
Vzniká občianske združenie „G A Z D A „ 

 

 

Pri etnografickom múzeu Gazdovský dom v Budkovciach , pre jeho efektívnejšiu činnosť , 

ďalší rozvoj v nových oblastiach  a zabezpečenie finančných zdrojov zakladáme občianske 

združenie „Gazda“. Sídlom občianskeho združenia je samozrejmé obec Budkovce . Členmi 

združenia môžu byť fyzické osoby aj mimo Budkoviec, ale tiež aj právnické osoby v zmysle 

Zákona č 83/90 Zb., paragraf 2, odst. 2.  Záujemca o členstvo podá písomnú žiadosť 

o členstvo v občianskom združení . K základným povinnostiam člena patrí dodržiavať prijaté 

stanovy o.z., pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, chrániť 

a zveľaďovať majetok združenia. Každý člen združenia platí členský príspevok. 

 

 

                       Poslanie a ciele občianskeho združenia 

Keďže občianske združenie vzniká na základe existujúcej skupiny občanov a obecného úradu  

podieľajúcich sa na chode etnografického múzea v súčasnej podobe, táto muzeálna  oblasť je 

prvým základným atribútom činnosti občianskeho združenia. 

                I. Oblasť GD   1/ Udržiavanie, chod a rozvoj etnografického múzea GD z aspektu 

zbierania exponátov, ich zveľaďovania , ktoré majú bezprostredný vzťah s historickým 

poľnohospodárskym charakterom našej obce, s prácou a životom  našich predkov. Tu je 

možné už stavať na solídnom základe existujúcich zbierok  ezponátov v rozsahu cca 2 000 

kusov. Tieto si však žiadajú kvalitnejšie ošetrenie, dobrú údržbu a priestorové usporiadanie. 

                                            2/ Ďalej je to oblasť budovania a rozširovania  „Galérie Pavla 

Ondiča“. Tu sa okrem svetských malieb nášho maliara nachádzajú  aj obrazy so sakrálnou 

tematikou. Dá sa povedať, že v tejto oblasti je veľa práce, očakávaní však ešte viacej. 

V prvom rade bude potrebné priestorovo  rozčleniť galériu od ostatnej časti múzea. 

                                           3/ Oblasť dokumentov , kde už v súčasnosti sa nachádza veľké 

množstvo materiálu. Tento však čaká na roztriedenie, evidenciu a prehľadné uloženie. 

                                           4/ Oblasť knižných publikácií , filmov, diafilmov, gramoplatní 

a pod. Aj tu je dosť materiálu , ktorý je potrebné zaevidovať, roztriediť a náležite prezentovať 

a využiť. 

I. Toto boli oblasti , ktoré sú takpovediac 

materiálnej povahy histórie našej obce. Otvára sa 

tu však ďalšia oblasť duchovnej kultúry. Túto je 

možné rozčleniť na : 1/ Oblasť ľudových piesni – 

ich zhromažďovanie a zápis so zameraním sa na 

blízky región Budkoviec 

2/ Oblasť významných udalostí , príbehov a etnografických zvykov  majúcich vzťah k histórii  

obce, 

3/ Humor a veselé historické i obyčajné príbehy, 

4/ Oblasť ľudovej múdrosti  - príslovia, porekadlá a pod. 

 

II. Stavby a iné historické pamätihodnosti obce- ich 

detailné zadokumentovanie , popis a ďalšia 

propagácia, 

III. Špecifiká flóry a fauny regiónu Budkoviec , ich 

identifikácia , popis a lokálny výskyt. 

 

 

    



Podľa záujmu občanov obce sú potenciálne možné aj 

ďalšie oblasti činnosti zamerané aj na súčasnú  

záhradkársku činnosť a pod. 

               V tomto duchu spracovaný zámer občianskeho združenia by mohol osloviť 

predovšetkým Maticu Slovenskú, ale bolo by možné reagovať aj na rôzne výzvy  o poskytnutí 

financií z eurofondov.  A keďže tak Matica Slovenská, ako aj Európska Unia finančne 

podporujú takéto projekty, je to dobrý dôkaz o tom, že tejto problematike prikladajú význam 

a sú za jej rozvoj v regiónoch Slovenska.  

               Vážení čitatelia, toto je náš plánovaný zámer a detailný výpočet  dielčích  cieľov 

a akcií budúceho subjektu občianskeho združenia GAZDA. Všetko bude závisieť od záujmu 

budúcich členov  v tomto občianskom združení  a od podpory miestnych inštitúcií a Matice 

Slovenskej. 

 

                                                                                                     Ing.Ján Rimár,CSc., predseda 

GD   

 

 

 

 


