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Editorial 
 

 
Obsah čísla Etnologických rozpráv, ktoré držíte v ruke, určila téma konfe-

rencie Tradičná kultúra, turizmus a rozvoj regiónov organizovanej Národopis-
nou spoločnosťou Slovenska, ktorá sa konala 26. a 27. mája 2005 v Terchovej. 
Jej spoluorganizátormi boli  Katedra manažmentu kultúry a turizmu  a Katedra 
etnológie a etnomuzikológie FF UKF Nitra, ako aj Obecný úrad Terchová. 
Z viac ako troch desiatok príspevkov odrážajúcich multidisciplinárny pohľad 
na problematiku (etnológia, muzeológia, etnomuzikológia, manažment turizmu, 
sociológia a i.) vybrala redakcia dvadsaťdva textov slovenských a dvoch 
českých etnológov. Tie predkladá svojim čitateľom v samostatnom bloku 
rubriky téma.  

Terchovské referáty a diskusné vystúpenia kolegov, ktorí sa s rozličnými 
aspektmi tejto témy stretávajú v múzeách, v štátnej správe, alebo ju skúmajú na 
akademických a univerzitných pracoviskách, sme po individuálnych konzultá-
ciách s autormi upravili do podoby vhodnej na publikovanie. Odborná redakcia 
ukázala, že obsahovo možno texty vnímať v niekoľkých tematických segmen-
toch. Ponúkame ich však čitateľom zoradené abecedne, bez vnášania vnútor-
ných členení. Tým chceme poskytnúť možnosť získať vlastný pohľad 
na zastúpenie jednotlivých otázok, šírku, obsahovú hĺbku a závažnosť, ktorá im 
je venovaná z pohľadu etnológov. Redakčným zámerom je ukázať rozsah témy 
v celej škále autormi naznačených kontextov a odhaliť, čo z problematiky uve-
denej v titule konferencie je dnes objektom našich úvah a každodennej odbor-
nej práce. Súčasne chceme ukázať, ako jednotlivé okruhy otázok v rámci témy 
posudzujeme, ako ich prakticky riešime, aké prístupy a metódy pri tom použí-
vame. 

Diskusia ku knihe je venovaná nedávno vydanej vlastivednej monografii 
regiónu Turiec. 

Rubrika správy tentoraz obsahuje okrem informácií z odborných podujatí 
aj správy o činnosti a hospodárení Národopisnej spoločnosti Slovenska za ob-
dobie od jej predošlého do tohtoročného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 
v Terchovej 25. mája 2005. 

Na vydaní Etnologických rozpráv 2005/2 sa okrem vydavateľov podieľal 
sumou 5 000,- Sk aj projekt VEGA č. 2/5104/25 Miestny a regionálny rozvoj v 
kontexte európskej integrácie, ktorý sa rieši v Ústave etnológie SAV. 

  
 Katarína Popelková 
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Editorial 
 

 
The content of the recent issue of Ethnological Accounts is determined by 

the topic of the conference Traditional culture, tourism and regional 
development [Tradičná kultúra, turizmus a rozvoj regiónov]. The conference 
held in Terchová on 26-27 May 2005 was organized by the Ethnological 
Association of Slovakia. The editorial board has chosen twenty two texts of 
Slovak ethnologists and two texts of Czech ethnologists from more than thirty 
contributions reflecting multidisciplinary view of a given problematic 
(ethnology, museology, ethno-musicology, management of tourism, sociology 
etc.). The reader can find these papers in the section Themes.   

After individual consultations with the authors we decided to adjust the 
papers from Terchová as well as contributions to the discussion into a form 
suitable for publishing. The discussion presents the experiences of people who 
have met with various aspects of this topic during their work in museums and 
public administration as well as academic study.  The contributions could be 
divided into several thematic sections according to their content. However, we 
chose to offer the papers in alphabetical order to allow the readers to create 
their own opinion on the representation of presented problems, their extent and 
depth of their content as well as their importance seen from the point of view of 
the ethnologists. The aim of the editors is to show the extent of the theme in all 
the contexts presented by the authors and to expose the part of the problematic 
that belongs to the present-day objects of our research. Our aim is also to show 
how we evaluate particular topics within the general theme, what practical 
solutions we have found and what research methods and approaches we use. 

