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VIII. Poznámky a vysvetlivky 
 

Šarišské nárečie 

Z jazykového hľadiska je Šariš nehomogénny celok. Jeho nárečie má síce spoločné 

jazykové znaky, ale je nemálo takých prvkov, ktoré sú charakteristické len pre niektoré oblasti 

Šariša. Ide najmä o okrajové časti, kam patria aj Sedlice, kde prirodzene presahujú vplyvy 

susedných regiónov. Tu konkrétne ide o vplyvy susediaceho Spiša. Inde  to môžu byť 

zemplínske nárečia alebo abovský dialekt. V šarišskom nárečí používanom v Sedliciach, sa 

slová zvykli zapisovať podľa týchto základných zásad:  

 mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ sa označujú mäkčeňom aj vtedy, keď za nimi 

nasleduje i, a e ( ňič, ňemam) 

 hláska  i  má v písanej forme vždy tu istú podobu (štiri, visoki, kvitki,, 

rozmarija) 

 predpony s-, z-, zo- píšeme podľa výslovnosti ( spoza, zobrac, stadzi ) 

 predložky s, z, sa píšu tak ako v slovenčine, so siedmym pádom píšeme s ( 

s ňim, s ocom ) s druhým pádom z ( z poľa, z domu ); v spojení s hláskou  o  

majú obidve predložky rovnakú podobu zo. 

 samostatne sa nepoužíva ani predložka k ale ku ( ku tebe, ku mňe )  

 dvojhlásky sa nepíšu, ale používame spojenie s  -j- ( lješče, pjatek, rozmarija ) 

 namiesto hlásky ô sa v písomnom prejave v Sedliciach používa forma o (moj, 

post)  

 zaujímavá je aj písaná forma slovného spojenia ho-, tu sa v niektorých  slovách 

do tohto spojenia vkladá spoluhláska -v- (hvora, hvari)  

 nepoužívajú sa dĺžne 

 v spojení s číslovkou dva (-e) sa používa iba mužský rod ( dva ženy, dva dzeci) 
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Význam niektorých použitých šarišských slov 

 čarňica - černica, krovitá rastlina s čiernymi plodmi podobnými maline 

 čerkac - hrkotať, štrkotať 

 durkac - buchotať, hrmotať 

 dzeci - deti 

 hvari - hovorí, vraví  

 hvora - hora 

 jašľičkar - betlehemec, kto nosí betlehem 

 kalap - klobúk 

 koršov - demižón, väčšia, opletená fľaša 

 pirečko - pierko 

 počľivosc - úcta, vážnosť, uznanie autority 

 post - pôst 

 priaznosc - žičlivosť 

 ščirosc - štedrosť 

 valal - stred dediny 

 vartáš - nočný strážnik obce  

 Viľija - Štedrý večer 

 Zrukovana - zasľúbená, má svojho milého. 

 

Jednota sv. Cyrila a Metoda  

Cirkevná organizácia založená 5. júla 1941 reprezentovala najmä veriacich 

gréckokatolíckej cirkvi. Podľa jej stanov bolo cieľom Jednoty starať sa o nábožensko-mravné 

a kultúrne povznesenie Slovákov gréckokatolíkov, ako aj chrániť ich záujmy. V roku 1950 

bol tento spolok komunistami zrušený a obnovený až po roku 1990 ako Spolok sv. Cyrila a 

Metoda. Jeho poslaním je náboženská a kultúrna osveta gréckokatolíkov, čím chce 

nadväzovať na činnosť cyrilometodskej misie. 
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Excurendo  

Farnosť spravovaná kňazom z  inej farnosti. 

Rusadle 

Svätodušné sviatky poznáme i pod názvami Pentacoste - ktorý v sebe zahrnuje číslicu 

50, tiež ako Letnice, Turice a vo východných častiach Slovenskej republiky ako Rusadle. Pre 

kresťanov sú pamiatkou na zoslanie Ducha Svätého na apoštolov. Svätodušné sviatky majú 

svojho dávnejšieho predchodcu i v židovskom sviatku Šavuot. V starom Ríme na rozhraní jari 

a leta bývala slávnosť ruží - Rosalia. Od tohto je pravdepodobne odvodený aj názov Rusadle, 

používaný najmä na východe Slovenska. Tento sviatok  má pohyblivý termín a tak môže v 

jednotlivých rokoch pripadnúť na dni od 10. mája do 13. júna. 

