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Zmapovanie územia (audit) 
 

 

 

1.Vymedzenie a charakteristiky 

 

 

Rozloha:   891 ha                                                         

Počet obyvateľov: 600 

 

Obec Veľká Čalomija leží na juhovýchode historickej Hontianskej župy, 

v blízkosti hranice s Novohradom v nadmorskej výške 137-155 m. Obec hraničí 

na severe  s obcou Trebušovce, Malá Čalomija na východe s obcou Koláre, na 

juhu s hraničnou riekou Ipeľ a na západe sú Kosihy nad Ipľom.  

 

Riešené územie z hľadiska územno-správneho členenia patrí do 

Banskobystrického samosprávneho kraja, do okresu Veľký Krtíš. Geograficky  

je súčasťou  južnej časti Banskobystrického kraja označovanej ako vidiecky 

región Hont.  

 

V rámci hlavných zdrojov vidieka - v rámci územia obce Veľká Čalomija, je 

možné zaradiť  samotnú prírodu, rieky, rybolov, poľovníctvo okrem toho i 

historické a archeologické dedičstvo a taktiež kultúrne tradície, ručné práce, 

gastronómiu a iné... 
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2. Všeobecný opis krajiny 

 

 

Obec Veľká Čalomija leží v Ipeľskej kotline  na pravom brehu rieky  Ipeľ. Je to 

starodávne sídlisko človeka. Archeologické výskumy vo Veľkej Čalomiji  doku-

mentovali obývanosť tejto krajiny už v paleolite. Našlo sa tu nálezisko lengyel-

skej kultúry, stopy po sídlisku z doby sťahovania národov, z doby veľkomorav-

skej. Pod názvom Egyház Chalomija sa obec spomína už v r. 1244.  

 

Zmienka  o farnosti vo Veľkej Čalomiji je už z roku 1070, čo pravdepodobne 

predpokladá, že pri farnosti bol aj kostol. Okolo tohto kostola 

juhovýchodne  stála osada, ktorú nazvali podľa kostolíka Egyház Chalamija. V 

tomto období sa okolo rieky Ipeľ rozprestierali nepreniknuteľné močiare, kde 

boli malé ostrovčeky na ktorých rástli topole. Severne od Ipľa sa rozprestierali 

lúky na ktorých obyvatelia osady pásli kone a kravy. Sídliská sa zakladali na 

nížinách pozdĺž vodných tokov, čomu Veľká Čalomija plne vyhovovala. V roku 

1260 sa väčšia časť obyvateľstva presťahovala k Ipľu. Spôsobil to vysýchajúci 

močiar, pretože vyschli aj studne, ktoré boli v osade. Ľudia nemali vodu a preto 

sa rozhodli presťahovať bližšie k vode. Rieka Ipeľ je dodnes súčasťou života 

obce a ponúka vhodné možnosti pre oddych a relax v prírode.  

 

Blízkosť rieky Ipeľ predstavuje väčšie riziko ohrozenia  jesennými povodňami, 

ktoré negatívne vplývajú na hlavnú činnosť miestneho obyvateľstva – 

poľnohospodárstvo a záhradníctvo.  

 

Lokalita Poiplia: Ide o 70 km dlhé a 3 km široké alúvium rieky Ipeľ umiestnené v 

plochej krajine. Brehy a meandre sú porastené pobrežnou a plávajúcou vodnou 

vegetáciou, okolité územie tvoria rozsiahle vlhké lúky, orná pôda, lokálne 

pieskové duny a rozptýlené ľudské sídla.  Územie je významné pre hniezdenie 

vtáctva poriečnych biotopov a vlhkých lúk. Na územie negatívne vplýva 

intenzifikácia poľnohospodárstva, vyrušovanie vtáctva rybármi a fotografmi, 

vysušovanie územia, zavážanie mokradí. Ochranu zabezpečuje Ramsarská 

lokalita Poiplie. Koryto rieky sa po jarných dažďoch zvyčajne vyprázdni, obdobie 

medzi júlom a októbrom je chudobné na vodu, v novembri sa znovu začne 

napĺňať. 
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3. Prírodné podmienky 

 

Príjemné vidiecke prostredie a blízkosť hraničnej rieky Ipeľ ponúka príležitosť 

na oddych ľuďom z prašných a hlučných miest. Blízkosť rieky Ipeľ s jej 

malebnými zákutiami a okolité lesy, nedotknutá príroda predstavujú možnosť 

aktívneho oddychu (rybolov, člnkovanie, prechádzky v prírode). Tieto miestne 

danosti ponúkajú potenciál pre rozvoj vidieckeho prostredia s historickou 

a kultúrnou hodnotou. 

