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∎  Veľký Slavkov od praveku po súčasnosť
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Vážení spoluobčania,

žijeme časy, pri ktorých už pomaly nestíhame 
registrovať všetky zmeny, ktoré sa okolo nás dejú, 
pretože doba sa mení príliš rýchlo. S dobou sa me-
níme aj my a spolu s nami sa mení tiež naša obec, 
ktorá tu však ostane dlho po nás a až čas ukáže, 
ktoré zmeny sa ujali a ktoré sa stratia vo víroch 
času. Mali by sme však vedieť, odkiaľ pochádza-
me a aká je história miesta, kde žijeme. Jednou                                                                
z možností, ako sa o tom dozvie-                                                                   
me viac a zároveň ako môžeme 
budúcim generáciám zanechať 
odkaz o nás a našej dobe, je vy-
danie monografie o mieste, kde 
žili naši predkovia a kde dnes ži-
jeme aj my.

Veľké veci sa nerodia ľahko. 
Táto životná skúsenosť sa plne 
vzťahuje aj na proces zostavenia 
tejto knihy. Rovnako ako histó-
ria našej obce, ktorá má svo-
je krásne, ale aj kontroverzné 
stránky, kde v minulosti až po 
súčasnosť dochádzalo k stretom 
krajne osobných záujmov so zá- 
ujmami verejnými, ani zostave-
nie tejto monografie nebolo vždy 
jednoduché. Neskôr som však 
pochopil, že to tak muselo byť, 
aby vývoj knihy o našej obci ko-
rešpondoval s jej minulosťou, čo dodalo tejto pub-
likácii potrebnú autentickosť. Táto kniha je o Veľ-   
kom Slavkove a plne vystihuje svoju podstatu. 

Od uzavretia zmlúv s autorským kolektívom 
až po jej vydanie uplynuli takmer 4 roky. Pri mo-
jom nástupe do funkcie starostu v decembri 2018 
som zdedil túto záležitosť a od začiatku som 
hľadal riešenia prospešné pre všetkých. Dnes už 
môžem spokojne konštatovať, že sa vám do rúk 
dostáva nádherná publikácia, mapujúca dejiny 
našej obce, a to od praveku až po súčasnosť. Ide                                     
o súbornú prácu komplexne zachytávajúcu histó-
riu a život v obci, ktorej spracovanie si vyžaduje 
kvalitný archívny výskum. Na zostavenie tohto 
diela si preto obec prizvala odborníkov, ktorí sa 
danej problematike venujú profesionálne a kto-
rých publikácie získali množstvo ocenení. 

Jednotlivé kapitoly sú zostavené chronologic-
kým spôsobom, autori v nich odkryli množstvo 
zaujímavých informácií a viaceré z nich budú no-
vinkou aj pre tých najstarších pamätníkov. Verím, 
že každý v knihe nájde niečo nové a po jej prečíta-
ní ocení profesionalitu autorského kolektívu. Vy-
nikajúcu prácu odviedli aj pracovníci grafického 
štúdia. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým 

za odvedenú prácu a konečný výsledok. Rovnako 
ďakujem i tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
zapojili a prispeli k úspešnému dokončeniu tohto 
mimoriadneho diela.

Monografia je zároveň vyjadrením úcty, uzna-
nia a vďaky našim predkom, ktorí tu v minulosti 
žili a vďaka ktorým táto obec rástla a rozvíjala sa. 
Áno, ďakujem aj nemeckej časti obyvateľstva, kto-
rá mala obrovskú zásluhu na tom, že Veľký Slav-
kov bol významnou časťou celého regiónu Vyso-
kých Tatier. Zanechali tu výraznú stopu a aj po ich 

nútenom odchode, ktorý osobne 
považujem za nespravodlivý, do-
dnes na nich spomíname. Preto 
si veľmi vážim, že sa nám poda-
rilo s nimi skontaktovať a vďaka 
úsiliu dobrých ľudí aj získať prá-
va na zverejnenie dokumentov a 
fotografií priamo od nich.

A tak hrdo môžeme vyhlá-
siť, že naša kniha je komplex-
ným dielom obce o jej histórii. 
Kniha je darčekom pre všetkých, 
ktorí majú akúkoľvek spojitosť 
s Veľkým Slavkovom. Krásnym 
darčekom samotnej obci, kto-
rá si v roku 2021 pripomínala 
okrúhle výročie 770 rokov pr-
vej písomnej zmienky. Verím, že 
toto dielo bude ozdobou každej 
knižnice v domácnosti, ktorá má 
vzťah k našej obci.

Prajem všetkým krásne čítanie.

                                                                                                                                    

Ing. Slavomír Pucci
starosta obce  

Ing. Slavomír Pucci.
Archív: Slavomír Pucci
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