvom roku činnosti opatrovňu navštevovalo
41 detí. Štátna detská opatrovňa bola po zriadení umiestnená na prízemí budovy štátnej ľudovej školy.
V roku 1948 bol jej názov zmenený na materskú školu. Vo funkcii riaditeľov vo Vyšnej Šuňave pôsobili Juliana Bendíková, Emil Rapoš,
Mária Gallová a Zuzana Rapošová. Prevádzka
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45

46

47

45 – 47 Deti v materskej škole počas natáčania dokumentárneho filmu Československej televízie
Obec plná vzdoru v roku 1968

48

48 Deti Materskej školy vo Vyšnej Šuňave s učiteľkou Máriou Gallovou v roku 1956
49 Deti v Materskej škole v Nižnej Šuňave v školskom roku 1959/1960
50 Riaditeľka materskej školy Mária Hurčalová s deťmi na školskom dvore, 1995

49

50

54
51

51 Deti materskej školy na prechádzke s pani učiteľkou Mgr. Zlaticou
Hurčalovou, 2013
52 Šuňavskí škôlkari
53 Na svojich prechádzkach po dedine deti spoznávajú rodnú obec. Na
prechádzke Šuňavou s pani učiteľkou Mgr. Silviou Dugasovou, 2013

52

53

55

54 – 55 Z týchto detí (1968) sú už rodičia
i starí rodičia dnešných šuňavských
deťúreniec

56

56 Šikovnosť si deti trénujú hrou s puzzle pod vedením pani učiteľky Edity
Krasničanovej, 2013
57 Šuňavským škôlkarom cvičenie robí
radosť, 2013
58 Budova materskej školy
59 Materská škola v zime, južný pohľad

57

58
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59

materskej školy vo Vyšnej Šuňave bola 6. mája
1952 zrušená, zariadenie bolo odovzdané do
materskej školy vo Svite, ale už 15. novembra
1952 bola opätovne otvorená. Materská škola
bola zriadená aj v Nižnej Šuňave. V septembri
1953 jej bola pridelená jedna miestnosť v budove
školy. Riaditeľkou tu bola Helena Štefková, neskôr Mláková a Anna Marová.
Materská škola vo Vyšnej Šuňave, umiestnená v budove školy, mala k dispozícii záhradu a ihrisko spoločné so školou. Jedna miestnosť kapacitne pre jej činnosť nestačila, pretože
v obci bolo 75 detí vo veku 3 – 6 rokov, z nich len
30 mohlo navštevovať materskú školu. V roku
1960 sa vyučovalo denne, s krátkym prerušením
počas obeda.
Materské školy v Nižnej a Vyšnej Šuňave boli
pri zlúčení obcí taktiež spojené a umiestnené
v budove školy v Nižnej Šuňave. K budove boli
pristavané hygienické zariadenia, šatňa a vestibul. Rekonštrukčné práce neboli dokončené
včas, preto vyučovanie nemohlo začať v septembri. Núdzovo sa vyučovalo od 17. decembra 1974
v školskom byte. Prevádzka dvojtriednej materskej školy bola len od 7.00 do 13.00 h. V roku
1978 pri škôlke otvorili kuchyňu, čo umožnilo
predĺžiť jej prevádzku až do 17.00 hod. Riaditeľkami po spojení materských škôl boli Eleonóra
Slobodová, E. Habláková, Eva Nedoroščíková,

Anna Pleteníková a Mária Hurčalová. Materská
škola udržiavala družbu s MŠ vo Vyprachticiach
a MŠ vo Veselej.
Pre deti pravidelne usporadúvali výlety do
prírody, karnevaly, posedenia pri jedličke, výstavky ich výtvarných prác, deti sa zapájali do
kultúrnej činnosti v obci, nacvičovali kultúrne programy k MDŽ, Dňu detí, spolu s rodičmi v roku 1980 nacvičovali spartakiádu. Do MŠ
pravidelne prichádzal lekár, ktorý podroboval
deti lekárskym prehliadkam.
Riaditeľkou dvojtriednej MŠ bola až do jej
zlúčenia so základnou školou v roku 2004 Mária
Hurčalová. Od 1. januára 2005 je zástupkyňou
riaditeľky školy pre materskú školu Edita Krasničanová.
V roku 2006 urobili stavebné úpravy budovy a okolia materskej školy. Prenikanie vlhkosti do budovy odstránili novou izoláciou. Okrem
toho na celej budove opravili a obnovili fasádu
a opravili aj oplotenie areálu materskej školy.
Počas letných prázdnin v roku 2012 uskutočnili
v priestoroch materskej školy veľkú rekonštrukciu. Starú podlahu nahradili novou drevenou
plávajúcou podlahou, pod ktorú dali betónový
poter a izoláciu. Realizovali aj ďalšie stavebné
úpravy, nové omietky, obklady a podlahu kuchyne, elektroinštalácie, osvetlenie a vymaľovanie všetkých priestorov.
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Uvedením divadelnej hry Kamenný chodníček od F. Urbánka vyšnošuňavskou mládežou
v roku 1919 pod réžiou Jána Stotinu sa začal
v obci odvíjať bohatý kultúrny život. Divadlo sa
stalo neodmysliteľnou súčasťou väčších sviatkov
a sprevádza obyvateľov až dodnes. Dobrovoľný
hasičský zbor, okrem plnenia si svojich spolko-

vých povinností, disponoval schopnými režisérmi a organizátormi ako Michal Sedlák, Jozef
Handzuš a iní. Ochotníci odohrali mnoho divadelných hier od F. Urbánka, ako aj od iných
autorov, predovšetkým z dedinského prostredia.
Len neskôr siahali po náročnejších hrách. Prvé
javisko postavili hasiči v triede starej školy a zaberalo tretinu učebne. Od roku 1943 režíroval
divadelné hry riaditeľ školy Ján Harničár. Vyšnošuňavskí ochotníci sa zúčastnili aj divadelných súťaží v rokoch 1941, 1942 a 1943, dvakrát
v Poprade a raz v Liptovskom Mikuláši.

3

1 Keramický symbol
Divadelnej Šuňavy
v roku 2013
2 Vystúpenie FS Šuňava počas osláv
715. výročia prvej
písomnej zmienky
o obci
3 Detské divadelné
predstavenie v Nižnej Šuňave
4 Malí herci z Nižnej
Šuňavy
4
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5. júla 1939 sa uskutočnila vo Vyšnej a Nižnej Šuňave, v rámci Dňa zahraničných Slovákov,
manifestácia Za tú našu slovenčinu v šírom svete. Obyvatelia Vyšnej Šuňavy zozbierali pre zahraničných Slovákov 124 korún a Nižnej Šuňavy
137 korún. Peniaze zaslali Vedeckej spoločnosti
v Bratislave.
V roku 1940 urbárska obec v Nižnej Šuňave
postavila kultúrny dom nákladom vyše 200 000
korún. Súčasťou stavby bolo stále javisko a realizoval ju stolár Jozef Jurčo s tesármi Jánom
Omastom a Jánom Dunajom. Olejovú maľbu na
priečelí javiska namaľoval Juraj Palguta, správca školy. 29. decembra 1940 sa uskutočnilo jeho
slávnostné odovzdanie, pri ktorom uviedli veselohry Keď mesiačik svieti a Dedinský holič.
V novom kultúrnom dome často usporadúvali
prednášky, divadelné hry a akadémie pre starších obyvateľov, ale aj pre školskú mládež.
Obecná knižnica
Vo Vyšnej Šuňave začala svoju činnosť v roku
1932. Prvým knihovníkom sa stal Michal Hudák, nasledovali riaditelia školy František Hamrák, Emil Med a Ján Harničár. Knižnica bola

umiestnená najprv v dome knihovníka, potom
v škole. V roku 1945 mala 114 kníh.
OSVETOVÁ BESEDA
Miestne osvetové rady v obciach zriadili v roku
1945, starali sa o ľudovýchovnú činnosť. Začiatkom 50. rokov sa pretransformovali na osvetové besedy. Spolupracovali s MNV, s miestnymi
spoločenskými a záujmovými organizáciami
a školami. Predsedom Osvetovej besedy vo Vyšnej Šuňave sa stal Emil Rapoš, predsedom v Nižnej Šuňave bol Ladislav Štefko, neskôr Štefan
Košiar a Rudolf Barlok.
Sídlo Osvetovej besedy vo Vyšnej Šuňave bolo
nevyhovujúce, preto väčšinu kultúrnych podujatí usporadúvali v škole. Rozmach kultúrno-osvetovej práce nastal v roku 1955 po dokončení kultúrneho domu a budovy MNV. Aj v Nižnej
Šuňave mali obyvatelia problémy s umiestnením
osvetovej besedy. Spočiatku nemali priestory pre
jej činnosť, neskôr bola umiestnená na poschodí
tzv. Urbárskeho domu. V roku 1965 boli na prízemí tohto domu umiestnené obchod s potravinami, kancelária JRD a byt pre pastiera JRD. Na
poschodí mal MNV v prenájme sálu a dve ďalšie miestnosti ako kancelárie,
tretia miestnosť slúžila ako
knižnica. Keď JRD prevzalo budovu do svojej správy,
často sa stávalo, že kultúrnu
miestnosť používali ako sýpku na obilie alebo ako ubytovňu pre brigádnikov, čo
prekážalo pri organizovaní
kultúrnych podujatí.
Kino

5

5 Predstavenie divadelných ochotníkov z Vyšnej Šuňavy, 1971

Od roku 1952 prichádzalo
do Vyšnej Šuňavy raz mesačne kino Krajského filmového
podniku a premietalo celovečerné filmy. Osvetové besedy
organizovali oslavy, divadelné predstavenia, kurzy, prednášky, ľudové veselice a zábavy, výstavy, výlety a exkurzie.
Pod ich správu spadali obecná knižnica (neskôr miestna ľudová knižnica), obecná

kronika, kino, veľmi aktívne divadelné krúžky
jednotlivých spoločenských organizácií, ďalšie
krúžky – spevácky, tanečný, včelársky, krúžok
názornej agitácie a rozhlasový krúžok, ktorý vysielal prostredníctvom obecného rozhlasu každú
nedeľu.
Osvetová beseda vo Vyšnej Šuňave od apríla
1956 premietala celovečerné a náučné filmy každú nedeľu pre obe obce. Premietačom v kine bol
Emil Rapoš. V roku 1969 sa filmy prestali premietať úplne, pretože vstupné, ktoré vybrali, nepokrylo ani náklady na požičiavanie filmov.
Elektrifikáciou oboch obcí, v rokoch 1952
– 1953, a po neskoršom vybudovaní verejného
rozhlasu zanikla funkcia obecného bubeníka
tak vo Vyšnej, ako aj v Nižnej Šuňave.
Skupina hudobných nadšencov si v roku 1972
v Nižnej Šuňave založila beatovú skupinu The
Bassadors. Jej zakladajúcimi členmi boli Jozef
Hudáč, František Dunaj, František Haluška, Ján
Marton a Jozef Maro.
Budovu „starej školy“ vo Vyšnej Šuňave asanovali v roku 1974, čím osvetová beseda stratila
miesto na usporadúvanie kultúrnych podujatí.
Spoločenské organizácie sa schádzali v zasadačke JRD, folklórny a divadelný súbor spočiatku
nacvičovali v budove školy, neskôr divadlo svoju
činnosť utlmilo.
V škole v zimných mesiacoch premietali celovečerné filmy. Po zlúčení obcí sa v roku 1975
vedúcim osvetovej besedy stal nový riaditeľ školy
Ladislav Varga. Na jeho podnet sa od roku 1977
začalo v obci každoročne organizovať kultúrne
podujatie Spieva celá dedina. Vedením novej kultúrno-osvetovej organizácie – miestneho osvetového strediska (MOS) bol poverený Jaroslav
Hudáč, neskôr Júlia Hudáčová a potom Štefan
Cvaniga. Nové priestory získalo MOS až v roku
1988 po slávnostnom otvorení novopostaveného
kultúrneho domu v obci.

6

6 Etnograf a folklorista PhDr.
Ján Olejník, CSc., ktorý robil
etnografický výskum v Šuňave
7 Člen folklórnej skupiny Michal Štrbka v tanci Jánošík

Folklór
Jednou z najvýznamnejších zložiek kultúry
v Šuňave je folklórna skupina.
Krojovaná skupina obyvateľov obce organizovala folklórne vystúpenia už v polovici
20. storočia. Oficiálne založenie folklórnej skupiny vo Vyšnej Šuňave inicioval začiatkom roka
1972 etnograf PhDr. Ján Olejník, CSc., ktorý tu
prišiel skúmať folklór a spev so zámerom pripra-

7

8 Folklórna skupina zo
Šuňavy. Jej vedúcimi
boli učitelia Jozef Illenčík a Ján Harničár
8

9 Na dobových fotografiách členovia folklórnej skupiny predvádzajú tanečnú choreografiu
s názvom Jánošík vo
vystúpení v Poprade
9

10 Tanečná choreografia
Jánošík bola divácky
príťažlivým vystúpením, pri ktorom šuňavskí tanečníci vždy
zožali zaslúžený potlesk
10
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11

11 Folklórna skupina v roku 1952
12 Folklórny súbor zo Šuňavy v roku 1973

12
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13

13 FS Šuňava získala 1. miesto na prvej Okresnej prehliadke súborov v Batizovciach, 1981
14 Okresná prehliadka folklórnych skupín v Batizovciach, cenu prebrala Mária Mišianiková od Kornela Jurču,
riaditeľa Okresného osvetového strediska v Poprade, a Petra Švorca, riaditeľa Podtatranského múzea v Poprade

14

viť vystúpenie krojovanej skupiny v televízii a rozhlase. Pri zostavovaní skupiny
spolupracoval s vtedajšou predsedníčkou
SZŽ Máriou Zajacovou. Folklórna skupina v krátkom čase pripravila program
a už 19. januára 1972 prvýkrát vystúpila pred hosťami televízie z NDR. Repertoár súboru pozostával z pôvodných ľudových piesní a tancov. Folklórny súbor
po svojom vzniku začal veľmi činorodo
pracovať pod vedením Márie Zajacovej
a Jána Olejníka (*1921), ktorý ako absolvent Štátneho učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi vykonával povolanie učiteľa v 17 dedinských školách v štyroch
rôznych etnických oblastiach. Pri svojej
učiteľskej práci na každom pôsobisku zakladal súbory ľudovej umeleckej tvorivosti, čím na seba upozornil a stal sa tak
organizačným tajomníkom pri zakladaní SĽUK-u. Tatry mu učarovali a od roku
1949 ako riaditeľ školy v Hornom Smokovci im bol nablízku. Svoje sny si plnil
ďalej. V Múzeu Tatranského národného
parku v Tatranskej Lomnici sa pričinil
o vybudovanie etnografického oddelenia.
Svojím bezprostredným prístupom si získal srdcia podtatranských ľudí a zároveň
prístup k bohatému etnografickému materiálu. Výsledky publikoval v domácich
i zahraničných odborných časopisoch,
na konferenciách a seminároch, v monografiách obcí spôsobom jemu vlastným.
PhDr. Ján Olejník, CSc., získal Čestné občianstvo obce Šuňava 29. septembra 2007
za výrazný podiel pri rozvoji obce v oblasti kultúry.
Súbor sa zúčastnil mnohých vystúpení, veľkou akciou bolo v roku 1973 natáčanie filmu o veľkonočných zvykoch
v obci s názvom Ide jar, ide jar, bude i kúpačka v spolupráci so Slovenskou televíziou Košice. Scenár filmu vypracovali
Ján Olejník a Jana Liptáková, režisérom
bol Miroslav Košický. Aktívna práca súboru dala podnet na vytvorenie podobnej skupiny v Nižnej Šuňave. Od roku
1983 folklórny súbor pracoval pod vedením Márie Mišianikovej a za odbornej
pomoci pracovníka Okresného osvetového strediska v Poprade Eduarda Kocú-

15

16

17

18

15 Privítanie členov FS Šuňava na festivale v rakúskom Grazi, v popredí
Vladimír Majovský (režisér Divadla
mladých) v úlohe tlmočníka, 1998
16 FS Šuňava na Európskom folklórnom
festivale v Grazi v Rakúsku, 1998.
Dolný rad zľava: Lenka Diabelková,
Katarína Zemanová, Natália Kašová,
Alena Zajacová, Erika Konduliaková, Eva Cvanigová, Radovan Zajac,
Janka Zajacová, Katarína Martonová; stredný rad zľava: Michal Zajac,
Peter Zachar, Anna Zajacová, Ján
Kollár, Katarína Kollárová, Mária
Zaťurová, Zuzana Šefferová, Tomáš
Zachar, Peter Bega, Rastislav Dunaj,
Michal Ilenčík, Milan Šeffer, Ľuboš
Kašša, Mária Kubaská, Jozef Zaťura, Stanislav Kubaský; vzadu ľudová
hudba
17 Chvíle voľna v Grazi, 1998

19

20

18 Vystúpenie FS Šuňava
19 Scénické pásmo Kúdelná chyža, účinkuje folklórna skupina zo Šuňavy
20 Drevorubači zo Šuňavy v podaní folklórnej skupiny zo Šuňavy
21 Šuňavské ženy a dievčatá na slávnostiach organizovaných Maticou slovenskou

21
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ra, v rokoch 1986 – 1990 bol vedúcim súboru
Jozef Zaťura a od roku 1990 je ním Michal Zajac. Folklórna skupina každoročne vystupovala
na Zamagurských slávnostiach, na folklórnych

Popri folklórnej skupine dospelých existoval v deväťdesiatych rokoch aj detský folklórny
súbor Pantlička. V roku 2002 oslávila folklórna skupina 30. výročie svojho vzniku. Súčasťou

festivaloch vo Východnej, v Detve, v Liptovskej
Tepličke, Telgárte, v Dubnici nad Váhom a pri
rôznych oslavách a podujatiach v obci a blízkom okolí. Dvakrát reprezentovala Slovensko
na medzinárodnom európskom festivale v Rakúsku, vystúpila tiež na Dňoch slovenskej kultúry v Poľsku. Pravidelne sa zúčastňuje súťaže Nositelia tradícií, kde už získala nejedno ocenenie.
Jej najväčším úspechom bolo prvenstvo na celoslovenskom kole v roku 1982.
Folklórna skupina zachováva a prezentuje
miestne zvyky. Vo svojom repertoári má scénické pásma: Regrútska odobierka, Svadba, Za
chlebom, Fašiangy sa krátia, Ide jar, Na Ondreja, Nôty, moje nôty, Keď ide šlogár les rúbať
a ďalšie.

súboru je i mužská spevácka skupina. Ľudovú
hudbu FS Šuňava prvýkrát verejnosti predstavili
v roku 2004 v zložení husle – Tomáš Zajac, kontrabas – Stanislav Fridman, akordeóny – Jozef
Fridman a Peter Zachar.
Od školského roku 2003/2004 pracuje v ZUŠ
Šuňava ľudová hudba Šuňavček a od roku 2007
aj detský folklórny súbor Šuňavček pod vedením
manželov Ivony a Jána Hurajtovcov.