The part Discussion about a book is dedicated to the recently issued 
monograph on the Turiec region. 

The section News brings information about scholarly meetings. This time it 
also includes the report on activities and economical issues of the Ethnological 
Association of Slovakia. The report covers the annual period between general 
assemblies. The last general assembly was held in Terchová on 25 May 2005. 

Besides the publishers, the issue 2/2005 of Ethnological Accounts was 
supported by the project VEGA Nr. 2/5104/25 Local and regional development 
in the context of European integration [Miestny a regionálny rozvoj v kontexte 
európskej integrácie] solved at the Institute of Ethnology of SAS, which 
granted the amount of SK 5000,-.  

 
Katarína Popelková  
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Turizmus, kultúrne dedičstvo a transformácia spôsobu života 
v rekreačných lokalitách Vyšná a Nižná Boca 

 
Ján Botík 

 
 
Kľúčové slová: turizmus, kultúrne dedičstvo, kultúrna pamäť, tradičná kultúra, spôsob 
života 
Keywords: tourism, cultural heritage, cultural memory, traditional culture, life style 
 
The localities of Vyšná and Nižná Boca emerged in 13th century as mining settlements. 
Since 17th century the mining there had been declining until it disappeared in 19th 
century. As a source of living it had been replaced by meadow farming, cattle breeding, 
shepherding and logging. Since 1950s people have been leaving Vyšná and Nižná Boca 
in a search of job in the cities, until the number of inhabitants radically decreased. 
Cattle breeding and shepherding diminished. Empty houses and meadow stalls were 
purchased by people from bigger cities who began to use them for recreational purpose. 
These changes led to the third transformation of economy and life style in Vyšná and 
Nižná Boca. The function of cultural heritage and cultural memory has also changed: 
they became the main pillars of contemporary tourism.  
 

Údolie s Vyšnou a Nižnou Bocou patrí k vyhľadávaným turistickým stre-
diskám Nízkych Tatier. Ľudí sem priťahujú dobrodenia krásnej, mnohotvárne 
štruktúrovanej vysokohorskej krajiny, s podmienkami priam stvorenými pre 
celoročnú turistiku, rekreáciu a šport. Turisti, ktorí sem začali prichádzať medzi 
dvomi svetovými vojnami, oceňovali na obraze tunajšej krajiny nielen príťaž-
livé prírodné pozoruhodnosti, ale aj neprehliadnuteľné prejavy vysokohorského 
pastierskeho spôsobu života. Vo svojom príspevku sa pokúsim načrtnúť, čo zo 
svojho kultúrneho potenciálu môžu Vyšná a Nižná Boca ponúknuť k rozvoju 
súčasného vidieckeho turizmu a k rozvoju hornoliptovského regiónu. 