 

Do vlastníctva obce patrí 890 ha poľnohospodárskej pôdy, 452 ha ornej pôdy, 

ostatnú časť tvoria zastavané plochy a cesty. Obklopuje ju 680 ha pôdy. Po r. 

1950 pripadlo približne rovnako rozsiahle územie spolu s vinicami k Maďarskej 

republike. 

 

Hlavná cesta obce je totožná s cestou spájajúcu V. Krtíš a Šahy. Obec sa 

nachádza v tesnej blízkosti štátnych hraníc MR. Obec bola v minulosti spojená 

mostom cez rieku Ipeľ s obcou Dejtár.  

 

Geografická poloha obec vysvetľuje dominanciu poľnohospodárskej výroby. 

Vyznačuje sa oblasťou prevládajúcou rastlinnou výrobou, vhodnou na 

pestovanie jačmeňa, pšenice, kukurice a špeciálnych plodín, darí sa i 

zemiakom a vinnej réve. Takisto má prírodno-klimatické danosti pre chov 

dobytka, ošípaných, hydiny. Poľnohospodárstvo však naďalej ostáva kľúčovým 

odvetvím aj z hľadiska zamestnanosti, krajinotvorby a udržania sociálnej úrovne 

okresu. Súčasnú organizačnú štruktúru poľnohospodárstva tvoria podniky 

transformované z bývalých jednotných roľníckych družstiev a štátnych majetkov 

alebo vzniknuté z nových právnych subjektov, ktoré zabezpečujú 

poľnohospodársku výrobu na základe nájomných zmlúv s vlastníkmi pôdy. 

 

Poľnohospodárstvo je dôležitým hospodárskym odvetvím v riešenom území 

okresu Veľký Krtíš. Prírodné podmienky umožňujú výrobu poľnohospodárskej 

produkcie od obilnín cez semenárstvo, okopaniny, slnečnicu, strukoviny, olejniny, 

zeleninárstvo, ovocinárstvo a vinohradníctvo. Najlepšie podmienky na 

poľnohospodársku výrobu v regióne sú v južnej, zníženej časti v oblasti Ipeľskej 

kotliny. V nadmorskej výške do 300 m pozdĺž Ipľa prevažuje rovinný reliéf, v 

ostatných častiach kotliny mierne až stredne zvlnený reliéf pahorkatín. 
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4.Kultúrno-historické dedičstvo 

 

Analýza kultúrnych pamiatok obce:  

 

Pustý kostol  

- tento kostol sa nachádza severne od dediny. Podľa archívnych údajov 

pochádza z 11. storočia. Dokladom toho môžu byť aj pramene 

o existencii farnosti z roku 1070 – podľa toho by mal ku každej farnosti 

patriť aj kostol. Na základe týchto údajov bol kostol pravdepodobne 

postavený počas panovania uhorského kráľa Ladislava Svätého. 

Nájazdy Tatárov v roku 1241 ho úplne zničili a na konci 14. storočia bol 

obnovený v gotickom slohu.  Zo stavby sa dodnes zachovala iba časť 

odvodového muriva z priečelia s trojuholníkovým štítom. 

  

Hrobka  

- bola postavená pod pustým kostolom. Dala ju postaviť rodina 

Gašparovcov, po tom čo jeden člen rodiny urazil kráľa. Kráľ ho 

nepotrestal s tou podmienkou, že v okolí kostola postaví cirkevnú stavbu. 

Tou cirkevnou stavbou sa stala hrobka. Posledným, ktorý bol v hrobke 

pochovaný bol František Cseh.  

 

Kaplnka  

- pochádza roku 1845 a bola zasvätená Panne Márii. Túto kaplnku dala 

postaviť vdova po Jánovi Csehovi. Od roku 1868 až do r. 1911, kedy bol 

postavený nový kostol slúžila na bohoslužobné účely. Neskôr tu bola 

zriadená škola.  