22

22 Vystúpenie detského folklórneho súboru Šuňavček v kultúrnom dome v Šuňave, 2013
23 Malý harmonikár zo ZUŠ v Šuňave
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Obecná knižnicA
Pred vznikom jednej obce obe knižnice usporadúvali rozprávkové popoludnia, hlasné číta-

V roku 2005 sa museli odstrániť škody, ktoré
spôsobila povodeň z 18. marca. Záplava poškodila väčšinu omietok, zničila podlahy a časť zariadenia.

23

nia, besedy pre mládež i dospelých a rôzne čitateľské súťaže. Po zlúčení obcí naďalej pracovali
dve miestne ľudové knižnice ako pobočky strediskovej knižnice v Štrbe. Knižnica pre dolnú časť
bola umiestnená v dome Jozefa Cvanigu a pre
hornú časť v dome Michala Hurčalu. Po dokončení budovy MNV v roku 1980 sa obidve knižnice zlúčili a presťahovali. Od roku 1989 pôsobila
knižnica v novej budove kultúrneho strediska.
V roku 1991 bol knižný fond vyčlenený zo
strediskovej knižnice v Štrbe, vznikla tak samostatná Obecná knižnica v Šuňave pod správou
obecného úradu s pracovníčkou Boženou Skokanovou. Od roku 1998 vedie knižnicu Marcela Fridmanová. Nachádza sa na prízemí budovy obecného úradu a má bezbariérový prístup.

Odborná literatúra pre deti i pre dospelých
je dostupná od roku 2011. Knižnica je otvorená
šesť hodín týždenne a okrem požičiavania kníh
umožňuje prístup na internet.
KRONIKA A KRONIKÁRI
Vo funkcii kronikára v Nižnej Šuňave pôsobil učiteľ Ladislav Štefko (1952 – 1957), vo Vyšnej Šuňave Emil Rapoš (1950 – 1974), po zlúčení obcí sa kronikárom stal Ladislav Varga (1975
– 1984). Jeho nástupcami boli Jaroslav Hudáč
(1985 – 1986), Mária Gorková v r. 1992 (za roky
1987 – 1991), Anna Bendíková v r. 1994 (za roky
1992 – 1998) a Zuzana Šefferová v r. 2006 (za
roky 1999 – 2013).

24
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24 Vedúca knižnice Marcela Fridmanová so svojimi čitateľmi
25 – 27 V knižnici si mládež nájde nielen zaujímavé
knihy...
28 Zuzana Šefferová pôsobí ako kronikárka Šuňavy od roku 2006. Úhľadným písmom zapisuje
do obecnej kroniky všetky podstatné udalosti,
aby neupadli do zabudnutia
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Zbor pre občianske
záležitosti
S poslaním zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov
(uzavretie manželstva, privítanie
detí do života, slávnostné odovzdanie občianskych preukazov
mládeži, významné životné, pracovné a rodinné jubileá občanov,
pohreby a i.) začali pri osvetových
besedách na Slovensku vznikať
aktívy pre občianske záležitosti.
V roku 1963 sa pretvorili na Zbory pre občianske záležitosti pri
MNV. Zbor pre občianske záležitosti v Šuňave nebol zo začiatku veľmi aktívny, pretože obce
neboli sídlom matričného úradu,
a tak ZPOZ účinkoval v Štrbe len
pri občianskych úkonoch miestnych občanov. V Nižnej Šuňave
bol založený v roku 1972. Jeho
predsedom sa stal Jozef Cvaniga,
členmi Michal Hudáč a Júlia Hudáčová. Po zlúčení obcí začal spoločný MNV usporadúvať obrady,
čo viedlo k oficiálnemu založeniu
ZPOZ-u. Aktívne pracovať začal
vo februári 1976 pod vedením
predsedníčky Marty Vargovej
a neskôr pracoval pod vedením
Márie Hurčalovej a Júlie Hudáčovej. Prvým dieťaťom vítaným
do života na pôde MNV bolo dieťa Štefana a Zuzany Kovácsovcov.
ZPOZ spolupracoval s miestnou
folklórnou skupinou, SZŽ, i žiakmi základnej školy. Organizoval
spoločné posedenia s darcami
krvi, rozlúčky s brancami, prostredníctvom miestneho rozhlasu
vysielal gratulácie pri výročiach
a pri uzavretí manželstva.

29
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Divadlo mladých
Po otvorení kultúrneho domu
v roku 1989 členovia Zväzu mladých a niekoľko starších občanov
obnovili činnosť divadelného sú-

31

32

29 Uvítanie detí do života, 1983
30 Divadelníci po uvedení hry Jašek Kutliak spod Bučinky so
svojím režisérom Vladimírom
Majovským (piaty zľava), 1997
31 Divadlo mladých na celoslovenskej súťaži v Šuranoch, 1997
32 Divadelná Šuňava 2004
33 Vladimír Majovský, režisér Divadla mladých
34 Divadelná Šuňava 2006
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34

boru po 13-ročnej prestávke – Divadlo mladých. Súbor
pracoval pod vedením osvetára Štefana Cvanigu a od
roku 1992 pôsobí pod vedením bývalého vedúceho kultúrneho strediska Michala
Zajaca. Divadelné hry nacvičovali od roku 1989 v réžii
Vladimíra Majovského z Popradu (*1953 – †2006), ktorý
pôsobil ako pedagóg Stredného odborného učilišťa služieb v Hornom Smokovci,
publikoval v Podtatranských
a Východoslovenských novinách, vykonával funkciu
šéfredaktora jediného periodika Nemcov na Slovensku –
Karpatenblatt. Medzi jeho záľuby patrili literatúra, umelecké slovo a najmä divadlo,
ktoré aj sám hral. Obec Šuňava mu udelila Čestné občianstvo obce Šuňava 29. septembra 2002 za výrazný podiel pri
rozvoji obce v oblasti kultúry.
V súčasnosti divadlo pracuje pod vedením Vladimíra
Benku. Súbor naštuduje ročne
jednu divadelnú hru.
Divadlo mladých získalo
mnoho ocenení za kolektívnu
prácu, réžiu a dramaturgiu.
Na súťažiach sú vždy vysoko
hodnotené herecké výkony
jednotlivcov ako aj celého kolektívu. V roku 1995 sa v rámci postupovej súťaže divadelný
súbor prebojoval na celoslovenskú súťaž v Šuranoch, kde
získal 2. miesto s hrou Cesta.
V roku 1997 na tej istej súťaži zvíťazil a postúpil na medzinárodný divadelný festival
v Martine Scénická žatva ´97,
čo sa im podarilo aj v roku
2007. V máji 1999 obec oslávila 80. výročie vzniku ochotníckeho divadla a 10. výročie Divadla mladých. Domáci

37

35

súbor pritom odohral pamätnú hru Kamenný
chodníček. Hosťujúci súbor zo Starej Ľubovne
sa predstavil hrou Dobrodružstvo pri obžinkoch. Pod režijným vedením Vladimíra Benku
Divadlo mladých postúpilo v roku 2008 na celoslovenský festival v Tlmačoch.
Od roku 1993 sa v obci pravidelne usporadúva festival ochotníckych súborov Divadelná Šuňava.

35 Cena starostu obce za rok 2006
36 – 38 Divadelná Šuňava 2006
39 Divadelná Šuňava 2010
40 Divadelná Šuňava 2006. Starosta Stanislav
Kubaský odovzdáva Cenu starostu obce
Vladimírovi Benkovi
41 Divadelná Šuňava 2008
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46

Festivalu sa okrem domáceho súboru zúčastňujú ochotnícke divadlá z Popradu, Kežmarku,
Lendaku, Spišského Podhradia, Levoče, Ľubice.
Z roka na rok pribúdajú činoherné predstavenia,
predstavujú sa detské divadelné súbory, alternatívne divadlá dospelých i bábkové divadlá, ktoré súťažia o hlavnú cenu – Cenu starostu obce.

42 Divadelná Šuňava 2010
43 Režisér Divadla mladých Vladimír Benko
a hostia festivalu
44 Divadelná Šuňava 2012
45 Divadlo mladých, predstavenie Muž mojej
ženy, 2013
46 Predstavenie súboru Základnej školy v Šuňave, 2013

Divadlo mladých Šuňava získalo hlavnú cenu
v roku 2002 za hru Dom plný mŕtvol.
Od roku 2005 sa hovorí o Podtatranskom
festivale neprofesionálnych divadiel – Divadelná
Šuňava. V tom roku sa ho zúčastnilo 10 ochotníckych súborov so 150 členmi. na 15. ročníku
festivalu v roku 2007 Divadlo mladých Šuňava
získalo hrou Pytačky Cenu starostu obce.
Narastajúca účasť kvalitných neprofesionálnych súborov, množstvo uvedených hier a pozitívna odozva u divákov pomohli organizátorovi festivalu a od roku 2009 sa k obci Šuňava
a miestnemu kultúrnemu stredisku pridali Prešovský samosprávny kraj a Podtatranské osvetové stredisko Poprad. Prehliadka trvá tri dni a počas 17. ročníka sa jej zúčastnilo 15 divadiel s 204
účinkujúcimi. Víťazné súbory postupujú na krajské súťaže neprofesionálnej divadelnej scény.

Počas 19. ročníka sa predstavila nová šuňavská generácia – detský súbor Radosť pri ZŠ v Šuňave. Okrem cien v troch kategóriách – detské
divadlo, alternatívne divadlo a činoherné divadlo
boli udelené aj tri špeciálne ceny – za scénografiu
Mariánovi Čižmárikovi z Popradu, za najlepší
ženský herecký výkon Marte Hlaváčovej zo Spišskej Belej a súboru Ozvena z Popradu-Stráží.
V roku 2012 sa konal jubilejný 20. ročník.
V kultúrnom dome sa predstavilo 15 amatérskych divadiel z okresov Poprad, Levoča, Kežmarok a Spišská Nová Ves, ktoré odohrali
20 predstavení. Hlavné ceny v kategórii detské
divadlo získal súbor Gašparko z Lendaku, v kategórii činoherné divadlo udelili cenu Divadlu
mladých zo Šuňavy za hru Martina Kukučína
Rysavá jalovica. Za najlepší mužský herecký výkon ocenili Michala Ilenčíka zo Šuňavy a za ženský Líviu Dermovú zo Spišskej Novej Vsi.
Obecný úrad podpísal v roku 1992 zmluvu
s francúzskou spoločnosťou ETAMP film o natáčaní filmu v katastri obce s pracovným názvom
Giorgino. Film z obdobia 1. svetovej vojny sa natáčal v hornej časti obce, v údolí medzi Ostrým
hrbom a Vtáčnikom, kde bola postavená dedinka, a v Lopušnej doline bol filmový sirotinec.
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Miestne kultúrne stredisko
15. apríla 1994 bolo miestne osvetové stredisko
premenované na miestne kultúrne stredisko.
Funkciu vedúceho od decembra 1992 do februára 2008 zastával Michal Zajac. Na jeho miesto
nastúpil Pavol Cap, ktorého v novembri 2011 vystriedal Pavol Bega.
V roku 1996 získala obec licencie od Rady
pre televízne a rozhlasové vysielanie v Bratislave
na nezmenené vysielanie televíznych staníc a na
vysielanie obecného programu prostredníctvom
káblovej televízie. Prvé vysielanie sa uskutočnilo
v októbri 1996. Obecné zastupiteľstvo schválilo
na svojom zasadnutí v roku 2001 založenie spoločnosti Šuňava OTV, s. r. o., so sídlom v Šuňave.
V roku 2005 pre obecnú televíziu zakúpili televíznu kameru a v roku 2008 obnovili televízne
vysielanie. Televízia obce Šuňava prináša informácie o živote obce, o kultúrnych akciách, o činnosti obecného úradu a zastupiteľstva, o pripravovaných aktivitách a v neposlednom rade sa
k občanom prihovára aj starosta obce v novoročnom prejave. Od roku 2011 bolo zabezpečené di-
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47 Pavol Bega zodpovedný za prípravu, vysielanie a prevádzku obecnej televízie
48 Ukončenie sezóny 2013. Hore zľava: Vladimír
Marton (člen CCŠ), Ondrej Filip (člen CCŠ),
Vladimír Cuník (člen CCŠ), Stanislav Pusta,
Peter Cvaniga (člen CCŠ), Rastislav Porubský, Marián Čontoš, Stanislav Fridman (člen
CCŠ), Ľubomír Cvaniga (člen CCŠ); dole zľava: Ľuba Jančíková (predsedníčka CCŠ), Renáta Pustová, Kvetoslava Cvanigová (členka
CCŠ), Bibiana Porubská, Ľubomíra Čontošová, František Jančík (člen CCŠ)

gitálne vysielanie. za prípravu kultúrnych akcií
a správu televízie v obci bol zodpovedný Pavol
Bega.
Country club Šuňava
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26. marca 2000 začal činnosť Country club Šuňava, hoci trampským spôsobom života žila
skupina mladých už začiatkom 70. rokov. Pod
vplyvom country-westernového obrodenia v Čechách založila spolok s názvom Siví vlci. Členovia Stanislav Fridman – Finanec (šerif), Vladimír Cuník – Jim, Jozef Gorka – José, Vladimír
Marton – Gago, Jozef Zaťura – Kubko a Štefan
Skokan – Mlynár často trávili víkendy v okolitých lesoch, zúčastňovali sa výstupov na Kráľovú hoľu, Rysy a pod. Koncom 70. rokov sa k nim
pridali ďalší country nadšenci Stanislav Cuník,
Jaroslav Hudáč, Milan Hudáč, František Jančík,
Ján Jančík, Ján Kaprál, Martin Jančík, Eduard
Cap, Peter Gorka a založili trampskú osadu Ťap
club Šuňava. V 80. rokoch sa pridali Ján Mišianik a Pavol Cap. Postupom času organizovali
stretnutia nielen samotných členov, ale aj celých
rodín a neskôr začali organizovať akcie aj pre
širšiu verejnosť.
Začiatkom 90. rokov vznikla nová trampská
osada Mladé ohne a tiež hudobná skupina LONGHORN´S, ktorej členmi boli Branislav Cuník,
Martin Fridman, Rastislav Cuník a Stanislav
Fridman. Skupina po čase a zmenách v obsadení
vydala svoje debutové CD. Okrem iného, založili

49 Brigáda Country clubu Šuňava po festivale, 2010. Horný rad zľava: Marek Pompa, Stanislav Pusta, Vladimír Cuník (člen
CCŠ), Milan Hurčala (člen CCŠ), Tomáš
Jančík (člen CCŠ), Rastislav Porubský, Marián Čontoš; dolný rad zľava: Ondrej Filip
(člen CCŠ), Kvetoslava Cvanigová (členka
CCŠ), Vladimír Marton (člen CCŠ), Ľuba
Jančíková (predsedníčka CCŠ), František
Jančík (člen CCŠ), Bibiana Porubská, Stanislav Fridman (člen CCŠ)
50 Otvorenie Country weekendu predsedníčkou Ľubou Jančíkovou, 2013
51 Dnešná hudobná skupina LONGHORN´S
52 Vystúpenie hudobnej skupiny Schovanky
z Prahy, 2011
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i tradíciu country bálov v Šuňave, stali sa členmi Slovenskej asociácie westernového jazdenia
a podieľajú sa na zabezpečovaní súťaží RÓDEA
v Mengusovciach a na Muránskej planine.
Popri Country clube pracuje v obci aj detská
tanečná skupina country tancov Karolína. Venuje sa klasickému country, ale aj modernej línii, mala okolo 20 členov vo veku od 6 – 16 rokov. V rokoch 2000 – 2003 skupinu viedla Alena
Cuníková a v rokoch 2003 – 2009 Veronika Jančíková.
Predsedom Country clubu od roku 2000
bol Pavol Cap, pokladníkom František Jančík, hospodármi Vladimír Cuník a Ondrej Filip, technické problémy riešia Ján Porada a Ján
Mišianik, o kultúru sa starajú Rastislav Cuník
a Branislav Cuník a kronikárkami sú Ľuba Jančíková, Marta Capová a Erika Poradová. Klub
každoročne usporadúva Country bály v kultúrnom dome, 1. reprezentačný country ples sa konal 24. februára 2001. Od 20. júna 1999 organizujú aj tradičný festival country, folk, bluegrass
a trampskej hudby s názvom Country weekend
Šuňava. Na 1. ročníku sa zúčastnilo 700 ľudí,
na 2. ročníku už 1500. V roku 2003 počas dvoch
dní obec navštívilo 4000 návštevníkov, pretože
hlavným hosťom víkendu boli František Nedvěd, skupina Mloci a ďalší. K sprievodným akciám patria spanilá country jazda obcou, tradičná vatra, farmárske súťaže, ukážky kovbojských
zručností, indiánsky tábor, zverinec, ukážky
z výcviku psov. Finančne i technicky podporuje
podujatie aj obec. Od roku 2003 je predsedníčkou Country clubu Ľuba Jančíková. Na jubilejnom 10. ročníku sa predstavili Allan Mikušek,
skupiny Taxmeni – Vráťa Vyskočil, BB Country