Hneď na začiatku by som chcel poznamenať, že na Vyšnej a Nižnej Boci v 
súčasnosti už nemáme šancu stretnúť sa s tým, čo v národopise chápeme ako 
autentickú, čiže živú, kontinuitne a v pôvodných funkčných väzbách pretrvá-
vajúcu tradičnú kultúru. Hospodárska a kultúrna fyziognómia niekdajšieho ban-
ského mestečka, ktoré po rekordnom výťažku 60 kg zlata v roku 1558 začali 
pasovať na druhú Štiavnicu, sa začala s úpadkom baníctva v 17. storočí rozru-
šovať a od polovice 19. storočia aj nadobro vytrácať. Náhradné zdroje obživy, 
ktoré sa našli v lúčnom hospodárení, v chove hovädzieho dobytka a oviec, vtla-
čili tomuto údoliu novú hospodársku, sídelnú a aj kultúrnu tvár. Lenže od polo-
vice 20. storočia, v dôsledku migrácie za prácou a hromadného odchodu Boca-
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nov za výhodnejšími zárobkami do miest, začalo aj dobytkárstvo a ovčiarstvo 
na Bociach upadať. Od roku 1948 sa počet obyvateľov znížil na necelú tretinu. 
V roku 2001 žilo na Nižnej Boci 195 a na Vyšnej Boci 102 obyvateľov prihlá-
sených k trvalému pobytu. Sú to už zo dve desaťročia, čo sa na Bociach prestali 
vypásať dovtedy neodmysliteľné čriedy kráv a kŕdle oviec. Odvtedy by sme už 
márne na tunajších lúkach hľadali nejakých koscov či hrabáčky, alebo chceli 
stretnúť ženy pri prenášaní objemných batohov sena, spod ktorých ich takmer 
nebolo vidno. Nadobro sa vytratili aj zababušené postavy, ktoré s kandličkami v 
ruke a s košom na chrbte každodenne odchádzali do lúčnych maštalí nachovať 
a podojiť po celú zimu tam ustajňované kravy. V rozľahlých chotároch Bocí 
nezriaďuje sa už ani jeden salaš. Keďže na Bociach prevládajú obyvatelia vyš-
ších vekových kategórií, už zo tri desaťročia tu nefunguje základná škola ani 
kedysi bežné aktivity cirkevného, spoločenského a kultúrneho života. Už si tu 
nemá kto ani v krčme zaspievať, tobôž predstaviť sa na podujatí usporiadanom 
pre turistov. Žiada sa však poznamenať, že na Bociach sa ani v minulosti ne-
rozvinuli tradície piesňového a tanečného folklóru do takej bohatej a originál-
nej podoby, akou sa preslávili okolité obce Liptova a Horehronia. Mohlo by sa 
teda zdať, že vyľudnené, a na dožitie odsúdené Boce, zo svojho kedysi plno-
krvného baníckeho, dobytkárskeho, ovčiarskeho, drevárskeho a tradičného po-
spolitého života akoby nemali súčasnému vidieckemu cestovnému ruchu už čo 
ponúknuť. Je to naozaj tak? 

Živá a v autentickom prostredí doposiaľ pretrvávajúca tradičná kultúra patrí 
síce k atraktívnym a turistami vyhľadávaným, nie však jediným prejavom, 
ktoré im možno ponúknuť a zaujať ich. Všade tam, kde sa ľudia dopracovali k 
nejakým kultúrnym hodnotám, tieto ani potom, čo odídu ich tvorcovia a nosite-
lia, nemôžu celkom a bezo zvyšku zmiznúť. Ibaže namiesto niekdajších preja-
vov a predmetov každodennej potreby, čiže kultúry všedného dňa, stanú sa z 
nich reálie, ktoré dožili svoje praktické poslanie. Namiesto každodennej úžit-
kovej funkcie začnú napĺňať funkciu kultúrneho odkazu či kultúrneho dedič-
stva, prípadne prejdú do sféry historickej a kultúrnej pamäti. V takejto podobe 
začínajú plniť predovšetkým kultúrnu funkciu, takže sa stávajú vďačným ob-
jektom záujmu nielen zainteresovaných odborníkov, ale aj vnímavých turistov. 
Tu sa žiada poznamenať, že aj na úseku užšie vymedzeného vidieckeho cestov-
ného ruchu treba počítať s vnútorne už značne diferencovanými kategóriami 
jeho účastníkov. Ich škála je v údolí Bocí zastúpená počnúc tými, ktorí tadiaľto 
len príležitostne prejdú, cez tých, ktorí tu jednorazovo zotrvajú zopár dní, až po 
tých, ktorí sa sem opakovane, pritom aj viackrát v roku a dlhodobo vracajú. 
Túto štruktúru rozvetvuje aj to, či turisti pochádzajú z radov zahraničných 
alebo domácich návštevníkov. S rozmanitosťou, ako aj s mnohotvárnosťou 
vzdelania, individuálnych záujmov a potrieb kultúrneho vyžitia, je bezpros-
tredne spätá aj ponuka kultúrnych pozoruhodností. 