Na dedinách bolo zvykom, že pred príchodom sviatkov sa ľudia v chotároch starali o 

vyčistenie aspoň jedného prameňa alebo studničky. Odmenou im mal byť rok bez bolestí 

a chorôb. Turice ľudí inšpirovali k  výzdobe svojich príbytkov zelenými vetvičkami z brezy 

alebo lipy. Dodnes žije turíčna obyčaj stavať máje. V niektorých dedinách zvyknú stavať 

jeden spoločný máj. 

Hoci je sviatok Turíc pohyblivý,  má dosah aj na  obsah pranostík. Ak bolo na Rusadle  

jasno a slnečno ľudia  dúfali v hojnosť úrody. Zamračená a  daždivá obloha prinášala rok 

dažďa a búrok, čo vzbudzovalo obavy o kvalitu sena i žita. Výstižne je to v prísloví - svätý 

Duch, do vody buch, alebo - modré Turice,  bohaté Vianoce.   

Šoltýs  

Je slovo, ktorým sa v minulosti pomenovával zakladateľ alebo sprostredkovateľ 

osídlenia obce. Šoltýs na základe písomnej zmluvy so zemepánom získal za založenie novej 

alebo osídlenie starej spustnutej osady výsady, ktoré mu zabezpečovali výhodné majetkové 

pomery a dedičné richtárstvo s určitou súdnou a správnou právomocou. Pozýval osadníkov, 

rozdeľoval pôdu a bol výkonnou zložkou medzi zemepánom a poddanými. Okrem toho 

šoltýsi mali právo na svojich pozemkoch držať nielen poddaných, ale i  želiarov. Od konca 

17. storočia sa pojmom šoltýs označoval aj richtár, ktorý nemal nijaké výsady. Slovo šoltýs 

pochádza z nemčiny. V slovenskej, nemeckej alebo latinskej podobe je základom mnohých 

priezvisk. Inštitúcia šoltýstva úplne zanikla za Márie Terézie po urbárskej regulácii. 
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Želiar 

Výraz, ktorý pomenúva najchudobnejšiu vrstvu roľníkov žijúcu na dedinách, ktorá na 

niektorých panstvách tvorila až štvrtinu miestneho obyvateľstva. Želiar bol taký človek, ktorý 

mal menší grunt než 1/8 urbárskej usadlosti. Želiar mohol byť zaopatrený domom (domkár, 

komorník) alebo bez domu (podludník). To isté čo podludník, želiar, vyjadruje aj slovo hofer, 

hofier, prevzaté z nemčiny.  

Čierna hora 

Je krajinný celok Slovenského rudohoria. Pohorie Čierna hora sa nachádza zhruba 

medzi Hornádom a Sopotnicou. Najvyšší vrch je Roháčka (1028 m n. m.). V údolí medzi 

Volovskými vrchmi a Čiernou horou je na rieke Hornád vybudovaná priehrada Ružín. Lesné 

chodníky a lesné cesty pohoria Čierna hora, vytvárajú veľké možností na vykonávanie pešej 

turistiky a cykloturistiky. V lokalite Hornádske lúky je niekoľko turistických chát. Neďaleko 

nich stala aj veľmi pekná a Sedličanmi obľúbená  zrubová chata Nezábudka, ktorá ale do 

základov pred niekoľko málo rokmi vyhorela. Bola to pre všetkých, turistov veľká strata. 

Pohorie Čiernej hory je stále obľúbeným turistickým miestom najmä pre farebnú pestrosť 

prírody,  tiché okolie a rozmanitosť flóry aj fauny. 

Ružín – Ružínska priehrada 

Je umelá vodná nádrž na rieke Hornád pod obcou Margecany,  ktorá tvorí zdroj 

úžitkovej vody pre priemysel a tepelnú energetiku, ďalej sa využíva jej vodná energia, je 

ochranou pred veľkými vodami a slúži aj na rekreáciu. Vodná nádrž má zásobný objem vody 

45,3 miliónov kubických metrov a zatopená plocha je 3,9 štvorcových kilometrov. Je 

obľúbenou rekreačnou oblasťou. Hĺbka nádrže dosahuje v niektorých miestach až 60 metrov. 