53 Country weekend Šuňava 2013
54 Festivalová pohoda pod Vysokými Tatrami
55 Tanečná skupina Karolína zo Šuňavy
56 Rozhovory pre obecnú televíziu pripravovala Veronika Jančíková
57 Nielen domáce skupiny vedia rozprúdiť zábavu. Šuňavčanom a ich hosťom hrá prešovská hudobná skupina Mloci
58 Predstavenie monografie Šuňava zostavovateľkou Zuzanou Kollárovou v roku 2001

Prešov, Mloci z Prešova, Zelenáči z Prahy, tanečné skupiny Kentacky z Popradu, domáca Karolína a tiež Longhorn’s, Druhé Ja a Tatranské vetry. 15. ročník festivalu v roku 2013 navštívilo
viac ako 7000 ľudí nielen zo Slovenska ale aj zo
zahraničia. Country weekend sa koná v prírodnom areáli. Festivalovú vatru zapaľuje tradične
aj starosta, zapaľujú sa štyri ohne – krásy, sily,
lásky a pravdy, v duchu ktorých sa festival nesie.
Obecné zastupiteľstvo v roku 1999 uznesením č. 8/1999 poverilo starostu obce Stanislava
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Kubaského, aby zabezpečil vydanie monografie
o obci. Knihu Šuňava 1298 – 2001 pripravil autorský kolektív a jej zostavovateľka PhDr. Zuzana Kollárová ju predstavila občanom na slávnosti 17. 6. 2001. Monografia vyšla v náklade 2000
kusov.
V poslednú júnovú nedeľu sa od roku 2004
predstavujú počas Dňa kultúry obce Šuňava
mladé výtvarné, folklórne a gospelové hudobné
talenty.
Park dvoch morí
Park dvoch morí bol realizovaný s finančným
prispením nadácie EKOPOLIS. Súčasťou parku
je dva metre vysoký monument. Slávnostne bol
otvorený 16. novembra 2007. Hlavná európska
rozvodnica, kde sa park nachádza, je označovaná
ako hydrologická strecha strednej Európy. Priamo na línii rozvodia Baltického a Čierneho mora
je v Šuňave postavený rímskokatolícky Kostol sv.
Mikuláša. Zrážková voda, ktorá spadne na východnú časť obce, odteká potokom Lopušná, pra-
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meniacim v obci, do rieky Poprad a povodím
Dunajca do Baltického mora. Voda zo západnej
časti obce odteká šuňavským potokom do Váhu,
ktorý sa vlieva do Dunaja a na rumunskoukrajinskej hranici ústi do Čierneho mora.
Obec nežije len prítomnosťou, pripomína si
i momenty, ktoré významne prispeli do jej histórie a ovplyvnili i životy jej obyvateľov. Dňa
26. novembra 2008 celoslovenská televízna stanica TA3 uviedla dokumentárny film Obec plná

59 Park dvoch morí – dvojmetrový mramorový obelisk odhalený v roku 2007 pripomína skutočnosť, že Šuňava sa nachádza na
rozvodí Čierneho a Baltického mora
60 Odovzdávanie Ceny starostu obce Márii
Kubíkovej a Anne Imrichovej
61 Na oslavách 715. výročia prvej písomnej
zmienky o Šuňave vystupoval aj detský folklórny súbor Šuňavček
62 Folklórny súbor Šuňava na oslavách prvej
písomnej zmienky o obci, 2013
63 Oslavy 715. výročia prvej písomnej zmienky o obci, 2013
61

64 Na zraze veteránov 2013 v Šuňave nechýbali ani legendárne československé Jawy
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64

vzdoru, ktorý vznikol už v roku 1968. Dokument priblížil atmosféru 9. – 10. júna 1950 aj cez
spomienky priamych účastníkov na tento pre
občanov Šuňavy bolestný deň.
Rok 2008 sa niesol v znamení osláv 710. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto
príležistosti boli udelené ocenenia. Keďže Šuňava žije kultúrou, medzi ocenenými nemohla chýbať Mária Kubíková, ktorá bola odmenená za rozvoj kultúry. Cenu starostu obce dostali
i Alžbeta Havrančíková a Anna Imrichová, Ing.
Ľudovít Jurinyi, Pavol Handzuš, Štefan Zajac za
aktívnu prácu v DHZ.
V podobnom duchu prebehli 11. augusta
2013 oslavy 715. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktoré boli súčasťou Dňa obce Šuňava.
V rámci osláv otvorili výstavu obrazov Martina Imricha, Jozefa Piláta, Márie Gallíkovej a fotografií Miroslava Jurkoviča. V hlavnom kultúrnom programe udelili ocenenia a potom sa
predstavili DFS Šuňavček, Ján Ambróz s ľudovou hudbou Borievka, Ander z Košíc, Filip Jančík so skupinou, FS Šuňava a domáca skupina
Druhé Ja.
Seriál o slovenských kultúrnych pamiatkach
a atrakciách jednotlivých regiónov Vo štvorici
po Slovensku priviedol 7. júna 2012 jeho dvoch
protagonistov Róberta Jakaba a Mariána Miezgu do Šuňavy, kde navštívili Rinvičku, kostoly,
kaplnku a Park dvoch morí. Sprievodcami im

boli kronikárka obce Zuzana Šefferová a pracovníci obecnej televízie.
Netradičné stretnutie sa uskutočnilo 1. septembra 2012 za účasti členov Klubu spišských veteránov, ktorí spolu s obcou Šuňava zorganizovali I. ročník zrazu veteránov, na ktorom predviedli
historické vozidlá – autá aj motocykle. Pre záujem verejnosti a aj zúčastnených sa 30. – 31. augusta konal 2. ročník Spišského veterán zrazu
2013, na ktorom sa zúčastnilo 150 účastníkov zo
Slovenska i Čiech, prezentovaných bolo 85 áut
a motoriek. Trasa merala 121 km a štartovalo sa
zo Šuňavy, cez Liptovskú Tepličku smerom na
Spišskú Novú Ves, Levoču späť do Šuňavy.
Šuňava chce svoje zachované tradície ukázať
aj ostatným obyvateľom Slovenska, a tak sa zúčastňuje na prehliadkach, folklórnych festivaloch a slávnostiach. Na Slávnosti pod Kráľovou
hoľou v Liptovskej Tepličke sa v roku 2012 konala sprievodná akcia – výstava krojovaných bábik,
šuňavských bábik bolo 19. Zároveň prebiehala
prezentácia mikroregiónu a Šuňavčania sa zamerali na kroj, drobné náradie vyrábané doma,
predstavili svoju monografiu a pohľadnice, ktoré zachytávajú zvyky a obyčaje v obci. Pozornosť
na tomto podujatí upútala svojím vystúpením
i dievčenská hudobná skupina Druhé Ja v obsadení Erika Capová, Veronika Capová, Barbora
Capová – strunové nástroje a Terézia Vilimová
– bicie nástroje.

Spolky, združenia
a zdravotníctvo

Spolky
a združenia
Hasiči
Nešťastia a pohromy často navštevujúce obe
obce sa stali podnetom na založenie dobrovoľnej hasičskej organizácie v Nižnej Šuňave v roku
1892. Jej zakladateľom a veliteľom bol Michal
Cuník-Kvaka. Hneď po vzniku získal spolok
ručnú štvorkolesovú striekačku. V roku 1919 sa
stal veliteľom dobrovoľného hasičského zboru
Ondrej Benko-Jager.
Hasiči chodievali cvičiť do Doliny, kde na
cvičenie dochádzali aj štrbskí hasiči. Cvičenie
prebiehalo vo vzájomnom zápolení oboch hasičských zborov.
V roku 1930 sa Ondrej Benko-Jager vzdal
funkcie veliteľa zboru a na jeho miesto nastúpil
učiteľ František Zalibera. Po pol roku bol prelo-

žený za učiteľa do Liptovskej Tepličky. Po ňom
sa veliteľom stal Ondrej Jurčo, ktorý však ešte
v tom istom roku odišiel do Ameriky. Až Martin
Skokan, ktorý bol zvolený v tomto roku ako tretí
veliteľ, pôsobil vo funkcii do roku 1936. V roku
1933 bola zakúpená ďalšia nová ručná štvorkolesová striekačka.
Novú striekačku onedlho vyskúšali pri veľkom požiari vo Važci, kde nešťastne a tragicky vyhorela takmer celá obec. V roku 1936 na
miesto Martina Skokana nastúpil Michal Kurdel. V nasledujúcom roku si spolok obstaral požiarnu zástavu s finančnou pomocou krajanov
žijúcich v Amerike. Slávnostne bola posvätená
3. januára 1937.
V roku 1941 bola zakúpená prvá motorová
striekačka, a to z urbárskych prostriedkov a hasičského fondu. Slávnostne ju posvätili 23. septembra 1941. V roku 1942 hasiči zasahovali pri
požiari lesa vo Vyšných Hágoch a v Lučivnej
a pri požiari štrbského mlyna u Hrušovského.
V roku 1945 postavili nový murovaný hasičský
sklad s viacerými miestnosťami a vežou. Sklad
bol dokončený a vysvätený až v roku 1948.

3

2 Hasiči v Šuňave v roku 2012 pri oslave 120. výročia založenia DHZ v Šuňave
3 Hasičská súťaž v 40. rokoch 20. storočia

4
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6

4 Veža požiarnej zbrojnice
5 Vysvätenie novej hasičskej zástavy, 1937
6 Hasiči z Nižnej Šuňavy v roku 1945
7 Hasiči z Vyšnej Šuňavy, 1950
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V roku 1956 bolo v Nižnej Šuňave založené dorastenecké požiarne družstvo. Jeho veliteľom bol Michal Zeman. Aktívnymi členkami
požiarnych zborov v oboch obciach boli aj ženy
a dievčatá.
Vo Vyšnej Šuňave bol hasičský zbor založený
28. mája 1927. Prvým veliteľom bol Ján Sedlák.
Za hasičov sa prihlásilo 24 občanov. V tomto období bola v obci jedna ručná striekačka. Väčšiu
si obec zakúpila od Spišskej Soboty v roku 1935.
Už od roku 1928 platili obyvatelia hasičskú
dávku. Takto získané prostriedky boli použité
na zakúpenie výstroja pre požiarny zbor. V roku
1934 sa veliteľom požiarneho zboru stal Jozef Zajac, ktorý bol vo funkcii do roku 1939. V tomto
roku na jeho miesto nastúpil Michal Stankovič.
V roku 1939 si hasiči zakúpili uniformy. Uniforma pozostávala z blúzy a nohavíc zelenožltej
farby, prilby a opaska. Každý hasič mal sekerku,
na ľavom rukáve bol označený červeným pásikom.
Do roku 1940 skladovali striekačky s príslušenstvom v starej obecnej búde, ktorá stála
na východnej strane kostola. Bolo to núdzové
uskladnenie, preto bolo potrebné postaviť nový
hasičský sklad. Na jeho stavbu bola určená dáv-
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ka podľa majetku každého gazdu, ktorú si mohol odpracovať. Hasičský sklad bol slávnostne
odovzdaný do užívania v roku 1941. Slávnosti sa
okrem členov miestneho hasičského zboru zúčastnili aj hasiči zo susedných obcí Nižná Šuňava a Štrba. Nové priestory slávnostne posvätil farár z Nižnej Šuňavy Alexander Očkaják.
Vo Vyšnej Šuňave v roku 1949 pri požiarnej zbrojnici postavili krytú vodnú nádrž, ktorá
mala slúžiť ako zásobáreň vody pre prípad požiaru. V roku 1955 bol požiarny zbor motorizovaný a keďže požiarna zbrojnica už priestorovo
nevyhovovala, pristavili k nej predsieň, zasadaciu miestnosť, sklad a garáže. Stará drevená veža
na sušenie hadíc bola nahradená novou, murovanou s novou sirénou.
Aj vo Vyšnej Šuňave vzniklo ženské družstvo,
ktoré v roku 1972 pod velením Márie Muránskej
a trénované Jozefom Frančekom získalo prvé
miesto v celoslovenskej súťaži. Na medzinárodnej súťaži CTIF (Medzinárodný technický výbor pre prevenciu požiarov a požiarnej ochrany)
v roku 1973 v Brne obsadili 1. miesto.
V 50. rokoch 20. storočia sa dobrovoľné hasičské zbory stali súčasťou Československého
zväzu požiarnej ochrany a boli premenované na
miestne jednotky ČSPO, neskôr na miestne dobrovoľné zbory.
Vo funkcii predsedu ZPO v Nižnej Šuňave
pôsobili Michal Jurčo a Ján Hudáč, vo funkcii
veliteľa Martin Kurdel, Štefan Cuník, Ján Dunaj, Ondrej Košiar, Štefan Šebest, Štefan Cuník
ml., Ján Franko, Michal Švajka, František Marton a Štefan Švajka. Vo Vyšnej Šuňave bol predsedom Ján Hanničov, Michal Štrbka, Michal Zajac, Michal Kováč, Ján Hamor, Pavol Handzuš,
a Ján Porada, veliteľmi boli Michal Giacko, Michal Kalla, Michal Zajac, Michal Sedlák, Michal
Štrbka, Ján Chlebovec, Michal Konduliak, Jozef
Kováč, Ján Giacko a Jozef Franček.
Hlavnou úlohou šuňavských požiarnikov
bolo hasenie požiarov v obci i okolí. Medzi najväčšie z nich patril požiar na rúbanisku pod
vrchom Končiar, ktoré v roku 1947 obyvatelia
vypaľovali, aby mohli zasadiť nové stromčeky.
Nečakaný prudký vietor však oheň rozniesol
po okolí. Pri požiari, ktorý obyvatelia hasili päť
dní, zhorelo asi 18 katastrálnych jutár lesa. Ďalší
veľký požiar, ktorý sa rýchlo rozšíril na okolité
stavby, vypukol z neznámych príčin 4. decembra 1986 v hospodárskej budove Jána Maru.
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8

Súťaž hasičských družstiev v roku 1960. Družstvo zo Šuňavy je pripravené dokázať svoje kvality

9

Ženské družstvo pripravené na súťaž, 1972

10 Jozef Franček s úspešnými šuňavskými požiarničkami, víťazkami CTIF Brno 1973
11 Hasiči z Nižnej Šuňavy na hasičskej lúke vo Svite v roku 1973
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12
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12 Vyhodnotenie súťaže O putovný pohár starostu obce, 2013
13 Sprievod so sochou sv. Floriána z kostola do hasičskej zbrojnice, 2002
14 Privítanie kňaza Stanislava Kaníka hasičmi v Šuňave, 1986
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Erb a obecné symboly

15

15 Bronzové družstvo žiačok po návrate z medzinárodnej súťaže CTIF vo Francúzsku v roku 2013. Hore zľava: Zuzana Legátová, Vanesa Smiková, Albína Ukaová, Mária Hurčalová, Dominika Fedorčáková, Otília Diabelková, Tatiana Hanulová;
dole zľava: Lívia Kunová, Iveta Fendeková, Zuzana Šimonovičová
16 Šuňavské hasičky pri požiarnom útoku
17 Dievčatá po návrate z Francúzska pred „stenou úspechov“ šuňavských hasičov v požiarnej zbrojnici vo vyšnej časti obce

16
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Hoci tento požiar hasilo 19 požiarnych zborov,
zhorelo pri ňom 14 stodôl a 3 rodinné domy boli
poškodené. K dôležitým úlohám dobrovoľného požiarneho zboru patrilo vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok obývaných budov v obci, činnosť hliadok počas žatvy
a účasť na požiarnych súťažiach. Nacvičovaním
divadelných predstavení aktívne prispievali i ku
kultúrnej činnosti v obci.
Po zlúčení obcí v roku 1974 boli zlúčené aj
ZPO vo Vyšnej a Nižnej Šuňave. Vo funkcii
predsedu pôsobili Ján Hudáč, František Hudák,
Ján Kalla a Miroslav Cvaniga, veliteľmi boli Jozef
Franček, Stanislav Vrabec, Michal Skokan, Ján
Kalla a Milan Hudáč. 1. mája 1987 bol však zbor
opäť rozdelený na dve organizácie – základnú
organizáciu Zboru požiarnej ochrany v Nižnej
Šuňave a základnú organizáciu ZPO vo Vyšnej
Šuňave, s cieľom zlepšiť celkovú organizáciu
a plnenie úloh požiarnej ochrany. po rozdelení
bol v dolnej časti obce veliteľom Miroslav Cvaniga a v hornej časti František Zajac.
V roku 1988 získal ZPO nové požiarne vozidlo od podniku Chemosvit vo Svite. V tomto
roku mal ZPO v Nižnej Šuňave 48 členov a vo
Vyšnej Šuňave 56 členov.