 

Rímsko-katolícky kostol Panny Márie 

- secésny z roku 1911, stojí na mieste vtedajšej školy. Je to jednoloďová 

stavba s polygonálnym presbytériom, v lodi rozšírená z oboch strán tromi 

kaplnkami. Hlavný oltár dal vyrobiť biskup Reiner. Dva väčšie zvony 

odniesli v roku 1916 a boli použité na vojenské účely. Kostol bol 

vysvätený 15. 10. 1911.  

 

Evanjelický kostol  

- bol postavený v roku 1934 počas pôsobenia farára Viliama Ráaba vo 

farnosti Malá Čalomija. Je dielom českého staviteľa, ktorý pri jeho stavbe 

využili prvky z husitských stavieb. Je postavený bez konkrétneho 

stavebného slohu a znútra a zvonka je jednoduchý. Rekonštruovaný 

kostol bol posvätný 18. 11. 1973.  
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V súčasnosti sa začína spoločenský život obce revitalizovať, najmä vďaka 

bohatým tradičným hodnotám, prameniacim v minulosti (Fašiangy, dedinská 

svadba). Mnohé kultúrne aktivity sa uskutočňujú miestnom kultúrnom dome a 

tiež v areály parku, kde sa nachádza menší amfiteáter. 

 

V obci funguje ženský spevácky zbor, s počtom 7+7 doprovod citarou pod 

názvom „Citarová skupina Sisa Pista“, ktorý sa aktívne podieľa na kultúrnom 

živote obce a jej okolia.  

 

Zo starších miestnych tradícií môžeme spomenúť „Novoročné vinšovanie“, 

„Veľkonočné oblievačky“, „Vianočné koledy“.  

Každý rok sa koná oslava MDD 1. júna, stretnutie so staršími občanmi - úcta 

k starším, Mikulášsky večierok pre deti, Junialske slávnosti CSEMADOK – 

okresná folklórna slávnosť piesní a tancov, Deň obce, Športové dni a tiež 

môžeme vidieť pekné divadelné predstavenia. Svoju činnosť tu vykonáva i 

Základná organizácia Csemadok. 

 

 

5.Hospodárske využitie územia 

Okres Veľký Krtíš patrí z hľadiska rozvoja priemyselnej výroby k 

najzaostávajúcejším okresom nielen BBSK ale aj v SR. Hospodárska základňa 

okresu dosahuje neuspokojivé výsledky vo výrobe tovaru v priemysle, v objeme 

stavebnej produkcie, v maloobchodnom predaji a vo vybraných trhových 

službách. Čiastočne lepšie výsledky vykazuje v preprave tovaru cestnou 

dopravou. 

Osídlenie okresu je súčasťou južnej rozvojovej sídelnej osi spájajúcej ťažiská 

celoštátneho a nadregionálneho významu (Bratislava, Lučenec, Rimavská 

Sobota, Rožňava, Košice). Hlavným impulzom pre rozvoj centier osídlenia 

okresu bola v minulosti ťažba hnedého uhlia pre energetiku. Útlmový program 

na ťažbu a spracovanie hnedého uhlia je dôsledkom klesajúcej kvality 

miestneho uhlia a rastúcej nerentabilnosti jeho ťažby. Predpokladom 

zabezpečenia podmienok trvalo udržateľného rozvoja okresu je preto podpora 

rozvoja širokého spektra hospodárskych činností v oblasti priemyslu, 

poľnohospodárstva a služieb. 

 

Cestovný ruch je interdisciplinárne odvetvie hospodárstva, na jeho realizácii sa 

podieľa mnoho ďalších oblastí ako sú poľnohospodárstvo, priemysel, 

stavebníctvo, služby a pod. Predstavuje komplex vzťahov a javov, ktoré 

výrazne prispievajú k tvorbe pracovných miest, navyše investičné náklady na 

pracovné miesta sú nižšie než v priemysle.  
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Ponuku cestovného ruchu v regióne tvorí hlavne kultúrno-poznávací 

cestovný ruch, zameraný najmä na možnosť spoznávania kultúrno-

historických pamiatok, ľudových tradícií a kultúry regiónu a návštevu kultúrno-

spoločenských podujatí organizovaných v regióne. V rámci pobytovo 

rekreačného cestovného ruchu je to pobyt pri existujúcich vodných nádržiach 

spojený so športovo-rekreačným cestovným ruchom prostredníctvom 

aktívneho pohybu v prírode ako pešia turistika, cykloturistika, v obmedzenej 

miere  lyžovanie alebo i jazdectvo. 

