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Historia – magistra vitae (Cicero) 

(Krátke slovo k spoločenskému významu obecných kroník)

• (Aj) Cez obecné kroniky sa generácie oboznamujú 
s históriou svojich predkov, zároveň odovzdávajú 
aktuálnu informáciu o sebe svojim potomkom. 
•Obyvatelia obce/mesta by mali poznať históriu 

obce/mesta a byť hrdí na všetko dobré, pekné, 
užitočné či obdivuhodné, čo ich predkovia vytvorili 
a na všetko hrdinské, v čom ich predkovia prejavili 
svoju statočnosť a odvahu. 
•Mali by poznať históriu aj kvôli tomu, aby sa poučili 

a vyvarovali chýb, ktorých sa ich predkovia dopustili. 



Obsah a forma majú ísť 
„ruka v ruke“, v jednote

•Aj vynikajúcemu obsahu uberá na kvalite (na 
prezentácii), ak je napísaný nečitateľne alebo 
neprehľadne, bez systému.  

•Ani najkrajší obal neprekryje, ak je text obsahovo 
napísaný nezodpovedne, nedbanlivo, povrchne.



Ručne písané kroniky
•Stále zaužívaný spôsob najmä v menších obciach, 
kde je ročný záznam stručnejší ako v mestách.

•Do ručne vedenej kroniky vedia viacerí kronikári 
vtlačiť punc vlastnej osobnosti cez svoje 
výtvarno-estetické cítenie.

•Finančne menej nákladný spôsob.



Elektronicky vedené kroniky

Elektronická forma záznamu ponúka také možnosti 
spracovania, ktoré sú pri ručne písaných kronikách 
komplikované alebo nemožné: 

- rýchla práca s textom

- okamžitá oprava chybného záznamu 

- vkladanie fotografií, grafov, skenov dokumentov 
priamo pomedzi text, ... 



Súťaž Slovenská kronika 2022 – Časť Kroniky

Prihlásených spolu 17 súťažných prác, z toho:
- Kroniky stredne veľkých samospráv  (1000-2999 

obyvateľov) štyri
- Kroniky väčších samospráv (3000-19999 obyvateľov) –

štyri
- Kroniky veľkých samospráv (3000-19999 obyvateľov) –
tri
- Ostatné kroniky – šesť (z toho dve neboli hodnotené –
jedna monografia, jedna nespĺňala náležitosti kroniky)

od 20 000



Pozitíva u ručne písaných kroník 
• Ročné záznamy písané dokumentačným atramentom

• Stručné, ale vecné záznamy za dokumentovaný rok

• Doplnky z histórie obce a informácie národopisného charakteru (napr. 
zvyky a obrady minulosti v porovnaní so súčasnosťou)

• Delenie záznamu do kapitol

• Práca s okrajovými heslami – prehľadnosť záznamu 

• Vhodné ilustrácie pastelkami

• Dokumentačné prílohy (fotografie, pozvánky, plagáty, výstrižky z 
novín)







Negatíva u ručne písaných kroník 
• Absencia obsahovej štruktúry (husto písané neprehľadné 

záznamy bez rozdelenia do kapitol a bez okrajových hesiel)

• Absentuje životopis kronikára a pramene, odkiaľ sú informácie 
pre kronikársky záznam čerpané

• Vopred neočíslované všetky strany

• Vlepovanie fotografií, výstrižkov z novín, pozvánok a iných 
tlačovín na stránky kroniky

• Používanie fixiek, tušu a iných farieb, ktoré v kronikárskej praxi 
nemajú miesto

• Náležite neuzatvorený ročný záznam



Pozitíva u elektronicky vedených kroník 

• Pedantná a precízna práca (faktografická presnosť a dokumentačná 
obsažnosť záznamov, dynamický text)

• Návraty do minulosti

• Prepracované, až profesionálne grafické spracovanie záznamu

• Prepojenie textovej a obrazovej prílohy a popisy k fotkám

• Kvalitné fotografie náležitých rozmerov

• Uzatvárací protokol

• Výnimočné knihárske spracovanie či špeciálne spracovaná KOVID 
Kronika













Negatíva u elektronicky vedených kroník 

• Duplicita niektorých informácií

• Začiatok nových kapitol na konci strany

• Chýbajú informácie o niektorých oblastiach hospodárskeho a 
spoločenského života (poľnohospodárstvo, výrobné podniky, služby, 
pamiatky, cirkevný život)

• Texty sťahované z internetu ( CTRL-A   →   CTRL-C   bez ďalšieho 
spracovania)

• Nejednotný štýl písma



• Nekvalitné fotografie, resp. „utisnuté“ fotografie plus takmer žiaden 
kronikár neuvádza mená autorov fotografií, resp. ich zdroj

• Chýba obsah, zoznam skratiek a značiek 

• Chýbajú registre 

• Absentuje zoznam použitých prameňov, odkiaľ boli informácie 
čerpané



Školské kroniky
•Niektoré sú vedené ako kroniky, iné ako pamätné knihy

•Niekde vidno zreteľnú snahu kronikára zachytiť život v 
školskom zariadení v jeho komplexnosti, inde kronikári v 
podstatnej miere zaznamenávajú iba informácie o 
kultúrnych a športových aktivitách žiakov (život v škole je 
však aj o pedagógoch a nepedagogických  
zamestnancoch, o objekte a areáli školy, o vyučovacom 
procese, o financovaní, o vplyve zásahov vyššej moci na 
chod školy, ...)



Ďakujem za pozornosť. 
Želám všetkým kronikárom 

veľa nadšenia, 
trpezlivosti a vytrvalosti 

v ich náročnom úsilí.
Dovidenia v roku 2024!