26. júla 1992 oslavoval Dobrovoľný požiarny
zbor v Šuňave 100. výročie svojho založenia. Pri
tejto príležitosti založili tradíciu usporadúvania
súťaže požiarnych družstiev O pohár starostu
obce Šuňava.
Od roku 1992 pôsobí vo funkcii predsedu
DPZ v Šuňave Ján Fridman ml. (1992 – dodnes).
Veliteľom PZ I. Nižná Šuňava bol Milan Zajac
(1992 – 2007), predsedom v hornej časti obce
František Hudák (1992 – 2002), veliteľom PZ II.
Vyšná Šuňava Ján Bajnok ml.
Od roku 1995 sa práci s mládežou (nazývanej
kolektív mladých požiarnikov) aktívne venuje
Žofia Šebestová (členka ženského požiarnického
reprezentačného družstva ČSSR v 70. rokoch).
Jej šuňavskí zverenci sa úspešne zúčastňujú
okresných, regionálnych, krajských i celoslovenských súťaží. Družstvo chlapcov v súčasnosti
spolu so Žofiou Šebestovou vedie aj učiteľ miestnej základnej školy Henrich Barilla. Družstvo
dievčat z hasičského krúžku pri základnej škole
od roku 2004 vedie veliteľ Ján Kalla spolu s učiteľom školy Mgr. Jánom Hroboňom. Medzi najväčšie úspechy družstva patria výhry na celoslovenských súťažiach mladých hasičov v rokoch
2010 a 2012 a následná reprezentácia SR na me-
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dzinárodnej súťaži CTIF. V Slovinsku
v roku 2011 sa dievčatá umiestnili na
5. mieste a vo Francúzsku v roku 2013
obsadili 3. miesto.
Na výročnej členskej schôdzi zboru
v roku 2002 boli zbory Nižnej a Vyšnej Šuňavy spojené do jedného a zvolili výbor v zložení: predseda Ing. Ján
Fridman (1992 – dodnes), tajomník
Martin Mišianik, veliteľ pre vyšnú časť
obce Ján Kalla (2002 – dodnes) a pre
nižnú časť Milan Zajac (1992 – 2007).
V roku 2007 Milana Zajaca nahradil vo funkcii Michal Mišianik (2007
– 2013), súčasným veliteľom v nižnej
časti obce je Stanislav Cvaniga.
S účinnosťou od 1. januára 2003
sa zmenil názov spolku na Dobrovoľný hasičský zbor v Šuňave. S počtom členov 257 je najväčším zborom
v okrese Poprad. Ďalší 36 mladí hasiči sú členmi kolektívov mladých
hasičov. Zbor plní úlohy obecného
hasičského zboru, preto je jeho financovanie zabezpečené prevažne obecným rozpočtom, časť príjmov tvoria
sponzorstvá a vlastné prostriedky získavané brigádnickou činnosťou.
Svoju kvalitu a pripravenosť dokazuje zbor každoročne zásahovou
činnosťou. V rokoch 1998 až 2012 vykonali šuňavskí hasiči 85 výjazdov,
z toho 60 k požiarom, 14 k povodniam a 11 technických výjazdov.
V súčasnosti sa hasiči okrem aktívnej účasti na zásahoch zúčastňujú
desiatok hasičských súťaží vo všetkých
kategóriách, od žiakov cez dorastencov až k mužským a ženským kategóriám a v kategórii mužov nad 35 rokov. Úspešne sa zúčastňujú okresnej
previerky pripravenosti dobrovoľných
hasičských zborov, kde sa súťaží
v požiarnom útoku a štafetovom behu
na 8 x 50 m, dospelí hasiči sú zapojení
do Podtatranskej hasičskej ligy a žiaci
do Podtatranskej olympiády mladých
hasičov, absolvujú aj súťaže v iných
okresoch. Každoročne organizujú súťaž O pohár starostu obce, od roku
1992 pre dospelých a dorast (v polovi-
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18 Družstvo žien nad 35 rokov pri
príprave náradia na súťažnú
disciplínu hasičský útok s vodou
na domácej súťaži v roku 2013
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19 Družstvo mladších žien zo Šuňavy po odštartovaní na hasičský
útok na súťaži v Šuňave v roku
2013; zľava: Zuzana Nahalková, Anna Martonová, Michaela
Vrabcová, Stanislava Cvanigová,
Dominika Fridmanová, Monika
Poradová a Jana Vrabcová
20 Súťaž o pohár starostu obce
v roku 2013, družstvo šuňavských
dorastencov pri hasičskom útoku.
zľava: Juraj Muranský, Michal
Huličiar a Dávid Steiner
21 Zaslúžilí členovia DHZ Šuňava,
ktorí boli za svoju prácu ocenení
najvyšším vyznamenaním DPO
SR Zaslúžilý člen DPO SR. Zľava:
Jozef Franček, Ján Hudáč, Štefan
Šebest, Žofia Šebestová

22

22 Šuňavskí mladí hasiči s diplomami a vecnými cenami zo súťaže
kolektívov mladých hasičov
23 Družstvo dievčat DHZ a ZŠ Šuňava pri rozcvičke pred plnením
súťažných disciplín v roku 2013

23
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ci júla) a od roku 2005 pre žiakov (koncom septembra).
Okrem toho sa miestni hasiči podieľajú na
údržbe požiarnych zbrojníc v obci a ošetrovaní
požiarnej techniky. V roku 2001 svojpomocne zrekonštruovali hasičskú zbrojnicu v nižnej
časti obce a v jej veži inštalovali sochu patróna
hasičov sv. Floriána. O rok neskôr sa tak udialo
aj vo vyšnej časti obce. Členovia zboru sa pravidelne zúčastňujú brigád v obci, pri údržbe,
rekonštrukciách a upratovaní verejných budov
a priestranstiev v obci, pri zalesňovaní a čistení
lesov a tiež brigád na poľnohospodárskom družstve. Usporadúvajú kultúrne a športové podujatia, napr. hasičský deň, hasičský ples, majáles,
katarínsku a štefanskú zábavu, zimný športový deň, halový futbalový turnaj, oslavujú sviatok sv. Floriána, patróna hasičov. Na tento sviatok v roku 2012 usporiadali oslavu 120. výročia
založenia zboru, spojenú so slávnostnou omšou
a ocenením domácich členov zboru. Pri príležitosti tohto výročia bola 21. júla 2012 posvätená nová hasičská zástava. Hasiči každoročne
vykonávajú čestnú stráž pri Božom hrobe a pri
iných cirkevných slávnostiach, vysielajú prostredníctvom miestneho rozhlasu relácie preventívneho charakteru, vykonávajú preventívne požiarne kontroly a hliadky v čase zvýšeného
nebezpečenstva požiaru a počas kultúrnych
akcií a rôznych podujatí, organizujú ukážky hasičskej techniky a zásahovej činnosti.
Hasiči zo Šuňavy udržiavajú od roku 1989
družbu s požiarnym zborom v Senetářove, ktorého zakladateľmi boli šuňavskí rodáci Ján Šebest st. a Michal Šebest. Ďalšími družobnými
zbormi sú dobrovoľní hasiči z Richnavy v okrese
Gelnica a z Vlkanovej v okrese Banská Bystrica.
Slovenská liga
V roku 1940 bol vo Vyšnej Šuňave založený zbor
Slovenskej ligy. Svoju činnosť vykonával do roku
1943. Jeho zásluhou získala škola zariadenie
z bývalých menšinových škôl na pohraničí, ktoré boli odstúpené Maďarsku.
Zväz slovenských žien
Po druhej svetovej vojne bol aktívnou spoločenskou organizáciou v Šuňave Zväz slovenských
žien. Vo funkcii predsedníčok tejto organizácie
vo Vyšnej Šuňave pôsobili Anna Zajacová, Má-

ria Kallová, Mária Zajacová, Anna Harmanová,
v Nižnej Šuňave Anna Vrabcová, Anna Friedmanová, Anna Lesnická, Júlia Mačáková, Mária Pilátová, Anna Zemková, Mária Kubíková,
Anna Martonová, Anna Cvanigová; po zlúčení
organizácií predsedníčkami boli Mária Martonová, Mária Mišianiková, Anna Kubíková a Mária Kubaská.
Členky SZŽ pomáhali pri výkupe mlieka, zúčastňovali sa brigád v obci, usporadúvali kultúrne podujatia, napr. oslavy Medzinárodného
dňa žien a Medzinárodného dňa detí, organizovali kurzy varenia, vykonávali kontroly obsluhy
a hygieny v miestnych predajniach. SZŽ vo Vyšnej Šuňave mal družbu so SZŽ v Řetůvke a Nižná Šuňava s Lanšperkom, okres Ústí nad Orlicí. Slovenský zväz žien v obci oživoval tradície
predkov prostredníctvom aktívneho a úspešného folklórneho súboru. V rámci kultúrneho vyžitia organizoval čitateľské hnutie, nacvičoval
divadelné predstavenia. Každoročne usporadúval fašiangové priadky a rôzne prednášky.

24 Hasiči so zástavou zboru pri veľkonočných obradoch v roku 2012. Zľava: Jaroslav Mišianik, Tomáš Fridman, Ing. Ján
Fridman – predseda DHZ, Lukáš Fridman, Ján Šebest st., Ján Nahalka
25 Hasičská zbrojnica v nižnej časti Šuňavy
v súčasnosti
26 Hasiči v Nižnej Šuňave počas osláv
sviatku sv. Floriána
27 Sv. Florián na hasičskej zbrojnici v Nižnej Šuňave
28 Nástup hasičského zboru pri oslavách
sviatku Sv. Trojice pri kaplnke na
Trojičnom námestí v Šuňave v roku
2013. zľava: veliteľ DHZ Šuňava
Stanislav Cvaniga, tajomník DHZ
Šuňava Martin Mišianik, člen výboru
DHZ Ján Šebest
29 Dobová tabuľa hasičského skladu v Nižnej Šuňave z roku 1948
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Socialistický zväz
mládeže
Mládežnícka organizácia Socialistický zväz mládeže (SZM)
v Šuňave aktívne pôsobila už
v 50. rokoch. Vo funkcii predsedu v Nižnej Šuňave pôsobili
Ján Šmalik ml., Jozef Cvaniga
a Anna Jančíková. Vo Vyšnej
Šuňave bol predsedom SZM
Ján Štrbka, potom Ján Kováč,
Emil Kalla, Ján Zajac ml., Mária Chovanová, František Hudák, Jozef Handzuš a po zlúčení obcí Anna Hurčalová,
Jaroslav Hudáč, Zuzana Handzušová, Zuzana Zajacová
a Zuzana Zaťurová.
Členovia SZM organizovali kvízy a besedy, návštevy
múzeí, zber druhotných surovín, brigády, tanečné zábavy a čajové posedenia, výlety,
nácvik spartakiády, pomáhali pri ochrane životného prostredia – zúčastňovali sa brigád
v obci, likvidovania živelných
skládok, sadenia stromčekov,
aktívne nacvičovali divadelné predstavenia, spolupracovali s rozhlasovým krúžkom
pri vysielaní relácií miestneho
rozhlasu.
5. novembra 1988 bol v novom kultúrnom dome otvorený klub mládeže, čo umožnilo
rozšíriť činnosť zväzu o mnohé
záujmové akcie, napr. každoročný mládežnícky ples, párový päťboj, večer spoločenských
hier, stolnotenisový turnaj a i.
Po roku 1989 sa názov organizácie zmenil na Zväz mladých a svoju činnosť oficiálne
vykonával do zrušenia materskej organizácie ZM v Poprade. Mládež sa však aj naďalej
stretáva v klube, usporadúva
spoločenské akcie a nacvičuje
divadelné hry.

30

30 Členky Slovenského zväzu žien v Šuňave v roku 1979
31 Šuňavskí zväzáci počas brigády na JRD
32 Výročná schôdza ČSČK v Šuňave v roku 1985
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Slovenský Červený kríž
Spoločenskou organizáciou pôsobiacou na poli
zdravotno-sociálnom je Slovenský Červený kríž
(SČK). Jeho založenie v 50. rokoch v Šuňave podnietila i neprítomnosť lekára v obci a nedostatok
zdravotníckej starostlivosti. Členky Červeného
kríža v spolupráci s obvodným lekárom prispievali k zdravotnej uvedomelosti obyvateľstva, organizovali humanitnú činnosť v obci, najmä odber krvi od dobrovoľných darcov v obci, starali
sa o chorých v domácom ošetrení, pomáhali starým a bezvládnym, šírili zdravotné a hygienické
pravidlá, organizovali nácviky prvej pomoci pri
nehodách a úrazoch, vychovávali mládež k zdravému spôsobu života, pôsobili v zdravotníckych
hliadkach, ktoré ošetrovali ľahké i ťažšie poranenia najmä v období letných poľnohospodárskych
prác, organizovali súťaž o najkrajšiu záhradku
v obci, zúčastňovali sa brigád, sadenia stromčekov v obci, starali sa o cintorín, brigádnicky
vypomáhali JRD, organizovali zber šatstva a finančné zbierky. V predsedníckej funkcii pôsobili vo Vyšnej Šuňave Mária Sedláková, Žofia Hudáková, Anna Hurčalová, v Nižnej Šuňave Anna
Friedmanová, Mária Jančíková, Žofia Jurčová,
Vladimír Dunaj a Anna Martonová, po zlúčení oboch organizácií predsedníčkami boli Anna
Hurčalová, Júlia Hudáčová a Mária Hanulová.
Od volieb v roku 1995 pracoval výbor Miestneho spolku SČK v Šuňave s malými obmenami

v tomto zložení: predsedníčka Ing. Mária Ilenčíková, podpredsedníčka Mária Chlebovcová,
tajomníčka Alena Zajacová, pokladníčky Anna
Dunajová a Mária Stankovičová, hospodárky
Anna Britaňáková a Mária Hanulová, členky
výboru Emília Fedorčáková, Jolana Martonová
a Mária Čubová, revízorky Zuzana Handzušová, Kristína Zajacová a Mária Gorková st. Členská základňa v obci má 147 členov.
Podstatou činnosti Miestneho spolku SČK
v Šuňave je prevencia v oblasti poskytovania
prvej pomoci, organizovanie bezpríspevkového
darovania krvi a pomoc starým a na pomoc odkázaným občanom. Aktívne spolupracujú s Národnou transfúznou službou v Poprade pri organizovaní mobilných odberov krvi priamo v obci.
K odberom pozývajú žiakov základnej školy, aby
priebeh odberu videli a vybudovali si k nemu
pozitívny vzťah. V spolupráci so zdravotníkmi
rýchlej zdravotnej služby organizujú pre žiakov
školy aj občanov obce názorné ukážky poskytovania prvej pomoci. V roku 2011 kolektívu členov MS SČK v Šuňave poďakoval MUDr. Pavol
Repovský, vedúci lekár Národnej transfúznej
služby SR v Poprade, za pravidelné organizovanie mobilných odberov krvi v obci s početnými
darcami.
Okrem organizovaných mobilných odberov
členovia spolku individuálne pravidelne darujú krv priamo v NTS v Poprade a tiež využívajú
celoslovenské akcie pre darcov, ako sú Valentín-
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33 Stretnutie záchranárov so žiakmi miestnej základnej školy
34 – 35 Miroslav Cvaniga vo svojej včelnici

ska kvapka krvi vo februári a Vianočná kvapka
krvi v decembri. Ročne zrealizujú darcovia krvi
z obce priemerne 80 odberov. Ich humánne činy
starosta obce Stanislav Kubaský oceňuje pozývaním na predvianočné stretnutia. Držiteľom
Diamantovej plakety MUDr. Janského v Šuňave
je Miroslav Čuba. Zlatú plaketu vlastnia Vladimír Dunaj, Mária Gorková st., Zuzana Vendrinská, Rastislav Marton, Ján Zachar st., Peter Matejko, Bc. Jaroslav Šebest a Jozef Griger. V obci je
23 darcov so striebornou a 39 s bronzovou plaketou.
Každoročne začiatkom septembra si členovia
spolku pripomínajú Svetový deň prvej pomoci
aktívnou účasťou mladých zdravotníkov na celoslovenskom podujatí. Počas neho predvádzajú
širokej verejnosti ukážky prvej pomoci pri menších zraneniach. Spolok je spoluorganizátorom
projektu pre deti v predškolskom veku Evička

nám ochorela. Žiaci základnej školy sa pod vedením Mgr. Kvetoslavy Cvanigovej pripravujú
a zúčastňujú súťaží v poskytovaní prvej pomoci.
Finančnými príspevkami a zbierkami podporujú členovia MS SČK Dom humanity SČK
v Poprade-Spišskej Sobote, kde sa kvalifikovaný
personál stará o starých a bezvládnych spoluobčanov z blízkeho okolia, a tiež činnosť Červeného kríža.
Aktivity spolku boli ocenené počas osláv 710.
výročia prvej písomnej zmienky o obci Čestnou
poctou Miestnemu spolku SČK v Šuňave za aktívnu činnosť pri rozvoji života v obci. Členom
spolku vyjadrili poďakovanie za dobrovoľnícku
činnosť aj na okresnej úrovni, zároveň dostali
i cenu Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť
II. stupňa. Na úrovni Slovenskej republiky boli
ocenení zápisom do Knihy cti SČK a cenou Za
humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť I. stupňa.

Spolky a združenia

Zväz československo-sovietskeho priateľstva
Začiatkom 60. rokov bola vo Vyšnej aj Nižnej
Šuňave založená spoločná organizácia Zväzu
československo-sovietskeho priateľstva (ZČSSP).
Nepracovala však aktívne, preto v roku 1963
zriadili jej samostatnú pobočku vo Vyšnej Šuňave s predsedom Michalom Sedlákom. V Nižnej Šuňave začala aktívne pracovať v roku 1972,
predsedami boli Ján Zubiček a Anton Fendek.
V 80. rokoch, už v opätovne zlúčenej organizácii, pôsobili vo funkcii predsedu Štefan Jančík
a Peter Vernarec. V roku 1988 mal ZČSSP 40 členov. Poslaním tejto organizácie bolo sprístupňovať vedomosti o politike, hospodárstve, kultúre
a živote v Sovietskom zväze (ZSSR). V Šuňave,
tak ako aj v iných mestách a dedinách v Československu, každoročne organizovali oslavy Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR),
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva
a prednášky o ZSSR.
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nej časti obce je 106 včelstiev, ich stanovištia sú
v lokalitách Hŕbky, Stavec a Lopušná dolina. Za
priaznivých podmienok je pre miestne včelstvá
prirodzená jarná, letná a neskoroletná znáška.
Činnosť záujmových spoločenských organizácií a spolkov Národného frontu bola po revolúcii v roku 1989 predmetom kritiky. Postupne boli pod vplyvom spoločenských zmien, pre
nezáujem obyvateľov o prácu v nich a hlavne
zmenou hospodárskej politiky vlády, ktorá obmedzila dotácie na ich činnosť, zrušené alebo
pretransformované na iné organizácie. Tak zanikli v Šuňave miestne organizácie Zväzu slovenských žien, Socialistického zväzu mládeže,
Zväzu československo-sovietskeho priateľstva
a Spolku chovateľov drobných zvierat a hydiny.