 

V regióne je vysoký potenciál výrobkov miestnych remeselníkov, ktoré sa 

môžu úspešne využiť vo vidieckom cestovnom ruchu, prostredníctvom 

podchytenia miestnych remeselníkov a využitia ich ponuky na jarmokoch a pri 

rozličných oslavách v regióne a tiež zriadením miestnych (obecných alebo 

súkromných) múzeí, ktoré sa zamerajú na tvorbu miestnych remeselníkov. 

 

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu by sa mal súčasne ďalej zameriavať na 

zvyšovanie kvality poskytovaných služieb návštevníkom regiónu, vrátane 

komplexnosti poskytovaných služieb,  na zabezpečenie zvýšenia návštevnosti 

regiónu a tým dosiahnuť aj lepšie ekonomické   zhodnocovanie rekreačného 

potenciálu regiónu prostredníctvom vidieckeho turizmu a na vytváranie  

efektívnej propagácie prírodného potenciálu vidieka a tiež kultúrnych - 

spoločenských a športových podujatí. 

 

 

 

6.Potenciál miestnych zvláštností pre ideový zámer Ekomúzea 

Pestrá ponuka podujatí rôzneho charakteru od tradičných osláv rôznych 

kalendárnych (Mikuláš, deň detí, Deň matiek,...) a cirkevných sviatkov (Veľká 

noc, Vianoce, Turíce,....) vrátane športových podujatí (turnaje, preteky, behy,....) 

až po netradičné aktivity s charakterom regionálnej atraktivity (napr. Hontianska 

paráda v Hrušove, Medový festival v Dolinke), sú výborným prostriedkom pre 

spájanie občanov regiónu a zároveň potenciálom pre zapojenie týchto aktivít do 

ponuky produktov cestovného ruchu.  

Možnosti pre trávenie voľného času, pre rôzne športové a kultúrne aktivity sú v 

riešenom území – okres Veľký Krtíš - rozptýlené v jednotlivých obciach. Ich 

stavebno-technický stav je na rôznej úrovni, väčšinou však potrebujú 

rekonštrukciu, zateplenie, výmenu starých rozvodov, vybavenia a techniky. Vo 

väčšine obcí je zabezpečený prístup na internet. V oblasti športového vyžitia 

pre rôzne vekové skupiny sú v obciach nerovnaké podmienky. Niektoré obce 
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využívajú možnosti športového vyžitia v školských telocvičniach. V rámci 

prieskumu zručných ľudí, niektoré remeslá sú ohrozené, ich nositelia sú už 

veľmi starí. Potenciál zručných ľudí ako nositeľov rôznych remesiel a služieb je 

potrebné využiť pre rozvoj zamestnanosti, ale aj propagáciu regiónu v rámci 

tvorby špecifických regionálnych ponúk a produktov cestovného ruchu.  

V rámci auditu ľudských zdrojov sa skúmal aj potenciál rôznych kultúrnych a 

spoločenských organizácií, ktoré sú v riešenom území nositeľmi aktivít, ktoré 

spájajú občanov jednotlivých obcí aj celého územia a ktoré sa môžu podieľať na 

tvorbe stratégie a jej realizácii.  

V Medzi spoločenskými organizáciami prevažujú „typické“ spoločenské organi-

zácie, ako je CSEMADOK, Matica slovenská, poľovnícke združenia, urbárske 

spoločnosti, Jednota dôchodcov a pod, avšak zastúpené sú aj Občianske zdru-

ženia so špecifickými cieľmi a oblasťami pôsobenia, ktoré sú významnými nosi-

teľmi aktívneho postoja obyvateľov k záujmu o veci verejné. 

V riešenom území sú aj predpoklady pre kulinársku turistiku - návštevníkov 

môže prilákať aj vychýrenou maďarskou a slovenskou kuchyňou. Kuchyňa 

mikroregiónu, ktorá je vzácnou zmesou tradícií a kultúr (ktoré sa na tomto 

území dlhodobo dotvárali), je oddávna založená na troch princípoch: vynikajúca 

kvalita surovín, generáciami k dokonalosti dopracované tradičné receptúry a 

dostatok času a poctivosti pri príprave jedál (varenie je doteraz v mnohých 

rodinách láskyplným obradom). 