Pre súčasný rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, ako aj pre rozvoj horno-
liptovského regiónu i samotných Bocí, najlukratívnejšie sú tie úseky niekdaj-
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šieho života a kultúry Bocanov, ktorých výsledkom sú formy sídelného uspo-
riadania osád, bývania, lúčneho hospodárenia, dobytkárstva, salašníctva a dre-
vospracujúcich činností. Hlavne preto, lebo ich organickou zložkou boli tra-
dičné drevené stavby najrozličnejšej funkcie. V intraviláne predovšetkým 
obydlia s charakteristickým bocanským pôdorysom, sortimentom a rozložením 
vnútorného zariadenia domu, vysokými a strmými strechami, ako aj precíznym 
technologicko-konštrukčným a architektonickým riešením stavieb. V extravi-
láne zasa po chotári roztrúsené lúčne maštale na zimné ustajňovanie dobytka a 
oviec, ako aj na uskladnenie úrody sena. Vznik a spôsob využívania týchto 
maštalí sa vyhranil v dôsledku nerozvinutosti transportu za pomoci ťažných 
zvierat, takže v spojitosti s lúčnym hospodárením sa praktizoval len ľudskou 
silou. Priam strategický význam týchto drevených stavieb spočíva v tom, že 
pretrvali až do súčasnosti. Ako zväčša staticky a architektonicky nenarušené 
doklady niekdajších zamestnaní a životného štýlu Bocanov sú aj esteticky pô-
sobivými prvkami tunajšej krajiny. V druhej polovici 20. storočia začala sa s 
nimi spájať nová realita. S úpadkom hospodárskych činností a s vyľudňovaním 
Bocí prestali tieto stavby slúžiť ich pôvodnému účelu. A to nielen hospodárske, 
ale aj obytné. V rokoch 1985–1987 bolo zo 166 nižnobocanských domov bolo 
len 90 obývaných. Analogická bola aj situácia na Vyšnej Boci. Takýto vývin 
údolia na jednom z hlavných cestných ťahov s atraktívnym prírodným a kultúr-
nohistorickým potenciálom, nemohol uniknúť pozornosti. Do vyprázdnených 
bocanských dreveníc začali sa nasťahovávať z väčších miest poschádzaní noví 
majitelia – chalupári. Zakrátko sa aj tunajšie maštale premenili na rekreačné 
chatky. Na Vyšnej Boci z viac ako troch stoviek domových čísiel len necelá 
päťdesiatka patrí trvalo prihláseným obyvateľom. Podobná je situácia aj na 
Nižnej Boci. Je teda zrejmé, že z niekdajšieho banského mestečka, transformo-
vaného na vysokohorské dobytkársko-salašnícko-drevárske osady, sa v prie-
behu predchádzajúcich dvoch-troch desaťročí stali vychytené a aj vychýrené 
rekreačné lokality. S príchodom chalupárov a ďalších aktivít tunajšieho cestov-
ného ruchu začala sa na Bociach v poradí už tretia radikálna transformácia tra-
dičnej kultúry a spôsobu života. 

V dôsledku naznačeného trendu sa z tunajších stavieb povytrácala ich pô-
vodná úžitková funkcia. Neprestali však byť objektmi s nepopierateľnými tech-
nologicko-konštrukčnými, architektonickými, estetickými a ďalšími atribútmi. 
Takže sa s nimi aj naďalej spájala ich kultúrna hodnota a kultúrna funkcia. Za-
čali sa preto posudzovať nielen ako významná súčasť kultúrneho dedičstva, ale 
aj ako pamiatkové objekty, ktoré si zaslúžia, aby v prostredí, v ktorom vznikli a 
prichodí im dožiť, mohli aj naďalej pretrvávať. 

