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V roku 1980 aj náš zvolenský okres hrdo bilancuje výsledky 
a. úspechy, dosiahnuté v práci a budovaní za 35 rokov slobodného 
života. Na neporovnáme sa zmenila jeho hospodárska základna 
v oblasti priemyslu i poľnohospodárstva a dáva možnost nikdy 
v minulosti nebývalej životnej a sociálnej istote obyvateľstva. 
Tam, kde pred 35 rokmi nebolo ničoho, narástli mohutné závody 
ťažkého strojárstva na spracovanie bohatých zdrojov drevnej 
suroviny narástol rozsiahly bučinársky drevokombinát, potravi-
nársky piemysel z pôvodných manufaktúrnych bryndziarní sa 
obohatil kombinátmi na spracovanie mäsa, hydiny, mlieka a čias-
točne i ovocia. Poľnohospodárstvo prerástlo v mohutné veľkový-
robne celky družstevného, kolektívneho spôsobu výroby, posilne-
ného širokou základňou mechanizačných prostriedkov na vysokej 
technickej úrovni. 

Narástli tisícky bytov. Nikdy nebývalých rozmerov dosiahli 
služby pre obyvateľstvo, zdravotné a sociálne zariadenia. Do hus-
tej pavučiny rozrástla sa sieť verejnej dopravy po cestnej sieti, 
ktorú nám závidia i zahraniční návštevníci a turisti. Skoro úplne 
sa vynovila celá sieť základného, ale aj stredného školstva, v sú-
časnej realizácii je výstavba areálu Vysokej školy lesníckej a dre-
várskej vo Zvolene. Nemáme už v okrese obce, ktorá by nemala 
svojim potrebám zodpovedajúcu kultúrnu miestnosť. 

Dlhý by bol výpočet toho, čo sme dokázali za 35 rokov slobod-
ného života vybudovať, upraviť, skrášliť, zlepšiť. A vždy by sa 
ešte našlo niečo, na čo sme pozabudli, čo je treba do tejto bilancie 
doplniť. A všetko to vymenované i pozabudnuté možno označiť, 
pripočítať jednému, jedinému cieľu, ktorý naša komunistická 
strana vytýčila vtedy, keď sa postavila na čelo más a svojou 
múdrou politikou orientovala ich hnutie, ich snahu na vybudo-
vanie socialistického zriadenia, socialistickej spoločnosti. Je to 
cieľ zamerať všetko na zlepšenie životných podmienok pracujú-
ceho človeka, urobiť všetko pre jeho šťastný, bohatý, radostný, 
zdravý život. 



Na prvej strane obálky: 

Jánošíkova skala v Hrochoťskej doline (Foto Macko) 
Orientačný panel na začiatku náučného chodníka v 
ŠPR Boky (Foto Macko) 
Borovicový há j s pamätníkom v Kováčovej (Foto Mac-
ko) 

Na štvrtej strane obálky: 

Buk v Detvianskej Hute (Foto Betík) 
Korunka strakatá zo Pstruše (Foto Slivka) 
Na Poľane žije mimoriedne kvalitná jelenia zVer (Foto 
Betík) 
Najmohutnejšia jedla na Mláčiku (Foto Macko) 
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