Spolok chovateľov drobných
zvierat a hydiny A SLOVENSKÝ
ZVäz včelárov
V roku 1966 bol založený Spolok chovateľov
drobných zvierat a hydiny. Jeho prvým predsedom sa stal Ján Greňa. V 80. rokoch vo funkcii
predsedu pôsobil Ján Handzuš. Činnosť tohto
spolku bola úzko spätá s činnosťou JRD a bola
koordinovaná predstavenstvom JRD.
Aktívnym spolkom, ktorý pôsobí v Šuňave už desiatky rokov, je bunka Slovenského zväzu včelárov. Jeho základná organizácia má sídlo
v Poprade a ústredný orgán v Bratislave. Centrálny register včelárov vedie Výskumný ústav
včelársky v Liptovskom Hrádku.
Dôverníkom zväzu pre vyšnú časť obce je Ján
Dzurov (včelárstvu sa venuje od roku 1982) a pre
nižnú časť obce Štefan Marton.
Členmi zväzu vo vyšnej časti obce sú Ján
Dzurov, Michal Omasta, Stanislav Roth, Michal
Znak a v nižnej časti Štefan Marton, Miroslav
Cvaniga, Peter Bega, Mária Jančíková, Milan
Porada, Jaroslav Hudáč, František Marton a Štefan Cvaniga.
V súčasnosti vo vyšnej časti obce zväz eviduje 182 včelstiev, na stanovištiach Telhavi-krátka, Uhliská, za Ostrým hrbom, za obcou. V niž-
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36 Členky Matice slovenskej zo Šuňavy na matičných slávnostiach v Liptovskom Mikuláši

Miestny odbor
Matice slovenskej
6. novembra 1994 bol založený Miestny odbor
Matice slovenskej v Šuňave. Jeho predsedom sa
stal Michal Hámor, v roku 1996 ho nahradil Radovan Zajac. Už pri založení mal miestny odbor
300 členov a stal sa jedným z najpočetnejších
v okrese. MO MS v Šuňave aktívne spolupracoval s ostatnými organizáciami v obci pri organizovaní kultúrnych podujatí, napr. literárno-hudobného pásma Marec, mesiac knihy, poézie
a prózy, organizoval brigády čistenia studničiek
v okolí obce, prednášky o boji proti drogovej závislosti, alkoholu a fajčeniu. Svoju činnosť ukončil v roku 2006.
Slovenská rímskokatolícka
jednota
Vo Vyšnej Šuňave pôsobila Slovenská rímskokatolícka jednota, založená v roku 1942. Mala
ráz pohrebného podporného spolku. Jej činnosť
bola v roku 1948 v Československu zakázaná.

V roku 1990 bola činnosť Katolíckej jednoty
Slovenska obnovená. Je občianskym nepolitickým združením. Jej pobočka v Šuňave vznikla v apríli 1995 na podnet Ústredia Katolíckej
jednoty Slovenska v Trnave. V súčasnosti má
240 členov a jej predsedníčkou od založenia
dodnes je Mária Poradová.
Poslaním tohto združenia je obnoviť, upevniť
a chrániť morálne hodnoty národa, najmä vieru, náboženské a národné povedomie mládeže,
rodín a celého národa, vykonávať službu ľudskej
spoločnosti, plniť charitatívnu a vzdelávaciu činnosť, pripravovať vhodné programy pre mládež,
ako aj upevňovať medzinárodné kontakty, ľudskosť, lásku a vzájomnosť. Úlohou pobočky je
byť predĺženou rukou kňaza vo farnosti. Jej členovia majú šíriť a organizovať dobro a byť praktizujúcimi laickými apoštolmi vo svojom okolí.
Členky pobočky Katolíckej jednoty Slovenska v Šuňave sa zapájajú do rôznych modlitebných aktivít v miestnych kostoloch, ako sú
predmodlievanie pred sv. omšami, májové a októbrové pobožnosti a pod. Ujímajú sa vedenia
krížových ciest v pôstnom období. Pred Viano-
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37 Akadémia ku Dňu matiek v máji 1996

cami vykonávajú deviatnik pod názvom Kto dá
prístrešie sv. Rodine. Mnohí členovia pôsobia
v chrámových spevokoloch. Počas Veľkej noci
a na slávnosť Najsvätejšej Trojice pobočka podporuje zachovávanie tradícií aj tým, že jej členovia pri týchto príležitostiach nosia kroj.
Členky združenia sa starajú o záhony kvetov pri kostoloch, členovia sa zúčastňujú prác pri
opravách a údržbe chrámov a fary. Po dokončení Domov nádeje na cintorínoch sa zapojili do
ich záverečného upratovania.
Pobočka sa v rokoch 1995 – 2005 podieľala na
organizovaní mariánskych, vianočných a iných
akadémií v kultúrnom dome spolu s mládežníckymi spevokolmi Žblnkáči a Efatha. V spolupráci s miestnym kultúrnym strediskom každoročne pripravuje oslavu Dňa matiek a v decembri
oslavu sviatku sv. Mikuláša spojenú s obdarovaním detí sladkosťami. Od roku 1998 organizuje
pobočka vo vianočnom období kolednícku akciu Dobrá novina, výťažkom ktorej prispievajú
na projekty podpory detí v Afrike.
V roku 2000 sa uskutočnili besedy a prednášky so sestrou Gabrielou z Kongregácie slu-

žobníc Ducha Svätého o misiách v Argentíne,
kde pôsobila, s miestnou rodáčkou Alenou Azamovou, detskou lekárkou, ktorá žije v Sýrii, so
sestrou Veronikou Barathovou z Komunity blahoslavenstiev, ktorá prednášala na tému Božie
milosrdenstvo.
Pre deti a mládež usporiadala pobočka vedomostné kvízy zamerané na Rok sv. Pavla a na život a dielo sv. Jána Vianeya. Mládež farnosti sa
zúčastnila Svetových dní mládeže spojených so
stretnutím s pápežom Jánom Pavlom II. v roku
1997 v Paríži a v roku 2000 v Ríme. V roku 2005
sa v Kolíne nad Rýnom stretli s pápežom Benediktom XVI.
V rokoch 2007 – 2008 prebiehali farské rozpravy v rámci 2. synody Spišskej diecézy. Vo farnosti bola 22-členná synodálna bunka, v ktorej
sa jedenásti miestni členovia vyjadrovali k témam synody.
Členky pobočky šíria katolícku tlač, ako sú
Katolícke noviny, Posol, Hlasy z domova a misií,
Rodina nepoškvrnenej.
Zorganizovali rôzne petičné a podpisové akcie: v roku 2001 petíciu za zrovnoprávnenie cir-
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41

kevných škôl so štátnymi a podpisovú akciu
– protest proti zavádzaniu jogy do škôl, v roku
2002 petíciu proti vojne v Iraku, v roku 2003 to
bola petičná akcia na podporu Európskej ústavy a podpisová akcia na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, v roku 2006 petícia na
podporu zmluvy o výhrade vo svedomí medzi
Sv. Stolicou a Slovenskou republikou a protest

38 Privítanie sv. Mikuláša v Kostole všetkých
svätých v Nižnej Šuňave v roku 1996
39 Privítanie sv. Mikuláša v Kostole sv. Mikuláša vo Vyšnej Šuňave v roku 2001
40 Kvíz pri príležitosti Roku sv. Pavla, 2009
41 Návšteva rumunských študentov zo Satu-Mare v júni 2009

proti vysielaniu reality show Vyvolení v televízii Joj, v roku 2012 zorganizovali podpisovú akciu za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny
Márie ako dňa pracovného pokoja.
Na podnet pobočky Katolíckej jednoty Slovenska v Šuňave bola zaradená do ponuky káblovej televízie v obci kresťanská – katolícka televízia LUX. Katolícke médiá rádio LUMEN
a televíziu LUX podporujú členovia pobočky
modlitbami a pravidelnými dobrovoľnými finančnými príspevkami.
Pobočka sa podieľala na príprave rôznych
osláv v obci, v roku 2000 a 2010 spomienok na
50. roky 20. storočia a kňaza Františka Martinku, v roku 2001 slávnosti Šuňava na prelome tisícročí, v roku 2008 slávnosti pri príležitosti prvej písomnej zmienky o Šuňave, v júli
2001 primičnej slávnosti Martina Madasseryho. Členovia spolku zabezpečujú pohreby kňazov, v roku 2002 pohreb farára Gejzu Finduru
a v roku 2011 farára Michala Zajaca.
V spolupráci s duchovným otcom farnosti
sa pobočka angažovala pri zbierkach vyhlásených Konferenciou biskupov Slovenska na pomoc ľuďom postihnutých povodňami v Čechách
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42 Šuňavčania počas púte do Izraela v októbri 2011
43 Púť šuňavských veriacich do Ríma v júni 2012
44 Futbalisti zo Šuňavy v polovici 50. rokov

a na východnom Slovensku v rokoch 1997 – 1998,
v roku 1999 prispeli pre
utečencov v Kosove a podporili i mnohé ďalšie zbierky na misie, na pomoc obetiam zemetrasenia na Haiti
a pod.
V rokoch 1997 – 1998
pobočka nadviazala zahraničné kontakty s mládežou
Hnutia nazaretských rodín z Varšavy. Uskutočnili sa spoločné mládežnícke akcie na Slovensku, ale
aj v Poľsku. V júni 2009
navštívili Šuňavu študenti z Katolíckeho gymnázia
v rumunskom meste Satu-Mare.
Dôležitou
činnosťou
pobočky je organizovanie púte na rôzne pútnické miesta na Slovensku:
do Levoče, Starých Hôr,
Gaboltova, Smižian, Nitry a Trnavy i v zahraničí: do Krakova, Mariazelu, Ludžimeři, Kšeptoviek
pri Zakopanom a do Brna.
V októbri 2011 zorganizovali púť do Svätej Zeme,
ktorej sa zúčastnilo 25 Šuňavčanov. V júni 2012
30 členov združenia absolvovalo púť Assisi – Rím.
Súčasťou púte bola audiencia u pápeža Benedikta
XVI., ktorý sa im prihovoril slovami: „Pozdravujem
slovenských pútnikov, osobitne z farnosti Šuňava.
Bratia a sestry, pozajtra
budeme sláviť slávnosť svätých Petra a Pavla. Nech
návšteva ich hrobov upevní vašu lásku ku Kristovej
Cirkvi, ktorá je postavená
na apoštoloch. S láskou Vás
žehnám. Pochválený buď
Ježiš Kristus!“
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Telovýchovná jednota Sokol
Telovýchovná jednota Sokol (TJ Sokol) v Šuňave bola založená v roku 1953 na podnet Michala
Jančíka, Jána Martona a Štefana Martona. Poslaním jednoty bolo organizovať športovú činnosť
v obci, hlavne futbal. Vytvorený futbalový oddiel združoval športovcov z oboch obcí. Prvá
nešportová úloha, ktorú museli členovia jednoty splniť, bolo vybudovanie futbalového ihris-
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1971), Jozef Illenčík (1971 – 1972), Jozef Varián
(1972 – 1975), Štefan Jančík (1976 – 1983), Jozef
Kováč (1983 – 1984), Jozef Zaťura (1984 – 1985),
Martin Marton (1985 – 1990), Jozef Cunik (1990
– 1998), Jozef Zaťura (1998 – 2006).
V roku 1975 bola TJ Sokol premenovaná na
TJ Družstevník Šuňava. TJ dbala na športové aktivity mládeže a dospelých, zabezpečovala účasť
futbalového oddielu v súťaži, spolupracovala
s JRD. Usporadúvala Dni telovýchovy a športu,

44

ka. Prvé dresy a športový výstroj futbalistov boli
zakúpené za financie získané z veľkonočnej kúpačky. Loptu, s ktorou hrávali futbalové zápasy,
získali darom z USA. Ďalšie finančné prostriedky jednota získavala organizovaním kultúrnych
podujatí, divadiel, juniálesov a brigád. V roku
1954 sa TJ prihlásila do riadnej súťaže. Prvým
predsedom TJ bol Ladislav Štefko (1954) a neskôr Pavel Lesnický (1955), Štefan Jančík (1956),
Štefan Cvaniga-Bučko (1957), Ján Illenčík (1958),
Ján Hudáč (1959 – 1960), Jozef Varián (1962 –
1963), Ján Nahalka (1964), Štefan Jančík (1965–

lyžiarske preteky, futbalový turnaj, členovia sa
zapájali do súťaže o získanie odznaku zdatnosti.
V roku 1972 postavili členovia TJ pri ihrisku
šatne, v roku 1976 boli pristavené sociálne zariadenia, zavedená vodovodná a elektrická prípojka. V roku 2004 starosta obce Stanislav Kubaský
zabezpečil z dotácií rezervy predsedu vlády výstavbu plynovej prípojky a plynofikáciu šatní.
V 80. rokoch Jednotné roľnícke družstvo
v Šuňave po dohode s predsedom Michalom
Muranským prenechalo pozemok pre potreby TJ, upravila sa hracia plocha futbalového ih-
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riska, bolo postavené oplotenie, pretože vytvorenie vhodnej a spôsobilej hracej plochy bolo
podmienkou povolenia postupu do II. triedy
okresnej súťaže. Mužstvo v rokoch 1980 – 1991
súťažilo v II. triede okresnej súťaže a v rokoch
1991 – 1999 v III. triede okresnej súťaže. Po tom,
čo mužstvo v ročníku 1998/99 obsadilo v súťaži prvé miesto, pôsobilo od roku 2000 opäť v II.
triede okresnej súťaže. Na trénerskom poste pôsobil Michal Barnaš.

ZVäZARM
K rozvoju športových aktivít v obci prispela aj
miestna organizácia Zväzarmu. Jej činnosť bola
zameraná hlavne na brannú výchovu obyvateľov. Tradične usporadúvali v letnom období
Dukliansky pretek brannej zdatnosti, v zimnom
období to bol Sokolovský pretek brannej zdatnosti. Družstvo Zväzarmu Šuňava bolo pravidelným účastníkom okresnej streleckej súťaže.

45

Telovýchovná jednota každoročne od roku
1976 usporadúva Memoriál Martina Jančíka,
miestneho obyvateľa, futbalistu a jedného zo zakladajúcich členov TJ, ktorý zomrel v auguste
1955. Devätnásťročnému Martinovi sa osudnou
stala láska k futbalu. Krátko po operácii slepého
čreva nastúpil vo futbalovom zápase ako aktívny
hráč, no po následných komplikáciách a otrave
krvi zanedlho nato zomrel. V roku 1992, po vypadnutí mužstva dorastencov z okresnej súťaže,
bolo založené žiacke futbalové družstvo. Trénerom družstva sa stal Jozef Handzuš.
Začiatkom 21. storočia činnosť futbalového
klubu postupne slabla. Jeho názov bol zmenený
na Obecný futbalový klub. V roku 2006 sa jeho
novým predsedom stal Avni Uka a klub začal
opätovne aktívne pracovať. V júni 2012 sa predsedom Obecného futbalového klubu Šuňava stal
Milan Zeman.

Členovia aktívne prispeli svojou brigádnickou
činnosťou k rozvoju obce likvidáciou divokých
skládok a výsadbou zelene.
Predsedami miestnej organizácie Zväzarmu
v Nižnej Šuňave boli František Jurčo, Štefan Švajka, vo Vyšnej Šuňave Ján Štrbka, František Hudák a Michal Handzuš, po zlúčení Michal Stoličný, Ing. Ján Kaprál a Pavol Cap. Po roku 1989 bol
Zväzarm premenovaný na Združenie technických a športových činností. Pod hlavičkou tejto organizácie pracujú dva kluby: klub biatlonu
a country klub.