Na Bociach sa takejto pamiatkarskej a ochranárskej vízie a jej uvádzania do 
života ujali dva v niečom zhodné, ale v niečom aj odlišné prúdy. Jeden z nich 
vznikol z poslania ustanovizní pamiatkovej starostlivosti. Výsledkom ich pôso-
benia bolo zapísanie jedného domu na Vyšnej Boci do štátneho zoznamu kul-
túrnych pamiatok a návrh, aby obci Nižná Boca bol priznaný status pamiatko-
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vej zóny. Pri napĺňaní pamiatkarských a ochranárskych zámerov sa ale oveľa 
efektívnejším ukázal byť druhý prúd, ktorého nositeľmi sa stali chalupári: te-
rajší vlastníci a užívatelia viac ako troch štvrtín obytných a hospodárskych bu-
dov na Bociach. Práve preto, že pre nich boli urbanistické a architektonické 
hodnoty tunajších dreveníc tým najhlavnejším motívom, ktorý ich tam pritia-
hol, bolo prirodzené, že sa snažili uchovať ich kultúrnohistorické hodnoty. K 
naplneniu takýchto zámerov prispievalo aj to, že k renovačným a adaptačným 
prácam na svojich chalupách a chatkách prizývali miestnych tesárov, stolárov, 
peciarov a ďalších remeselníkov. Nemáme možnosť podrobnejšie rozoberať 
prínos, ale neraz aj bezradnosť, ba aj scestnosť pamiatkarského efektu chalu-
párskych snažení na Bociach. V týchto súvislostiach však nemožno prehliad-
nuť, že z náhodne poschádzaných, pôvodom, povolaním, intelektuálne a záuj-
mami najrôznorodejších ľudí, sformovala sa komunita, ktorej príslušníci nado-
budli citovú väzbu nielen k svojmu, vlastnými predstavami, zručnosťou a tvori-
vosťou zveľadenému chalupárskemu objektu. Pocity chalupárskeho stotožnenia 
u mnohých prerástli aj do ďalšej kvality. Do novonadobudnutej lokálnej a re-
gionálnej identity, pravdaže rôznej podoby a intenzity. A s tou sa vynára potre-
ba prehĺbenejšieho kultúrneho vyžitia, čiže dôvernejšieho spoznávania aj ta-
kých prejavov kultúrneho odkazu a kultúrneho dedičstva rekreačnej lokality, 
ktoré sa z reálneho života presunuli do sféry historickej a kultúrnej pamäti. 
Kultúrnohistorický potenciál tohto druhu sa pokúsim priblížiť na reáliách ba-
níckej minulosti Bocí. 

Niekdajšie banské podnikanie pripomínajú už prícestné tabule s obecnými 
erbmi Vyšnej a Nižnej Boce. Taktiež aj banský címer na veži vyšnobockého 
kostola. A tí, ktorí sa rozhodnú porozhliadať aj po tunajších chotároch a turis-
tických chodníkoch, nájdu v pamäti krajiny ešte aj dnes viditeľné otvory do 
niekdajších štôlní a šácht, haldy z baní navyvážanej horniny, ryhy po povrcho-
vých kutacích prácach a aj staré serpentínové cesty k vyššie položeným ba-
niam. Na banícku minulosť Bocí upomína aj ich nepravidelné zhlukovo-reťa-
zové sídelné usporiadanie. Avšak najinštruktívnejším dokladom je expozícia v 
dome zapísanom do zoznamu kultúrnych pamiatok na Vyšnej Boci. Spolu s 
informatívnym textom o dejinách baníctva tu možno nájsť aj z bocanských do-
mácností zhromaždené banícke kladivá a želiezka na kresanie rudy, brôtvany či 
korýtka na jej odnášanie, olejové a karbitové svietidlá, železné protišmykové 
mačky na nohy, banícke slávnostné fokoše (palica), kapsy, súčasti odevu atď. 
Taktiež aj repliky starých banských máp a titulných listov Maximiliánovho 
banského poriadku, ktoré v 18. storočí zameral a nakreslil, resp. z nemčiny do 
bocanskej slovenčiny preložil Ján Vozáry, niekdajší ťažiar a príslušník výz-
namného zemianskeho rodu Vozáryovcov. Kto by o to prejavil záujem, má 
možnosť pozrieť si na Vyšnej Boci aj tristoročný dom z roku 1706, doposiaľ 
nazývaný Do Vozáriech, ktorý bol niekdajším obydlím a ťažiarskou reziden-
ciou Vozáryovcov. 

Pre tých, ktorí sú s Bocou trvalejšie spätí, alebo sa sem pravidelne vracajú, 
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možno sprístupniť aj maľbu na strope nižnobockého kostola z 19. storočia, prí-
padne aj obecné pečatidlo zo 17. storočia. Obidve pamiatky s historickými ban-
skými motívmi sa nedávno stali podkladom pre heraldické stvárnenie erbov 
Vyšnej a Nižnej Boce. Pre fajnšmekerov možno ponúknuť, ako sa banícka mi-
nulosť na Bociach premietla do jazykových prejavov. Dávne a až do súčasnosti 
pretrvávajúce priezviská, ako sú Herich, Zajden, Róth, Steiner, Cholvadt, 
Helebrandt, Siebenreich, Trajtel, Tréger atď. poukazujú, že aj na Bociach sa 
baníctvo rozvíjalo v spojitosti s nemeckým etnikom. Nasvedčuje tomu aj cho-
tárny názov Za nemeckým kostolom. Avšak Počtové knihy banského súdu na 
Svätojánskej Boci z konca 16. storočia (1588–1602), ktoré patria k najstarším 
jazykovým pamiatkam odborného štýlu písomnej slovenčiny, poukazujú aj na 
výrazný slovakizačný proces v prostredí hornoliptovského baníctva. 

