
 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika víťaznej obce Oravská Polhora 
 

 

Kraj:  Žilinský 

Okres:   Námestovo 

Rozloha katastra:  8452 ha 

Počet obyvateľov:  3895  

Starosta obce:  Ing. Michal Strnál 

Oravská Polhora je najsevernejšou dedinou na Slovensku. Vznikla popri prastarej obchodnej 

ceste z Uhorska cez Oravu do Poľska. Prvá zmienka o  nej pochádza z  roku 1588. Obec bola 

založená na valaskom práve, čo sa dodnes odzrkadľuje v jej tradíciách. Obyvatelia sa živili 

drevorubačstvom, ovčiarstvom, dobytkárstvom, obchodom. Prírodným dedičstvom tohto územia sú 

pralesy a rašeliniská. V katastri obce sa nachádzajú aj jodo-brómové pramene, známe ako kúpele 

Slaná Voda. Liečivé účinky slanej jódobrómovej vody sa využívali na liečenie kožných, ženských, 

vnútorných chorôb a katarov horných dýchacích ciest. V súčasnosti sa slaná voda využíva iba 

ojedinele.           

 Obec Oravská Polhora vyniká aj unikátnou gajdošskou a pastierskou kultúrou. Atrakciou pre 

návštevníkov je Gajdošská izba- Izba Cechu slovenských gajdošov, ktorá slúži ako pamätná izba  

a múzeum gájd. Turistov zase nadchne nádherná príroda pod Babou horou, ktorá učarovala  

aj významným osobnostiam a velikánom slovenskej literatúry. V obci sa nachádza Hviezdoslavova 

horáreň a múzeum života Pavla Országha Hviezdoslava. Hneď vedľa je expozícia spisovateľa Mila 

Urbana.  

O výchovu a rozvoj detí sa v obci starajú dve Základné školy s materskou školou. Školy sú 

zapojené do projektu Zelená škola, ktorý je súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu  

na svete. Žiaci sa zúčastňujú prednášok k separácií odpadu, besied s lesníkmi, zelených hliadok, 

čisteniu cyklotrás aj okolia, a šijú textilné tašky z nepotrebných látok. Miestnu hrdosť obyvateľov 

tvoria hlavne prvky ľudovej kultúry a prírodné prostredie Oravských Beskýd. Občania Oravskej 

Polhory sa radia medzi etnografickú skupinu Beskydských goralov, goralské nárečie je dodnes 

veľmi živé. Zakladajú si na svojej silnej špecifickej ľudovej tradícií, preto obec vypracovala systém 

hudobného vzdelávania. Gajdy, píšťalky a iné hudobné nástroje zapožičiava do rodín a žiakom, 



 

 

 

 

 

 

ktorí navštevujú hudobné kurzy. A to všetko bezplatne.      

 V Oravskej Polhore majú aj vlastný medzinárodný gajdošský festival s názvom Gajdovačka. 

Každoročne sa festivalu zúčastňujú nielen domáci, ale aj medzinárodní hostia. Gajdy a gajdošská 

kultúra boli aj vďaka aktivitám obce v roku 2015 zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho 

dedičstva Slovenska a neskôr sveta – UNESCO.      

 Oravská Polhora a jej okolie sú vyhľadávanou a obľúbenou destináciou domácich  

aj zahraničných turistov. Okrem spoznávania krás prírody sú tu možnosti cykloturistiky, zimných  

a letných športov. V oblasti cestovného ruchu je perspektíva ďalšieho rozvoja najmä v kúpeľníctve 

a v kongresovom turizme. 

Obec sa prezentuje na webových stránkach: 

 

http://www.oravskapolhora.sk/sk/ 

http://www.e-obce.sk/obec/oravskapolhora/oravska-polhora.html 

https://sk-sk.facebook.com/OravskaPolhora.official/ 
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