45 Futbalisti TJ Družstevník Šuňava
v 90. rokoch 20. storočia
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46 Pohľad na futbalové ihrisko v Šuňave
v roku 2005
47 – 49 60. ročník Memoriálu Martina
Jančíka v roku 2013
50 Otvorenie 60. ročníka Memoriálu
Martina Jančíka v roku 2013. Na fotografii zľava: Milan Zeman (predseda OFK Šuňava), Stanislav Kubaský
(starosta obce), František Jančík (synovec Martina Jančíka), Štefan Lukačko ml. (člen výboru OFK Šuňava)
51 Ocenenie Márie Fendekovej bronzovým odznakom Slovenského zväzu
biatlonu
52 Biatlonisti počas súťaže
53 Úspešní biatlonisti zo Šuňavy na stupňoch víťazov
54 Výpis z kroniky o poľovnom práve
Šuňavčanov
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Klub biatlonu Šuňava
Klub biatlonu Šuňava združuje
pretekárov, ktorí do roku 1993 pretekali za klub Petrochema Dubová. V roku 1993 sa podarilo technicky i administratívne previesť
malorážne zbrane na nový Klub
biatlonu v Šuňave. Jeho zakladajúcimi členmi a tiež aktívnymi pretekármi boli Ing. Marta Fendeková, František Fendek, Igor Fendek,
Ing. František Nahalka, Janka
Mrkvová a Alžbeta Havrančíková. Zúčastňujú sa pretekov Slovenského pohára, krajských majstrovstiev a majstrovstiev SR v letnom
a zimnom biatlone. Klub zápasil
s finančnými problémami, a preto
nemohol registrovať ďalších záujemcov, najmä z radov žiakov.
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Poľovnícke združenie
Šuňava
vzniklo v roku 1993 rozdelením
pôvodného Poľovníckeho združenia Svit na dva samostatné subjekty. Iniciátormi vzniku združenia
boli Michal Hudáč, Jaroslav Hudáč, Jozef Zaťura, Ing. Ján Kaprál,
Štefan Marton a Stanislav Roth.
Vytvorili prípravný výbor a oslovili vlastníkov poľovných pozemkov s požiadavkou na ich zlúčenie
do Poľovníckeho združenia Šuňava. Dohoda bola podpísaná 17. januára 1993 so siedmimi vlastníkmi. Poľovný revír mal v čase
vzniku 3691 ha.
1. júna 1993 vydal Lesný úrad
v Poprade rozhodnutie o registrácii poľovného revíru Poľovnícke
združenie Šuňava. Zakladajúca
členská schôdza združenia sa konala 30. júna 1993.
Funkcionármi združenia počas jeho 20-ročnej existencie boli: predseda Jaroslav Hudáč
(1993 – 2003), František Skokan (2003 – 2007),
Jozef Zaťura (2007 – 2013); podpredseda Jozef Zaťura (1993 – 1997), Pavol Hulényi (1997
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– 2003), Vladimír Cuník (2003 – 2007); tajomník Vladimír Podhorský (2003 – 2007), Jaroslav
Hudáč (2007 – 2012), Ing. Lukáš Vasko (2012
– 2013); poľovnícky hospodár Štefan Marton
(1993 – 2003), František Fendek (2003 – 2007),
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55 Prvá spoločná poľovačka v roku 1993 na Kolesárkach, vľavo Jozef Zaťura so Štefanom Ficom v prestávke medzi pohonmi
56 Úspešný lovec vlka Štefan Marton na Zadnom Hŕbku v roku 1999, vpravo Jozef Zaťura
57 Mapa poľovného revíru združenia
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Ing. Martin Fridman (2007 – 2012), Jaroslav
Hudáč (2012 – 2013); finančný hospodár Ing.
Miroslav Sedlák (1993 – 2003, 2007 – 2013),
Ján Laubert (2003 – 2007); strelecký referent
Ing. Ján Kaprál (1993 – 2003); kynologický
referent Štefan Zajac (1993 – 1997); finančný, kynologický, strelecký a osvetový referent
Vladimír Cuník (2007 – 2012), Stanislav Kollár (2012 – 2013); členovia kontrolnej a revíznej komisie Pavol Bella, Ing. Ján Kaprál, Ing.
Peter Vasko.
V súčasnosti (r. 2013) si združenie prenajíma 3585 ha od desiatich vlastníkov – urbárskych spolkov v Nižnej a Vyšnej Šuňave,
Spišskom Bystrom, Lučivnej a Štrbe, poľnohospodárskych družstiev v Šuňave, Lučivnej
a Štrbe a spoločnosti PRO POPULO, s. r. o.,
v Poprade. Spravuje poľovnícke chaty v lokalite Jaškov, Barno a Gočovo, kŕmidlá, soliská a posedy. Združenie má 24 členov. K základným povinnostiam členov patrí ochrana
prírody a prikrmovanie vysokej zveri v zimných mesiacoch. Poľovnou zverou je jelenia,
srnčia a diviačia zver.
Združenie pravidelne usporadúva slávnostné členské schôdze spojené so zábavou
a posedením v prírode pre členov a ich rodinných príslušníkov, v júni v rámci Mesiaca poľovníctva a ochrany prírody prednášky
a relácie pre žiakov škôl v Šuňave a Lučivnej,
svätohubertovskú omšu, počas ktorej bývajú pred oltárom vystavené a posvätené dary
lesa.
Na návrh poľovníckeho združenia obecné zastupiteľstvo v Šuňave udelilo 18. júna
2006 čestné občianstvo obce Šuňava Františkovi Malčíkovi, nar. 24. 5. 1946. Je členom Česko-moravskej mysliveckej jednoty

58 Kontrolné streľby na Makoviskách v roku 2006,
František Skokan a Dr. Vongrey
59 Úspešný strelec Stanislav Kollár s úlovkom diviaka – albína, ktorý sa u voľne žijúcej zveri
vyskytuje veľmi zriedkavo
60 František Skokan, strelec diviaka s hodnotou
117,8 bodov CIC
61 Zahraničný hosť z Francúzska ulovil jeleňa za
sprievodcovania poľovného hospodára Štefana
Martona
61

62

63

a čestným členom Poľovníckeho združenia v Šuňave. Čestné občianstvo mu
bolo udelené za výrazný prínos a aktívnu spoluprácu s členskou základňou Poľovníckeho združenia v Šuňave, s ktorou
spolupracuje od roku 1963.
za dlhoročnú spoluprácu so šuňavskými poľovníkmi dostal František Malčík z Kunína 18. júna 2006 ocenenie
Za aktívny dlhoročný prístup k ochrane prírody a výrazný prínos pri rozvoji
obce Šuňava.
64

HOKEJ
Mládež a hokejoví nadšenci využívali v nižnej časti obce ľadovú plochu zamrznutého jazierka. V polovici 90. rokov 20. storočia sa v obci vytvorili dva
hokejové tímy a začali pravidelne hrať
a trénovať. Prvé vzájomné zápasy odohrali na ľadovej ploche v Spišskej Belej.
V roku 1996 sa zúčastnili na silvestrovskom hokejovom turnaji vo Svite-Podskalke, kde zvíťazili. Odvtedy pravidelne
každý rok odohrajú niekoľko priateľských hokejových zápasov na zimnom
štadióne v Poprade alebo v Kežmarku.
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62 Svätohubertská sv. omša v Kostole
všetkých svätých v roku 2011
63 Výzdoba oltára počas svätohubertskej omše v Kostole všetkých
svätých v roku 2008
64 Detské hry počas Mesiaca poľovníctva na chate Makoviská, organizované dlhoročným poľovníkom
Štefanom Zajacom
65 Gratulácia predsedu PZ Jozefa Zaťuru čestnému členovi PZ Františkovi Malčikovi z Kunína pri oslave
jeho 60. narodenín
66 Návšteva Mysliveckého sdružení
Šenov-Kunín. Zľava starosta obce
Stanislav Kubaský, čestný člen PZ
Šuňava František Malčík, predseda
PZ Šuňava Jozef Zaťura
66

Zdravotníctvo
V Nižnej a Vyšnej Šuňave až do roku 1991 neexistovalo samostatné zdravotné stredisko. Obyvatelia dochádzali k lekárovi do Svitu.
Obce však epidémie neobchádzali. V rokoch
1831 a 1873 – 1874 sa v obciach rozšírila cholera. V marci 1946 vypukla v obci Nižná Šuňava
epidémia brušného týfusu, preto ONV v Poprade nariadil v obci karanténu. Obyvatelia
obce sa museli pred nákazou chrániť dodržiavaním hygieny a čistoty, nesmeli navštevovať chorých, smeli piť len prevarenú vodu, každý prípad
ochorenia nahlásiť, nesmeli navštevovať iné obce
a prenocovať tam, potraviny nesmeli byť vyvážané z obce.
Ako pôrodná asistentka pracovala v obci od
roku 1947 Mária Cvanigová. Neskôr pracovala
v gynekologickej ambulancii vo Svite aj ako asistentka v poradni pre tehotné ženy. Za obecného
hygienika v Nižnej Šuňave bol v roku 1953 menovaný Michal Jurčo.
V roku 1962 boli Nižná a Vyšná Šuňava pridelené do zdravotného obvodu Štrba, kde ordinoval obvodný praktický, detský a zubný lekár.
Obvodným lekárom bol MUDr. Pavol Zubal. Po
lieky museli obyvatelia dochádzať do lekárne vo
Svite. V Nižnej Šuňave pracovala poradňa pre
matky s deťmi a tehotné ženy, v ktorej ordinoval
detský lekár len raz za dva týždne.
15. apríla 1991 začal v zdravotnom stredisku v obci ordinovať praktický lekár pre dospelých MUDr. Jozef Melega a zdravotná sestra
Alena Pařilová. MUDr. Melega zomrel náhle
počas práce 26. februára 2001. Jeho nástupcom
sa stal MUDr. Ahmadullah Fathi, ktorý tu ordinuje v pondelok, stredu a štvrtok. Tri razy
v týždni ordinoval v obci aj detský lekár MUDr.
Albert Pethö, ktorý má stálu ambulanciu vo Svite. Od 1. marca 2014 pôsobí v obci detská lekárka MUDr. Ivana Švagrovská so zdravotnou sestrou Annou Erdziakovou.
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67 Zdravotná sestra Anna
Švorcová a vodič sanitky Pavol Baláž (Šupala)
pomáhajú staršiemu
pacientovi pri nastupovaní do sanitky
68 MUDr. Ján Zubal bol
obvodným lekárom aj
pre Šuňavčanov
69 Šuňava v roku 1968.
Sanitka odváža pacienta na odborné vyšetrenie. Fotografie sú z filmu Obec plná vzdoru
70 Pôrodná
asistentka
Mária Cvanigová
71 Praktický lekár pre dospelých MUDr. Ahmadullah Fathi so zdravotnou sestrou Zuzanou
Gavalierovou
72 Zdravotná sestra Anna
Erdziaková a MUDr.
Ivana Švagrovská
73 MUDr. Ivana Švagrovská pri práci
71
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Štefan Šmálik – kňaz, historik
(*17. december 1908 Nižná Šuňava – †21. december 1991 Oravský Biely Potok)
Narodil sa v rodine Šmálikovcov –
Jána a Márie, rod.
Erdziakovej. Mal
štyroch súrodencov, Jána, Jozefa,
Máriu a Pavla. Brat
Ján vyštudoval právo v Brne, počas
druhej svetovej vojny bol riaditeľom
Tlačovej agentúry
Slovenska, v roku
1945 emigroval, zomrel v roku 1991 v Argentíne. Brat Pavol ako poručík I. československého
armádneho zboru padol pri Smrečanoch v bojoch o Liptovský Mikuláš.
Štefan Šmálik vychodil 6-ročnú ľudovú školu v Šuňave, z toho 4 roky študoval v maďarčine v čase rakúsko-uhorskej monarchie. Po
jej skončení pomáhal otcovi doma na hospodárstve. Po roku sa prihlásil, podľa vzoru brata Jána, na gymnázium v Levoči, kde študoval
v rokoch 1921 – 1923. V roku 1923 predali Šmálikovci gazdovstvo v Šuňave a presťahovali sa do
Smižian. Otec odišiel do Kanady, aby zarobil na
štúdiá pre deti. Domov sa vrátil po šiestich rokoch s podlomeným zdravím. Po presťahovaní
prestúpil Štefan Šmálik na Štátne reálne gymnázium v Spišskej Novej Vsi (1923 – 1926). Vďaka
úspechom v štúdiu získal štipendium na Carnotovom lýceu v francúzskom Dijone, kde navštevoval prvý a druhý ročník gymnázia a tretí rok
sa špecializoval na filozofiu, latinčinu a živé jazyky. Štúdium v Dijone ukončil v roku 1929. Po
návrate z Francúzska sa rozhodol pre štúdium
teológie v Spišskom seminári v Spišskej Kapitule. Za kňaza bol vysvätený 8. januára 1934. Primície mal na Hromnice v Smižanoch. Po nich
začal pôsobiť ako administrátor a učiteľ náboženstva v Tvrdošíne (1934 – 1937), neskôr v Liptovskom Mikuláši (1937 – 1938) a farár v Hy-

biach (1938 – 1946). Tu si prizval aj rodičov, ktorí mu pomáhali spravovať farské hospodárstvo.
Počas vojny našlo na fare útulok a obživu mnoho evakuantov. Veľmi dobre vychádzal s evanjelickými spolubratmi. V obci zorganizoval dve
misie, postavil faru vo Východnej a po prechode
frontu, keď bolo treba učiť ruštinu, ktorú nikto
neovládal, stal sa jej prvým tunajším učiteľom.
V septembri 1946 odišiel z Hýb do Bratislavy,
kde sa stal stredoškolským učiteľom náboženstva na I. štátnom gymnáziu (1946 – 1951). Súčasne študoval na Univerzite Komenského ruštinu a dejepis.
Keďže mal veľký vplyv na študentov, v auguste 1950 ho zbavili profesúry na gymnáziu.
Vtedy prevzal správu Kostola sv. Ladislava. Naďalej však prednášal univerzitnej mládeži. Za
aktivizovanie laikov v duchu Katolíckej akcie
bol 28. septembra 1951 zatknutý, po troch rokoch vyšetrovacej väzby bol 24. – 30. apríla 1954
súdený spolu s ďalšími, s tzv. záškodníckou skupinou vatikánskej Katolíckej akcie, bol obvinený z vyzvedačstva a vlastizrady a odsúdený na
trinásť rokov väzenia. Na obdobie po zatknutí spomínal ako na dni bitiek, následky ktorých
mu ostali na celý život. Vo väzení schudol viac
ako tretinu svojej váhy, bol ochrancom slabších,
patril medzi najvýraznejšie osobnosti vo väzniciach, a preto sa naň amnestie nevzťahovali. Až
po jedenástich rokoch väznenia v Prahe-Ruzyni, Bratislave, Mírove, Jáchymove, kde pracoval
pri ťažbe uránovej rudy, v Leopoldove a Valdiciach, mu prezident Novotný v roku 1962 udelil amnestiu a on sa vrátil do Smižian. Jeho žiadosť pracovať v pastorácii bola zamietnutá, a tak
pracoval ako skladník v mlyne. Až v roku 1965
sa stal kaplánom v Spišskom Podhradí (1965 –
1966), neskôr farárom v Liptovskom Trnovci
(1966 – 1971), po 34 rokoch farárom opäť v Tvrdošíne (1971 – 1983) a v Oravskom Bielom Potoku (1983 – 1991), kde 21. decembra 1991 zomrel.
Pochovaný bol 24. decembra 1991 na cintoríne
v Tvrdošíne.
Štefan Šmálik sa už počas svojho prvého pôsobenia v Tvrdošíne začal zaoberať štúdiom histórie Oravy, bádal v oravských archívoch a prispieval do regionálnej tlače. Po prepustení z väzenia a návrate do pastorácie sa vrátil aj k svojej
literárnej činnosti. Venoval sa histórii Veľkomoravskej ríše a činnosti Cyrila a Metoda. Zaoberal sa prekladmi francúzskej náboženskej litera-
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túry do slovenčiny, prispieval do samizdatových
katolíckych časopisov. Vydal 22 samostatných
publikácií, napr. dvojdielne cirkevné dejiny Cirkev v 49 pokoleniach, Veľký štyridsaťročný pôst
cirkvi na Slovensku, preložil knihu Portrét Marty Robinovej od Jeana Guitana. Okrem literárnej činnosti sa venoval aj inventarizovaniu kapitulskej knižnice, pomáhal pri výskume keltskej mince, zorganizoval petíciu za prepustenie
uväznených františkánov a verejne písal o problémoch, ktoré boli spojené s vyučovaním náboženstva.
Vo svojom živote veľa cestoval, najmä v pokročilom veku. Na kňazských stretnutiach na
rôznych miestach Slovenska mal prednášky
z cirkevnej, slovenskej histórie a histórie Spiša,
Liptova a Oravy.
V roku 1992 bola v Tvrdošíne na jeho počesť
zriadená cirkevná Základná škola Štefana Šmálika. Dňa 13. decembra 2008 sa v Tvrdošíne konala pietna spomienka pri príležitosti jeho nedožitých 100 rokov. Ako významnému šuňavskému
rodákovi mu v roku 2008 v Šuňave udelili Cenu
obce in memoriam. V roku 2013 mu dali rodáci
vyhotoviť pamätnú tabuľu In memoriam, ktorú
umiestnili v kostole v Nižnej Šuňave a bolo mu
udelené čestné občianstvo in memoriam.
ThDr. Michal Mrkva – kňaz, pedagóg,
publicista
(*23. september 1900 Vyšná Šuňava – †19. august
1970 Oravský Biely Potok, pochovaný v Krivej
na Orave)
Narodil sa ako prvorodený syn roľníka Michala Mrkvu a Márie, rodenej
Hámorovej, obaja
zo Šuňavy. Michal
Mrkva st. pochádzal
z uznávanej rodiny, keďže jeho otec
bol dlhé roky richtárom. Otec jeho
matky Márie bol
kostolníkom, sporadicky aj kantorom v kostole či učiteľom v Nižnej Šuňave. Michal Mrkva ml. mal ďalších deväť
súrodencov, z ktorých štyria zomreli ešte v detskom veku. Kvôli zlým životným podmienkam
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sa rodina vysťahovala do Ameriky v čase, keď
mal malý Michal štyri roky. Po dvoch rokoch sa
matka s deťmi vrátila domov do nového dreveného domu, ktorý im postavil starý otec. O rok
neskôr prišiel domov aj otec. V roku 1907 si rodičia kúpili hospodárstvo v susednej Štrbe, kde
malý Miško začal miništrovať. Tu chodil aj do
ľudovej školy a staral sa o mladších súrodencov.
Keďže mal v škole dobré učebné výsledky, farár
Jenö a učiteľ Galócy prehovorili jeho otca, aby ho
dal na štúdiá.
V rokoch 1912 – 1914 študoval na gymnáziu v Levoči a v rokoch 1916 – 1920 v Trnave. Tu
aj v roku 1920 maturoval. Teológiu študoval na
Karlovej univerzite v Prahe, kde bol v roku 1931
promovaný na doktora teológie. Po vysvätení
v roku 1924 bol kaplánom v Hruštíne a vo Veličnej, odkiaľ odišiel v roku 1927 za profesora teológie a prefekta kňazského seminára v Spišskej
Kapitule, kde súčasne aj vyučoval náboženstvo
v učiteľskom ústave. V roku 1933 prevzal vedenie fary v Bzinách na Orave. Ako farár štyroch
obcí venoval sa organizovaniu odbočiek Združenia katolíckej mládeže a Katolíckej akcie na
Orave. V obci Kňažia obnovil kostol, v Bzinách
faru a v mokradskom kaštieli zriadil charitný
domov. Zo Bzín odišiel do Krivej na Orave, kde
bol v roku 1950 zaistený. Vo väzení strávil desať
rokov (do roku 1960), čo značne podlomilo jeho
zdravie. Po návrate z väzenia žil v Košiciach,
v rokoch 1967 – 1969 prevzal vedenie duchovnej
správy Ústavu sociálnej starostlivosti o mládež
v Osadnom na poľských hraniciach, odkiaľ prešiel do pastorácie v Oravskom Bielom Potoku.
Vdp. ThDr. Michal Mrkva po návrate z väzenia niekoľkokrát navštívil rodnú obec, kde
v roku 1964 tajne slúžil svätú omšu. Po návrate z väzenia mal totiž zakázanú pastoračnú činnosť. Bol aj publicistom, svoje príspevky uverejňoval v Zborníku literárnych prác slovenských
bohoslovcov, v časopise Slovák, v Spišských hlasoch, v Katolíckych novinách. Začal spracovávať
Katechizmus v kázňach (160 kázní), ktorý sa mu
už nepodarilo dokončiť. Bol to príkladný kňaz
a pedagóg, na ktorého jeho rodáci nezabudli.
Ako významnému rodákovi mu v roku 2008
udelili cenu obce in memoriam a na znak úcty
mu rodáci v auguste 2013 umiestnili v rímskokatolíckom kostole vo Vyšnej Šuňave pamätnú tabuľu. Rovnako mu bolo v roku 2013 udelené čestné občianstvo obce Šuňava in memoriam.
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Oľga Harmanová-Ondrejová
– spisovateľka pre deti a mládež
(*19. január 1907 Vyšná Šuňava – †23. august
1950 Bratislava)
Ľudovú
školu
a gymnázium s maturitou
ukončila
v Ružomberku. Po
dvoch rokoch štúdia na FF UK v Bratislave učila na ľudových
školách
v Bratislave, Košiciach a Martine.
Od roku 1941
bola manželkou Ľuda Ondrejova. Venovala sa rozprávkovej tvorbe pre deti. K pozoruhodnejším z jej knižných prác patrí prvotina
Cupinôžka. Ďalšie diela, ktoré napísala pre deti,
vyšli pod názvami: Motýľ Belások, O kohútikovi Kikovi, Rozprávka o siedmich kocúrikoch,
Bol jeden domček, Zem si šije nové šaty (napísala spolu s Darinou Harmanovou), Krtko Tuláčik, Kamarátik, otvor vrátka, O Pejkovi koníkovi, Polámané husličky, Kytička, Venček. Niekoľko zväzkov jej kníh vyšlo v nakladateľstve
Tranoscius.
Zomrela po viacerých ťažkých operáciách,
zanechajúc manžela a dve malé deti, 9-ročného
Jerguša a 6-ročnú Zuzku.
Doc. PhDr. Ján Mišianik, CSc. – literárny
historik, bibliograf
(*11. október 1914 Nižná Šuňava – †15. november 1972 Bratislava)
Narodil sa v rodine Jána Mišianika
a Žofie, rod. Šmálikovej. V rokoch
1920 – 1926 navštevoval ľudovú
školu v Nižnej Šuňave, 1926 – 1934
gymnázium v Levoči. Neskôr študoval klasickú a slovanskú filológiu na
Karlovej univerzite