Nemenej zaujímavým dokladom niekdajšej baníckej činnosti na Bociach sú 
jazykové prejavy uchovávané v kultúrnej pamäti Bocanov. Patria k nim na-
príklad niektoré z názvov, ktorými sú na Bociach označované jednotlivé domy 
– Na Hálni, Za Hutu, Do Hutiska, Na Trosky, V Krámci (krám, krámec – ba-
nícke sezónne obydlie), U Perichtra (Bergrichter – banský sudca). Hojne je 
banská činnosť zafixovaná v chotárnom/terénnom názvosloví. Názvy Striebor-
nica, Zlatnica, Olovisko, Červený potok poukazujú na výskyt príslušných mine-
rálov. Ďalšie názvy dokladajú ťaženie a spracovávanie nerastov – Banská, Ba-
nica, Handelská lúka, Pod štolnicou, Poza stupy, Halňa, Za hutou, Staré uh-
lisko. Viaceré názvy sú označením najvýznamnejších rudných ložísk – Veľký 
Cach, Flôs, Pod Ištván. Dosiaľ pretrvávajú aj názvy niekdajších baní – Na 
Dzúre, Boží dar, Solvátor, Martinok, Helena, Michal, Peter. 

Zaujímavou reflexiou baníckej minulosti a baníckeho života na Bociach, sú 
niektoré žánre slovesného folklóru, najmä rozprávania zo života. Zastúpené sú 
v nich motívy démonickej bytosti Permona/Permoníka, ako aj motívy a príbehy 
z reálneho života v podobe rozprávaní O baniach a baníkoch, O práci v ba-
niach, O nešťastí v bani, O vzbure baníkov atď. 

K tomu, čo som o tradičnej kultúre a spôsobe života na Bociach uviedol, 
chcem ešte dodať, že v záujme rozvoja cestovného ruchu, príslušného regiónu a 
samotných rekreačných lokalít je potrebné kultúrnohistorický potenciál nielen 
uchovávať. Vzhľadom na rozmanité podoby jeho pretrvávania je žiaduce záro-
veň rozširovať a inovovať formy jeho prezentácie. Na Bociach sa doteraz 
uplatnili nasledovné prezentačné výstupy: 
– Ochrana hmotných pamiatok in situ, ktoré sú výraznými prvkami krajiny a 
súčasťou kultúrnych hodnôt pamiatkovej zóny Nižná Boca. Pretrvávajú v po-
dobe rezíduí banskej činnosti, resp. obytných, hospodárskych, sakrálnych a 
ďalších stavieb, či už v pôvodnej alebo transformovanej funkcii. 
– Pamiatkovo chránený dom vo funkcii muzeálnej expozície tradičnej stavebnej 
kultúry, bývania a banskej činnosti na Vyšnej Boci (Do Vargy).  
– Občianske združenie RAMŽA v súčinnosti s organizáciami zameranými na 
riešenie krajinárskych projektov a na regionálne komunitné plánovanie, vybu-
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dovali náučný chodník, ktorým sprístupnili najvýznamnejšie kultúrnohistorické 
pozoruhodnosti, rozptýlené po katastroch Vyšnej a Nižnej Boce. 
– Kultúrnohistorickým zaujímavostiam je venovaná aj značná časť obsahu prí-
ležitostne vydávaného bulletinu Bacúch, Boca, od jedného otca, ktorý je publi-
kačným orgánom združenia Ramža. 
– Pozitívny ohlas majú podujatia, ktoré organizovalo Liptovské múzeum v po-
dobe revitalizácie špecifických prejavov lúčneho hospodárenia na Bociach. 
Takým bola napríklad rekonštrukcia voľakedajšieho spôsobu viazania a prená-
šania batohov sena. 
– Sľubne sa začali rozvíjať aj aktivity Obecného úradu na Nižnej Boci, zame-
rané na prezentáciu obyčajových, odevných, textilných, rezbárskych, remesel-
ných a ďalších tradícií na Bociach, ktorými ozvláštňujú slávnostné chvíle v 
období vianočných sviatkov. 
– Doposiaľ najkomplexnejšie bol kultúrnohistorický profil týchto rekreačných 
lokalít sprístupnený vo vlastivednej monografii, ktorá vyšla pod názvom 
VYŠNÁ A NIŽNÁ BOCA. 