V riešenom území majú veľkú tradíciu aj hody, jarmoky, trhy, fašiangové 

slávnosti, vinobranie, dožinkové slávnosti – tieto každoročne organizované 

kultúrne podujatia tiež predstavujú zaujímavý turistický produkt. 

Z organizovaných podujatí mikroregiónu ešte treba spomenúť športové 

podujatia, ktoré tešia veľkej navštevovanosti (predovšetkým futbalové zápasy 

sú populárne). 

Súčasná úroveň navštevovanosti a aktívneho cestovného ruchu v riešenom 

území je zatiaľ veľmi nízka, cestovný ruch v súčasnosti zatiaľ nemá merateľný 

význam, z hľadiska turistiky územie mikroregiónu je využívané veľmi málo. V 

blízkej budúcnosti prvoradou úlohou pre rozvoj cestovného ruchu v 

mikroregióne bude zabezpečovať vysoko kvalitné služby cestovného ruchu 

(ubytovacie, stravovacie), ako aj rozvíjať kvalitnú propagáciu a marketingové 

aktivity produktov. 
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Téma produktu Ekomúzea Hont:  

 

Produkt „Dedinská turistika a relax v obci“ v sebe konkrétne zahŕňa návštevu 

dedinského múzea spojeného s ukážkou tradičného remesla, ochutnávkou 

miestnych špecialít v sprievode citarovej hudby ako aj relax v prírode – piknik pri 

Ipli, spojený so zážitkovým programom – člnkovanie na rieke. Je možná i 

obhliadka miestnych pozoruhodností podľa záujmu návštevníkov (kostoly, bunker, 

NKP Pustý kostol). 

 

 

Relax 

  

- zaujímavosťou produktu je posedenie v prírode - Piknik pri Ipli, spojený 

s možnosťou člnkovania (pre 7 osôb naraz) na hrádzi na rieke Ipeľ. Posedenie – 

relaxácia v tichej prírode je spojená s 

obedom priamo v prírode (alebo aj 

v miestnej ZŠ, KD podľa požiadavky 

návštevníkov a počasia), kde podávame 

tradičné jedlo  (halászlé a slivkové 

zemiakové knedle). Celý program pri rieke 

je spestrený ľudovou hudbou - hra na citare. 

Posedenie je možné prepojiť aj s opekaním 

slaniny (aj v podvečerných hodinách). 

 

 

Dedinský turizmus 

 

- návštevníkom predstavíme miestne 

Dedinské múzeum, v ktorom je zriadená ľudová izba, fotogaléria – história obce 

z 1pol.20 st., a plánuje sa i výstavy 

poľnohospodárskeho náradia. 

Ukážka tradičného remesla (tkanie, 

čipkovanie), posedenie na dvore 

dedinského múzea a ochutnávka 

miestnych špecialít (pečené 

zemiaky so škvarkami a kačacou 

masťou, zohriate v kamennej peci 

na dvore múzea, okrem toho 

ponúkame i ochutnávka miestnych 

vín) je obohatená ľudovým spevom a hrou na citare.  
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Podľa záujmu návštevníkov môžeme navštíviť i zachovalý Bunker z obdobia 

prvej republiky ČS, postavený 1936-1947, ktorý v súčasnosti ešte nie je 

zariadený, ale plánujeme ho prispôsobiť pôvodnému stavu – obhliadka 

s výkladom. Peší turizmus v obci je spojený s prehliadkou národnej kultúrnej 

pamiatky v extraviláne obce - Pustý kostol z 11.st. – s výkladom z histórie 

a posedením pri pamiatke/v prírode. Súčasťou programu je i obhliadka 

Pamätného parku starých náhrobných kameňov a ďalších dvoch kostolov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver 

Obec Veľká Čalomija disponuje potenciálom pre rozvoj vidieckeho turizmu a 

prostredia, so zameraním na históriu a kultúru územia.  Produkt „Dedinská 

turistika a relax v obci“ v sebe konkrétne zahŕňa potenciál územia - dedinské 

múzeum, tradičné remeslo, miestne špeciality, citarová hudba. Okrem toho je to i 

relax v prírode – piknik pri Ipli, spojený so zážitkovým programom – člnkovanie 

na rieke. Ponuka umožňuje i ukážku miestnych pozoruhodností podľa záujmu 

návštevníkov (kostoly, bunker, NKP Pustý kostol). 