v Prahe a v rokoch 1938 – 1940 na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ na gymnáziu, pracovník Univerzitnej knižnice (1939 – 1943), riaditeľ Knižnice
SAVU (1943 – 1950), vedúci sekretariátu SAVU
(1948 – 1950) a vedecký pracovník Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave (1950 – 1972).
Vo svojej práci sa venoval výskumu archívov a knižníc na Slovensku a neskôr i v zahraničí (Rakúsko, NSR, Maďarsko, Poľsko, NDR,
Rumunsko). Redigoval bibliografický mesačník
Literárne zvesti, vydal doplnky a opravy k Riznerovej Bibliografii. Nové poznatky priniesol
v prácach Dejiny levočského kníhtlačiarstva (Trnava 1945), Stredoveká knižná maľba na Slovensku (Bratislava 1961). Venoval sa najstaršej slovenskej literatúre od Veľkej Moravy po osvietenstvo. Bol spoluautorom kapitol o staroslovienskej
vzdelanosti, románskej a gotickej dobe, o renesancii a baroku v Dejinách staršej slovenskej literatúry (Bratislava 1960). Výsledkom jeho výskumu sú štúdie o latinskej stredovekej próze, o literárnom humanizme, slovenskej barokovej lyrike
a o našej literatúre vo svetle feudálnej cenzúry
v knihe Pohľady do staršej slovenskej literatúry
(Bratislava 1974). Z pramenných výskumov vydal Antológiu staršej slovenskej literatúry (Bratislava 1964). Zároveň bol autorom množstva štúdií a archívnych prác, editorom a prekladateľom
z poľskej a francúzskej literatúry.
Šuňavčania si jeho pamiatku uctili 27. augusta 1997, kedy sa v rámci Tatranských bibliografických dní konal seminár o živote a diele Jána
Mišianika v Tatranskej Lomnici a zároveň spomienkový večer v Šuňave. Počas pietnej spomienky pri jeho rodnom dome vystúpili s príhovormi približujúcimi jeho život a dielo zástupcovia knižníc a Matice slovenskej a v kultúrnom
programe vystúpili folklórne skupiny.
Gejza Findura – kňaz
(*18. apríl 1918 Tribš, Poľsko – †18. august 2002,
pochovaný je na cintoríne v nižnej časti Šuňavy)
Kňazskú vysviacku prijal 13. júna 1943 v Spišskej Kapitule. Ako kaplán pôsobil v Lokci a Zákamennom, ako správca farnosti v Liptovskej
Lužnej, v rokoch 1950 – 1967 v Šuňave, potom
vo Vysokých Tatrách a jeho posledným pôsobiskom bola Štrba. Počas jeho pôsobnosti v Šuňave bol renovovaný Kostol sv. Mikuláša a Kostol
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všetkých svätých
bol nanovo omietnutý, boli vymenené lavice, drevená
podlaha a dobudovaná prístavba. Pre
svoju veselú povahu a manuálnu
zručnosť bol v obci
veľmi obľúbeným.
Pomáhal občanom
pri
elektrifikácii
domov, radil pri
novostavbách a po založení Jednotného roľníckeho družstva v Nižnej Šuňave pracoval príležitostne ako traktorista. Podieľal sa na organizovaní mnohých kultúrnych podujatí v obci, často
chodil do prírody a bol vášnivým hubárom. Od
roku 1994 žil na zaslúženom odpočinku v Šuňave v rodine Pavla Lesnického.
Na poslednej ceste ho odprevadili obyvatelia
Šuňavy i Štrby. Pohrebnú omšu celebroval pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich.
Jozef Kožár – kňaz
(*29. máj 1923 Liptovský Mikuláš – †25. december 1985 Šuňava, pochovaný je na miestnom cintoríne v dolnej časti obce)
Študoval v kňazskom
seminári
v Spišskej Kapitule.
Tu medzi jeho záľuby patril gregoriánsky spev. Bol
pomocníkom profesora cirkevnej hudby Jána Jaloveckého
a predspevoval svojim seminaristom.
Po ukončení štúdia
teológie bol vysvätený 29. júna 1947 a stal sa kaplánom v Kežmarku.
Za otvorený prejav negatívneho postoja ku prijatému zákonu o interrupciách bol niekoľko rokov
väznený. Po prepustení z väzenia bol prinútený
s mnohými ďalšími kňazmi vykonávať nútené
práce a neskôr si musel sám hľadať zamestnanie.
Vykonával rôzne manuálne práce. Pri nedostatku
kňazov v 60. rokoch ho opäť prinavrátili do pastorácie. Stal sa kaplánom v Poprade. Po uvoľne-
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ní miesta farára v Nižnej a Vyšnej Šuňave v roku
1967 nastúpil na toto miesto a pôsobil tu až do
roku 1985. Šuňavčania si ho obľúbili. Sedemnásť
rokov bol pre nich uznávaným a milovaným duchovným otcom. Učil ich nielen slovom, nie napomínaním alebo trestaním, ale predovšetkým
svojím duchovným životom a vlastným príkladom ozajstného kňaza. Počas jeho pôsobenia
pribudol v roku 1970 v kostole vo Vyšnej Šuňave
zvon, vymenili dláždenie a lavice, zaviedli elektrické vykurovanie, do kostolov vo Vyšnej i Nižnej Šuňave dal vyrobiť na vlastné náklady mozaikové okná, osadené na južnej strane kostola.
Keď v roku 1985 náhle ťažko ochorel, sústredila celá farnosť svoje modlitby za jeho uzdravenie. Jeho smrť všetkých nečakane zastihla počas
vianočných sviatkov v roku 1985.
Obľúbenému kňazovi udelili v roku 2007 in
memoriam Cenu obce.
Vdp. Michal Zajac – kňaz tešiteľ
(*9. september 1939 Nižná Šuňava – †19. august
2003 Spišská Kapitula, pochovaný je v nižnej
časti obce Šuňava)
Jeho otec Štefan Zajac bol v roku 1950
uväznený
spolu
s ostatnými občanmi Šuňavy kvôli účasti na tzv. šuňavskej vzbure, keď
bránili svojho kňaza Františka Martinku.
Študoval
na
Strednej chemickej
škole v Ružomberku. Jeden rok pracoval ako konštruktér v Stredoslovenských celulózkach a papierňach v Ružomberku. Odtiaľ odišiel do Bratislavy, kde študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Bol ordinovaný 28. júna 1964 pre Spišskú diecézu. Pôsobil v Trstenej, Rabči, Ružomberku, Levoči, Huncovciach, Veľkej Lomnici, Vrbove, Žakovciach,
Dedinkách, Vyšnom Slavkove, v Brutovciach,
Hnilčíku, v Batizovciach a Bušovciach. Obecné
zastupiteľstvo v Šuňave mu v roku 2008 pri príležitosti 710. výročia prvej písomnej zmienky
o obci udelilo Cenu starostu obce.
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Mária Galliková: Život, 2009
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Miroslav Jurkovič: Z rannej hmly sa vynára majestátny štít Kriváňa

3

Mária Galliková: Šuňavčanky, 2005

4

Martin Imrich: Mučeníčky, 2012
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UMELCI ZO ŠUŇAVY
– Šuňava očami umelcov
PaedDr. Mária Gallíková – maliarka
(*1. marec 1952 Poprad)
Študovala na SVŠ
v Poprade (1971 –
1973) a na Pedagogickej fakulte UPJŠ
v Prešove (1970 –
1974). Ako pedagóg pôsobila na základných školách.
V roku 1986 získala
titul doktor pedagogiky (PaedDr.).
V rokoch 2000 až
2013 vyučovala na
Základnej umeleckej škole v Poprade, Tatranskej alternatívnej škole na ZŠ na Komenského
ul. a na Základnej umeleckej škole Janka Silana
v Poprade. V súčasnosti pracuje na metodickom
oddelení pre výtvarnú výchovu v Poprade-Spišskej Sobote a zúčastňuje sa na súťažiach záujmovej umeleckej činnosti.
Okrem maľby, kresby a grafiky sa venuje aj
textilným technikám (macramé, gobelíny, práca s vlnou, návrhy na odev, patchwork), prácam
z drôtu, hliny a kombinovaným technikám. Jej
diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach
doma i v zahraničí (USA, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Česko, Austrália...)
Pre svoju tvorbu našla inšpiráciu v dedinských motívoch, no učarovala jej rázovitá krajina Spiša, Vysokých Tatier, najmä Šuňavy. So
svojimi obrazmi sa verejnosti mnohokrát predstavila na samostatných i kolektívnych výstavách. Viackrát vystavovala v Šuňave, napríklad
pri príležitosti 700. i 715. výročia prvej písomnej zmienky o Šuňave, na výstave Dedičstvo otcov a materí našich..., pri príležitosti 30. výročia
folklórneho súboru v obci Šuňava.
Pravidelne vystavuje v Podtatranskej knižnici v oddelení umenia v Poprade-Spišskej Sobote.
Zúčastnila sa tvorivých dielní na Kysuckom
plenéri výtvarníkov Slovenska. V Kežmarku vystavovala vo výstavnej sieni Barónka, s ďalšími
výtvarníkmi Kežmarku v kultúrnom stredisku Kežmarok. Pravidelne sa zúčastňuje na výstavách pedagógov a výtvarníkov okresov Po-
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prad, Kežmarok a Levoča. Zúčastnila sa plenéru
v Zamagurí-Zálesí a je pravidelnou účastníčkou
krajských a celoslovenských súťaží.
V obci Šuňava má malý dom, kde trávi spoločne so svojou rodinou značnú časť svojho voľného času. Učarovali jej nielen krajina, ale predovšetkým ľudia a spôsob ich života, krásne dreveničky, domy s typickou architektúrou, zvyky
a kroje. Výtvarne zachytáva život a prácu ľudí.
Na jednej strane je to reálny dedinský svet s typickou dominantou kostolnej veže, gazdovské
dvory a záhumnia, furmani s koňmi, ženy s kravami, deti pri hrách, a vôbec dedinský človek pri
rôznych prácach na poli, vo dvore i doma. Na
strane druhej, je to snaha o zachytenie zvykov,
obyčají a tradícií, ktoré dnes poznáme už len
z národopisných slávností v prevedení folklórnych skupín. Neopakovateľnú atmosféru jej obrazov dotvára svojou farebnosťou dobové oblečenie Šuňavčanov.
Mgr. sztuki Martin Imrich – maliar
(*12. október 1986 Poprad)
Študoval na Základnej škole v Šuňave (1993 – 2002),
na Strednej odbornej škole v Poprade-Veľkej,
odbor
mechanik elektronik so zameraním
na autoelektroniku
(2002 – 2006) a na
Akadémii umení
v Banskej Bystrici
na katedre maľby,
Ateliér klasických maliarskych disciplín profesora Ľ. Hološku (2007 – 2010).
Na vysokej škole získal štipendium Erasmus
na Akademii Sztuk Pięknych vo Varšave (2009
– 2010), kde pokračoval v pedagogickom štúdiu
a magisterskom štúdiu na fakulte maľby (Ateliér
profesora K. Wachowiaka, 2010 – 2012). Tu získal v roku 2012 diplom Akademie Sztuk Pięknych vo Varšave.
Dominantným obrazom jeho diplomovej
práce bol obraz s rozmermi 5 x 3 m s názvom
Mučeníčky. Znázorňuje prenasledovanie kresťanov za panovania Nera. Zobrazuje 14 postáv
v životnej veľkosti. Jeho obrazy boli doteraz vy-
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stavené v galériách vo Varšave
(2010, 2011, 2012, 2013), v Smołdzine (2010, 2011, 2012), Londýne (2013), Banskej Bystrici (2010), Prešove (2013), Legnici (2012), Ružomberku (2009),
Poprade-Spišskej Sobote (2011)
a v Spišskom Podhradí (2013).
Rok 2012 bol preňho veľmi
úspešným. Za svoje diela získal
diplom a rektorské vyznamenanie Akademie Sztuk Pięknych
vo Varšave – maľba a diplom
z disciplín: Ateliér maľby – Prof.
K. Wachowiak, Ateliér umeleckej tkaniny – Prof. D. Grynczel,
Ateliér kresby Prof. M. Wyrzykowski. Od roku 2012 študuje v doktorandskom štúdiu na
Akademii Sztuk Pięknych vo
Varšave na fakulte grafiky.
Za svoje výtvarné práce získal
viaceré ocenenia: Rektorské vyznamenanie v roku 2012 (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Ocenenie „im. Profesora
Józefa Szajnyu fundowana przez
Fundusz Popierania, Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów
ZAIKS“, „Nagroda Ewy Tomaszewskiej Posłankę do Parlamentu Europejskiego“, „COMINGOuT – Najlepsze Diplomy ASP
2012“.
V októbri 2013 Martina Imricha vybrali do celosvetového projektu GLO‘ART (globalart center) ako jedného zo štyroch maliarov a dvoch sochárov
na svete (z miest Belehrad, Skopje, Záhreb, Šuňava a dvaja umelci pochádzajú z Atén).
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Jozef Pilát – maliar
(*15. august 1992 Poprad)

Základnú školu v Šuňave navštevoval v rokoch 1999 – 2008.
V štúdiu pokračoval na SPŠ
v Poprade (2008 – 2012), v odbore propagačná grafika, kde
svoju činnosť orientoval predovšetkým na prácu s počítačmi, tvorbu 3D grafiky, animácií
a reklamy.
Pocit nedostatočného naplnenia vyústil do aktivity popri
štúdiu. Začal sa rozvíjať v maľbe
a sochárstve. Navštevoval ZUŠ
v Poprade a pod vedením Vladislava Leštacha sa hlbšie ponoril do nadobudnutých poznatkov vypaľovania keramiky.
Jeho výstupnou prácou zo
strednej školy bola socha z bronzu, kde zužitkoval nielen svoj talent, ale aj manuálnu zručnosť.
Projekt realizoval kompletne, od
postavenia taviacej pece až po
samotný odlev. Prácu vystavoval
spoločne so svojimi spolužiakmi
v pobočke Podtatranskej knižnice v Poprade-Spišskej Sobote.
Po úspešnom absolvovaní talentových skúšok nastúpil v roku 2013 do prvého ročníka Akademie sztuk pięknych vo Varšave. Študuje maľbu, ale pokračuje
aj v otvorenom projekte tavenia
bronzu.