Vodná nádrž Ružín vznikla prehradením rieky Hornád v hlbokom kľukatom údolí pod  

Bujanovskými vrchmi.  

Šarišská vrchovina 

Je skupina pahorkatín a údolí na Slovensku v oblasti južnej časti regiónu Šariš. 

Geograficky ju ohraničujú Košická kotlina, Čierna hora, Branisko, Bachureň a údolie rieky 

Torysa. Predstavuje krajinu, ktorá sa vytvorila na geologickom podloží pochádzajúcom zo 

starších treťohôr, kedy sa v morskom prostredí usadili vrstvy pieskovcov a ílovcov. Táto 

montánna geologická stavba sa odráža v miernych, hladko modelovaných tvaroch povrchu, na 

ktorom sa striedajú poľnohospodárske pôdy so zalesnenými plochami. 
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Jozef Hanula 

Maliar a učiteľ narodil sa 6.4.1863 v  Sliačoch, zomrel 22.8.1944 v Spišskej Novej Vsi. 

Základy výtvarnej techniky získal u svojho otca. Študoval na Krajinskej škole pre kreslenie v 

Budapešti s podporou biskupa J. Částku. Zameral sa hlavne na sakrálnu tematiku. Od roku 

1896 pôsobil ako slobodný umelec v Chrasti nad Hornádom, neskôr ako učiteľ kreslenia na 

štátnej škole v Spišskej Novej Vsi. Určitý čas žil v Mníchove. Vytvoril 40 kostolných 

výmalieb. Dôležitou, hoci sčasti neprebádanou zložkou jeho pôsobenia, je publicistika. V 

týždenníku Tatry, ktorý redigoval 1918 - 1922, a neskôr aj inde, sa vyjadroval k problematike 

slovenskej kultúry úvahovými alebo memoárovými článkami. Ich vrcholom bola kniha 

Spomienky slovenského maliara, napísaná okolo r. 1935. Roku 1919 sa stal 

spoluzakladateľom Spolku slovenských umelcov v Martine a roku 1941 bol vyznamenaný 

štátnou cenou. Od roku 1919 žil v Spišskej Novej Vsi. Tam aj zomrel a je aj pochovaný.  

Mikuláš Jordán  

Akademický maliar. Narodil sa 7.6.1892 v Prešove. Základy výtvarného vzdelania 

získal u významného plenéristu Pála Szineyho v Jarovniciach a prehĺbil si ich na Akadémii 

výtvarných umení v Budapešti. Najznámejší maliar Prešova prvej polovice 20. storočia. V 

roku 1930 bol menovaný za oficiálneho maliara Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove, v r. 

1937 mu bol pápežom Piom XI. udelený zlatý kríž Pro ecclesia et pontifice a neskôr bol 

pápežom Piom XII. povýšený na rytiera komandera Sv. Silvestra. Vo veľkej miere sa venoval 

reštaurovaniu. Jeho bohatá maliarska a reštaurátorská tvorba sa uzavrela krátko pred 

dovŕšením 85. narodenín - 16. apríla 1977. Za umeleckú a reštaurátorskú tvorbu dostal v roku 

1973 ako prvý Cenu mesta Prešova. Pochovaný je na cintoríne v Prešove. 

Mgr. Metod Kaľavský  

Pôvodom zo Sedlíc. Učiteľ, riaditeľ strednej školy, etnograf a funkcionár Matice 

slovenskej. Svoj život spojil s prestavbou slovenskej dediny. Aktívne pracoval v oblasti 

osvety a kultúry. Napísal scenár pre televízny film "Šarišské Vianoce", ktorý bol nakrútený 

v Sedliciach. Je autorom knihy Kamenistá cesta. Má významný podiel na vybudovaní  

Cyrilometodského pamätníka nad Bardejovom.  
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PhDr. Izidor Kotulič, CSc 

Narodil sa v Sedliciach. Slovenský jazykovedec, bol zástupcom riaditeľa 

Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Učil slovenský 

jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade v bývalej Juhoslávii. V oblasti 

výskumu dejín slovenského jazyka napísal mnoho odborných článkov a štúdii. Za zásluhy 

v historických a spoločenských vedách obdržal Čestnú medailu Mateja Bela a  striebornú 

Čestnú plaketu Ľudovíta Štúra.  

