
Vedeli ste, že .... 
                                                                                                                                 

10. mája 1921 sa narodil významný etnograf a publicista  

PhDr. Ján Olejník? 

 

Olejník, Ján 

„ (10. 5. 1921 Spišské Vlachy – 20. 4. 2017 Tatranská Štrba) 
- učiteľ, etnograf a publicista 
- pôsobil ako učiteľ po celom Slovensku 
- od roku 1949 žil a pôsobil vo Vysokých Tatrách 
- svoj voľný čas venoval šíreniu osvety, ale všímal si aj život a jazyk ľudu 
príslušnej oblasti, čo ho priviedlo k národopisu 
- neskôr začal študovať v Prahe, krátko po skončení štúdia získal doktorát 
i kandidatúru vied 
- pôsobil ako vedecký pracovník v Múzeu a Výskumnej stanici Tatranského národného parku, 
ktorého bol spoluzakladateľom 
- v tejto funkcii zozbieral a starostlivo spracoval obrovské množstvo etnografického 
materiálu z oblasti Vysokých Tatier 
- svoju energiu a čas venoval získavaniu vedomosti národopisnému výskumu hmotnej 
a duchovnej kultúry ľudu v širšej podtatranskej oblasti 
- bol najlepší znalec tejto problematiky na Spiši a jedného z vedúcich postáv slovenskej 
etnografie 
- výsledky jeho práce sú zachytené v mnohých monografiách, v desiatkach vedeckých štúdií, 
v stovkách populárnych článkov, v mnohých rozhlasových, televíznych a filmových 
dokumentoch 
- napísal prednášky, ktoré odzneli na mnohých domácich i zahraničných konferenciách 
a sympóziách 
- skúmal ľudovú architektúru, pracovné nástroje, nábytok, kroje, ale aj obrady, magické 
rastliny, myslenie a duchovnú kultúru ľudu v každej dedine osobitne 
- zvlášť sa venoval životu lesných robotníkov, púťam – najmä Mariánskej hore v Levoči, 
rusínskym komunitám, ale ja mestským zvykom, poverám a ľudovej filozofii 
- boli napísané dva diely jeho bibliografie 
- Dr. Olejník patril k zakladateľom a prvým členom Krúžku historikov Spiša, z ktorého sa 
vyvinul Spišský dejepisný spolok (Chalupecký 2001, s. 247)1.  

 

 
Ján Olejník v médiách: 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Olejn%C3%ADk 
 
https://vladomichalko.sk/jan-olejnik 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LcvrpkVX-6I 

                                                                 
1 CHALUPECKÝ, Ivan. Životné jubileum PhDr. Jána Olejníka, CSc. 2001. 
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https://www.facebook.com/watch/?v=1650261738323002 
 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20516070/zomrel-vyznamny-spissky-etnograf-jan-olejnik.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a_e_6dYE9uY&list=PL21F2AABA97041F79&index=2 
 
https://www.spisskevlachy.sk/administracia/pdfs/olejnik2017.pdf 
 
https://www.teraz.sk/slovensko/zomrel-etnograf-jan-olejnik/256092-
clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=1 
 
https://www.podtatransky-kurier.sk/kultura/zomrel-phdr-jan-olejnik-csc 
 
https://vimeo.com/161452663 
 
https://snn.sk/teraz_sk_256092/ 
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