5

Ing. Miroslav Jurkovič – fotograf
(*16. február 1959 Bratislava)
Žije a pracuje v Bratislave. Veľa voľného času však trávi cestovaním
a chalupárčením. V prírode nachádza pokoj a inšpiráciu ku svojej
amatérskej fotografickej tvorbe.
Keď ho nezobrali na školu umeleckého priemyslu – odbor fotografia, nasmeroval svoju profesionálnu dráhu na cestu stavebného inžiniera. Vyštudoval Stavebnú fakultu
SVŠT v Bratislave. No láska k fotografii mu zostala. V roku 1990 prišiel aj s rodinou do Šuňavy a našiel
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tu nádhernú prírodu, krásnu krajinu
a hlavne veľa dobrých ľudí. A práve
tu dostal najviac inšpirácií a podnetov ku svojej tvorbe amatérskeho fotografa.
Svoje práce už stihol vystaviť na
výstavách v Plaveckom Štvrtku, na
folklórnom festivale v Liptovskej Tepličke, v inštitúte Ekonomickej univerzity v Bratislave, v kultúrnom stredisku v Senci, na podujatiach Divadelná
Šuňava 2013 a Dni Šuňavy 2013.
V slovenskom filme Kosenie Jastrabej lúky zaznie jedna veta: „Každý človek by mal mať svoj bod na zemeguli.“ Miesto, ktoré má rád a kam
sa rád vracia. Ako sám tvrdí, on má
to šťastie, že má také body dva. Jeden v Plaveckom Štvrtku na Záhorí, odkiaľ pochádzajú jeho predkovia,
a druhý v Šuňave.

6
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Ján Zajac – rezbár
(*18. apríl 1926 Nižná Šuňava – †27. august 2010 Šuňava)
Vo voľnom čase začal
vyrezávať rôzne zmenšené poľnohospodárske náradie. Najskôr sa
venoval
vyrezávaniu
náradia na spracovanie ľanu, neskôr vyrábal hospodárske náradie. Zostrojil aj viacero
makiet drevených domov s príslušenstvom.
Niekoľko z nich daroval
do Prahy, Levoče, Starej
Bystrice i do susedných obcí. Vyrezal aj maketu drevenej kaplnky. So svojimi výrobkami sa prezentoval
na výstavách ľudových remesiel v Kežmarku, v Spišskej Sobote a Štrbe.

7

5

Jozef Pilát: Renovácia

6

Mária Galliková: Šuňava – krásna zem, 2001

7

Mária Galliková: Oslava práce, 2001

Summary
The municipal area of Šuňava includes two land
registers – Vyšná and Nižná Šuňava and belongs
to the foothills of the Low Tatras. Through
the municipality of Šuňava is going the main
European watershed of the Baltic and Black Sea.
Vyšná Šuňava was founded about 1298 on
the basis of the German law. The first written
reference came from 1321 (from 1551 about
Nižná Šuňava). Both municipalities were part of
the Szepes county since 1848.
The notary`s office of the county in Vyšná
Šuňava was abolished in 1925 and it was moved
to the municipality Lučivná which included
Vyšná and Nižná Šuňava. Each municipality was
represented by a mayor, a local council and local
delegates.
From January 28th to 29th 1945 the municipalities were liberated by the Soviet Army. The
Municipal National Council (Miestny národný
výbor, MNV) was established in Nižná Šuňava
on January 30th 1945, in Vyšná Šuňava on
February 9th 1945.In 1950 a skirmish took place
with the national militsioner for the protection
of the priest František Martinka to prevent his
imprisonment which ended with checking,
questioning and torture of 200 inhabitants of
Nižná Šuňava and the imprisonment of four
persons and the priest. The decision about the
fusion of the municipalities Vyšná and Nižná
Šuňava was taken after the decree of the District
National Council (Okresný národný výbor,
ONV) by the plenary assembly of the Municipal
National Council on August 23rd 1973.
The town hall was established in 1990. The
mayor and the local council are elected for
four-year interval in the local self-government
voting. Stanislav Kubaský is the mayor of the
municipality since 1991.
From the economy point of view Vyšná
Šuňava was the property of the Letanovce
Carthusians from the Rock of Refuge (Skala
útočišťa) in the Slovak Paradise from 1320 till
1646.NižnáŠuňava was owned by the Štiavnica
Abbey of the Cistercian Order. Because of the
low fertility soil due to the cold climate rent-roll
regulations from Maria Theresia were signed

in 1773. Since the 19th century some rent-roll
companies administered the woods and pastures
of the municipality. At the end of century an
emigration wave to the USA began because of
the extreme poverty. Michal Pavliga from Nižná
Šuňava was one of the first emigrants. At the
turning point of the 20th century coal deposit
was found in the municipal area of Vyšná Šuňava
and Štrba.
Due to the influence of the ideology of the
Communist Party the Agricultural Production
Cooperative (Jednotné roľnícke družstvo, JRD)
was established on March 22nd 1959 in Nižná
Šuňava and on February 16th 1958 in Vyšná
Šuňava which had an important impact on the
employment of the inhabitants till the year 1989.
It was renamed to the Agricultural Cooperative
Šuňava (Poľnohospodárske družstvo Šuňava,
PD) in 1991 which was joined by the company
Ager BG, Ltd. in 2008. The current nameis
BIOFARMA ŠUŇAVA PD and focuses on the
organic production. The economic management
of the municipality is maintained by the Association of the Former Rent-roll Providers Nižná
and Vyšná Šuňava and the Rent-roll Association
Šuňava – group Filice and Zaťura.
Since the 1960s extended private and public
building constructions took place along with
electrification of the municipality but it became
fully fitted not until 1989. From 1991 till 2013
the full infrastructure was completed – with the
construction of the sewage treatment plant, the
implementation of the gas line, the connection
of the cabel TV (with the local broadcast station)
and internet, the reconstruction and the fitting
of the electrical network, the public illumination,
the kindergarten, the multipurpose park in front
of the building of the town hall, the school gym
and the houses of mourning in both parts of
Šuňava. In 2013 the revitalisation of the central
zone, the expansion of the sidewalks, the waste
separation and collection (yard opening) and
the replacement of the wire through the wireless
radio broadcasting were completed.
The municipalities Vyšná and Nižná Šuňava
have been shaped through the catholic religion.
The first church in Nižná Šuňava was built in
1398 which was dedicated to All Saints after
the full reconstruction by the Jesuit college
from Jáger in 1765. The construction of a new
presbytery was made in 1939. The church of Saint
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Nicholas was built in 1693 in Vyšná Šuňava. The
churches were under construction several times;
the latest works were finished in 2007.
The first written reference about the activity
of a teacher in Nižná Šuňava came from the
year 1693. Till 1818 the children from Vyšná
Šuňava visited the school in the neighboring
municipality Štrba, the children from Nižná
Šuňava the school in Lučivná. The shared
school building was constructed in 1818 in
Nižná Šuňava. A second school was built in
1892 in Vyšná Šuňava. The school was moved
into one building as consequence of the fusion
of the municipalities in 1974. The public school
is a legal entity administered (together with the
kindergarten) by the town hall since 2002.
The activity of the local theater shaped the
cultural life of the inhabitants of the municipality.
The folkloric group initiated by the ethnographer
PhDr. Ján Olejník started its operation in the
middle of the 20th century. In the present days
the theater group „Juvenille Theater“ (Divadlo
Mladých) is known through all the country
from festivals and competitions. Since 1993 the
festival of the amateur theaters „Theater Šuňava“
(Divadelná Šuňava) and since 1999 the festival
of country, folk and bluegrass music „Country
weekend Šuňava“ have been celebrated.
The municipality has a long tradition of
several associations. One of the oldest and
most successful has been the Volunteer Fire

Department Association which represented
the municipality Šuňava and achieved with the
woman group the 1th place at the International
Olympics in Brno (Czech Republic) in 1973, 5th
place in Kočevje (Slovenia) in 2011 and 3rd place
at the CTIF-Olympics in Mulhouse (France) in
2013. Some other activ associations are the Slovak
Catholic Unity (Katolícka jednota Slovenska),
Slovak Red Cross (Spolok červeného kríža),
Country Club Šuňava, Biathlon Club Šuňava,
Municipal Soccer Club (Obecný futbalový
klub) and Hunting Association (Poľovnícke
združenie).
Šuňava has been the hometown of some
important personalities like priest Th.D. Alojz
Ottó (1877 – 1947), priest and historian Štefan
Šmálik (1908 – 1991), priest, educator and
journalist Th.D. Michal Mrkva (1900 – 1970),
literary historian and bibliographer PhDr. Ján
Mišianik (1914 – 1972), children`s and youth
literature writer Oľga Harmanová-Ondrejová
(1907 – 1950), priest Jozef Kožár (1923 – 1985),
priest Gejza Findura (1918 – 2002) and priest
Michal Zajac (1939 – 2003).
Some creative artists have been working
in Šuňava – PaedDr. Mária Gallíková, Martin
Imrich, Mgr. art., Jozef Pilát, photographer
Miroslav Jurkovič, Ing. and carver Ján Zajac.
Because of its dynamic municipality development
Šuňava provides a high level of living standard
for its inhabitants and visitors.

Resümee
Das Gemeindegebiet von Šuňava machen zwei
autonome Kataster aus – Vyšná und Nižná
Šuňava (Nieder- und Ober-Schönau). Es gehört
zu dem Vorgebirge der Niederen Tatra. Durch
die Gemeinde verläuft die europäische Wasserscheide zwischen der Ostsee und dem Schwarzen
Meer.
Vyšná Šuňava entstand auf der Grundlage
des deutschen Rechtes 1298, die erste schriftliche Erwähnung stammte aus dem Jahre 1321.
Nižná Šuňava ist erst 1551 schriftlich belegt. Die
beiden Gemeinden gehörten unter die Verwaltungseinheit des Komitats Zips seit 1848.
Der Sitz des Bezirksnotariats in Vyšná Šuňava
wurde 1925 nach Lučivná (Lautschburg) verlegt
und verwaltete die Gemeinden Lučivná, Vyšná
und Nižná Šuňava. Jede Gemeindeverwaltung
vertraten der Bürgermeister, der Gemeinderat
sowie die Bürgervertretung.
Die Gemeinden Vyšná und Nižná Šuňava
wurden in der Nacht vom 28. Januar 1945 von der
Sowjetarmee befreit. Der Gemeindenationalausschuss (Miestny národný výbor, MNV) nahm
seine Tätigkeit am 30. Januar 1945 in Nižná
Šuňava und am 9. Februar 1945 in Vyšná Šuňava
auf. Bei dem Scharmützel von 1950, das die Verteidigung des Priesters František Martinka vor
der Festnahme zum Gegenstand hatte, wurden
etwa 200 Einwohner vom Volks-Milizionär
durchsucht und gefoltert. Der Priester und vier
weitere Personen wurden inhaftiert. Am 23.
August 1973 wurde die Fusion von Vyšná und
Nižná Šuňava bei der öffentlichen Plenarversammlung des Gemeindenationalausschusses durch den Entscheid des Bezirksnationalausschusses (Okresný národný výbor, ONV)
bestätigt.
Im Jahre 1990 wurde das Gemeindeamtgegründet. Der Bürgermeister und der Gemeinderat werden durch Wahlen der kommunalen
Selbstverwaltung im vierjährigen Intervall
gewählt. Stanislav Kubaský ist seit 1991 der Bürgermeister der Gemeinde.
Vyšná Šuňava war zwischen 1320 und 1646
das Eigentum von den Lettensdorf-Kartäusern
von dem Zufluchtsfelsen (Skala útočišťa) in dem

Slowakischen Paradies. Nižná Šuňava gehörte
der Schemnitzer Abtei des Zisterzienserordens.
Das Gemeindegebiet hatte aufgrund des kalten
Klimas eher eine niedrigere Nährbodenqualität. Um die Wirtschaftssituation zu verbessern,
wurde die von Maria Theresia angeordnete Urbarregelung 1773 unterschrieben. Seit dem 19. Jh.
wurden die Wälder und Weiden von mehreren
Urbaren verwaltet. Armut breitete sich am Ende
des 19. Jh. aus. Als einer der ersten Einwohnerwanderte Michal Pavliga aus Nižná Šuňava
in der Hoffnung auf ein besseres Leben in die
USA aus. Am Übergang zum 20. Jh. wurden
in dem Kataster von Vyšná Šuňava und Štrba
bedeutende Kohlevorkommen gefunden.
Unter dem Einfluss der Kommunistischen
Partei entstand am 22. März 1959 die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (Jednotné roľnícke družstvo, JRD) in Nižná Šuňava (am
16. Februar 1958 in Vyšná Šuňava), die im hohen
Maße zur Vollbeschäftigung der Einwohner bis
zu der Samtenen Revolution 1989 beitrug. Im
Jahre 1991wurde es in die Landwirtschaftliche Genossenschaft Šuňava (Poľnohospodárske
družstvo Šuňava, PD) umbenannt, der 2008
Ager BG GmbH Poprad beitrat und trägt heutzutage (aufgrund der zunehmenden Bioproduktion) die Bezeichnung BIOFARMA Šuňava PD.
Die folgenden Gesellschaften sichern die gegenwärtige Wirtschaftsführung: Gemeinschaft
der ehemaligen Urbarbetreiber Šuňava (Gemeindeteil Vyšná Šuňava und Nižná Šuňava)
sowie Grundstücksgenossenschaften Filice und
Zaťura.
Seit den 60gen Jahren wurden erweiterte
Baumaßnahmen von Privathäusern und öffentlichen Gebäuden verwirklicht. In der Zeit wurde
der elektrische Strom eingeführt. Erst in den
Jahren nach 1989wurde die Infrastruktur der
Gemeinde kontinuierlich verbessert. Zwischen
1991 und 2013 wurden der Bau der Kläranlage,
die Einführung der Gasleitung, der Anschluss
ans Kabelfernsehnetz (mit der Einführung
des Lokalfernsehens) und die Anbindung ans
Internet abgeschlossen. Hinzu kamen die Rekonstruktion und der Ausbau des Stromnetzes,
der öffentlichen Beleuchtung, des Kindergartens, der Parkanlage mit dem Mehrzweck(spiel)
platz vor dem Gebäude des Gemeindeamtes,
der Schulturnhalle und der Trauerhäuser sowie
(2013) die Revitalisierung der zentralen Zone,
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der Ausbau der Bürgersteige, die Abfalltrennung und -entsorgung (mit der Öffnung des
Wertstoffhofes) sowie das Ersetzen des Draht
hörfunkes durch einen drahtlosen Hörfunk.
Zwei katholische Kirchen prägen das Gemeindebild von Šuňava. Die erste Kirche wurde
1398 in Nižná Šuňava gebaut. Den Neubau
und die Weihe zu Aller Heiligen Kirche wurde
1765 von dem Jesuitenkolleg aus Jáger (Erlau)
vorgenommen. In Vyšná Šuňava wurde die dem
Heiligen Nikolaus geweihte Kirche 1693 gebaut.
Die letzten umfassenden Renovierungsarbeiten
wurden 2007 abgeschlossen.
Bis zum Jahr 1818 besuchten die Kinder aus
Vyšná Šuňava die Schule in Štrba, die Kinder
aus Nižná Šuňava in Lučivná, wobei den Kronikauszügen entsprechend schon 1693 ein Lehrer
in der Gemeinde tätig war. Die Gemeindeschule in Nižná Šuňava wurde 1818 gebaut (1892 in
Vyšná Šuňava), wobei die Schulen aufgrund des
Gemeindezusammenschlusses 1974 fusionierten. Die Gemeinde ist seit 2002 Schulträger.
Im Bereich der Kultur ist die Wirkkraft des
volkstümlichen Theaters in der Geschichte hervorzuheben. In der Gegenwart ist die seit einigen Jahren innerhalb der Slowakei anerkannte Theatergruppe „Nachwuchstheater“ (Divadlo
Mladých) tätig, die auf Initiative des Ethnographen PhDr. Ján Olejník Mitte des 20. Jh. ins
Leben gerufen wurde. Seit 1993 findet das Amateurtheaterfestival „Theater in Šuňava“ (Divadelná Šuňava) in der Gemeinde statt.

Šuňava hat eine lange Vereinstradition.
Zu den ältesten und erfolgreichsten gehört
der Freiwillige Feuerwehr verein, zu dessen
wichtigsten Erfolgen der 1. Platz der Frauenmannschaft an der internationalen Feuerwehrolympiade in Brno (Tschechische Republik)
1973, der 5. Platz in Kočevje (Slovenien) 2011 und
der 3. Platz der CTIF-Feuerwehrolympiade in
Mulhouse (Frankreich) 2013 zählen. Zu weiteren
aktiven Vereinen zählen Katholische Union
Slowakei (Katolícka jednota Slovenska), Slowakisches Rotes Kreuz (Spolok červeného kríža),
Country club Šuňava, Biathlon club Šuňava, Gemeindefußballverein Šuňava (Obecný futbalový
klub) und Jagdverein (Poľovnícke združenie).
Priester Dr. Theol. Alojz Ottó (1877 – 1947),
Priester und Historiker Štefan Šmálik (1908 –
1991), Priester, Pädagoge und Publizist Dr. theol.
Michal Mrkva (1900 – 1970), Literatur-historiker und Bibliograph PhDr. Ján Mišianik (1914 –
1972), Schriftstellerin für Kinder- und Jugendliteratur Oľga Harmanová-Ondrejová (1907
– 1950), Priester Jozef Kožár (1923 – 1985) und
Priester Michal Zajac (1939 – 2003) gehören zu
bekannten Persönlichkeiten aus Šuňava.
In der Gemeinde sind einige Künstler tätig –
PaedDr. Mária Gallíková, Martin Imrich, Mgr.
art., Jozef Pilát, Photograph Miroslav Jurkovič,
Dipl. Ing. und Schnitzer Ján Zajac.
Durch die dynamische Gemeindeentwicklung bietet Šuňava den Einwohnern sowie
Besuchern einen hohen Lebensstandard.
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