Mons. Mgr. Ján Krajňák 

Rodák zo Sedlíc. Gréckokatolícky kňaz, titulárny kanonik, emeritný prodekan 

Gréckokatolíckej cirkvi a čestný dekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej 

univerzity.  Bol súdnym vikárom  a riaditeľom biskupského úradu. Významné ocenenie sa mu 

dostalo z rúk pápeža Jána Pavla II., ktorý mu v roku 1992 udelil titul Monsignore. Mons. Ján 

Krajňák je autorom zbierky básní „Áno a nie“, ktorú napísal vo väzení v čase komunistickej 

totality. Okrem toho napísal mnoho článkov a štúdií, ktoré uverejňoval v gréckokatolíckych 

kalendároch a časopise Slovo. Je pochovaný na cintoríne v Sedliciach. 

Anton Sučka  

Akademický maliar, narodil sa v roku 1931 v Okružnej pri Prešove. Zomrel 27.11.2005. 

Študoval krajinárske maliarstvo u profesora Jána Mudrocha na Vysokej škole výtvarných 

umení v Bratislave, ktoré úspešne ukončil v roku 1958. Celý jeho život ako aj tvorba je úzko 

zviazaná s rodným Šarišom a krásami tohoto kraja. Usadil sa v Prešove, kde žil až do konca 

svojho života. Okrem vlastnej maliarskej tvorby pôsobil aj pedagogicky, z toho 20 rokov ako 

vysokoškolský učiteľ. Pochovaný je na cintoríne v Prešove. 

Dionýz Štúr  

Slovenský geológ a paleontológ, riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. 

Zaoberal sa geologickým mapovaním a fytopaleontológiou Rakúska, Čiech, Moravy a 

Slovenska. Narodil sa 2.4.1827 v Beckove. Zomrel 9.10.1893 vo Viedni.  

 

Ferko Urbánek 

Spisovateľ a dramatik, narodil sa 30 júla 1859, zomrel 10. decembra 1934. Pochádzal 

z moravského mesta Vsetín. Študoval na rímskokatolíckom gymnáziu v Kláštore pod 

Znievom. Napísal viac ako 50 celovečerných hier z malomestského a dedinského prostredia. 

Ťažisko jeho literárnej činnosti bolo v dramatickej tvorbe. Jeho verše, poviedky a romány 
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vyvolali nevšedný záujem širokých vrstiev najmä katolíckeho slovenského obecenstva. Medzi 

jeho prvotiny patria spoločenské komédie Za živa v nebi a Diabol v raji manželskom. Z jeho 

ďalších hier sú najznámejšie Škriatok, Strídža spod hája, Rozmajrín, Krutohlavci, Pani 

richtárka a Kamenný chodníček. Bol spoluvlastníkom vydavateľstva a tlačiarne v Trnave. 

Pracoval  ako tajomník Slovenskej ligy v Bratislave a tajomník Spolku sv. Vojtecha v Trnave. 

 

Katalógový list chráneného územia 

Názov : Dunitová skalka 

Evidenčné číslo : 527 

Kategória : prírodná rezervácia 

V pôsobnosti : ŠOP - regionálna správa Prešov 

Lokalizácia chráneného územia : kraj : Prešovský  

                                                     okres : Prešov  

                                                     obec : Sedlice  

                                                     kataster : Sedlice 

Príslušnosť k VCHÚ : nie je súčasťou VCHÚ. 

Mapový list ZM50 : 37-22 

Výmera CHÚ : 0,3507 ha 

Rok vyhlásenia : 1964 

Právny predpis : Rozh. Komisie SNR pre ŠaK č. 30 z 21.8.1964, 

Úpr.č.58906/64-osv./25 z 21.8.1964, 4. st. Vyhláška KÚŽP v Prešove č. 

5/2004 zo 14.5.2004 - ú. od 15.5.2004. 

Zriaďovateľ : Slovenská národná rada.  

Predmet ochrany : Prírodná rezervácia predstavuje neobyčajne vzácne 

nálezisko povrchového výskytu dunitu na Slovensku. Využíva sa ako 

vedeckovýskumný objekt 