Záverom možno zhrnúť, že pre rozvoj cestovného ruchu, ako aj pre rozvoj 
Horného Liptova, disponujú Vyšná a Nižná Boca dostatočne pestrým a aj at-
raktívnym kultúrnohistorickým potenciálom. Zo strany miestnych, regionál-
nych a aj ústredných organizácií boli už urobené opatrenia na ochranu a pre-
zentáciu tunajších kultúrnych pozoruhodností. Táto vcelku priaznivá situácia 
nie je však vyvážená s ďalšími, predovšetkým sociálno-ekonomickými pod-
mienkami primárnej a sekundárnej ponuky cestovného ruchu. To spôsobuje 
značné komplikácie v napĺňaní predpokladov trvalo udržateľného rozvoja tohto 
mikroregiónu. 
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Šport a rekreácia v biografických rozprávaniach žien1 
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Autobiographical narratives construct the picture of the self-identity of the author. 
Important life events are chosen to create and confirm the meaningful life course of the 
narrator. The following analyses is based on autobiographical narratives collected 
among middle and lower class women who lived in Slovakia in the course of the 20th 
century. In their narrations marginal references could be found on leisure, recreation 
and sport. Those concepts were a part of the life-style/habitus of middle class people. 
According to the autobiographical narratives the changes of social and economic life 
conditions of the lower class – rural population in the second half of the 20th century 
showed itself also by tendencies to get closer to the life style which included recreation, 
leisure, sports and travel. 
 

Výskumný materiál z projektu Pamäť žien (Botíková 2001) som použila 
ako základné východisko pri výskume viacerých tém. Novým čítaním vždy v 
ňom nanovo nachádzam údaje, opisy, príbehy k ďalším a ďalším otázkam spô-
sobu života. Proporcionalita zastúpenia jednotlivých tém a motívov je v rozprá-
vaniach rôzna, vzhľadom na rôznosť východiskových situácií respondentiek, 
ako aj vzhľadom na motiváciu, prečo a komu rozprávajú. Autobiografické roz-
právania chápeme ako sociálny konštrukt, ako príbeh, vytváraný na základe 
určitého zámeru. Ocitnú sa v ňom opisy, udalosti aj argumentácia, ktoré sme-
rujú k vytváraniu sebaobrazu rozprávača/rozprávačky. Cieľom takéhoto obrazu 
je zdôvodnenie zmysluplnosti svojho konania. Rozprávači/-čky či pisatelia 
autobiografií sa snažia vytvoriť celostnú osobnostnú identitu, ktorá im umož-
ňuje zapracovať všetky zvraty a zlomy v ich životopisnom rozprávaní (Herzá-
nová 2005: 160). 

Tentoraz boli témou môjho záujmu v ženských životopisných rozprávaniach 
zmienky o športe či rekreácii. Podobne formulovaná téma je už rozpracúvaná 
napríklad vo feministickej (Wearing 1998) aj historickej antropológii (Burke 
                                                 
1 Tento príspevok vznikol v rámci grantovej úlohy VEGA č.1/1215/04 Neroľnícka rodina na 
Slovensku. Kultúrne tradície a spôsob života v prvej polovici 20. storočia. 
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1995). Myslím, že aj keď spomienky tohto druhu patrili k príjemnejším strán-
kam života (ak len neboli spojené s nejakým úrazom či inou udalosťou s tragic-
kými následkami), zároveň, keďže výskumné otázky iniciujúce rozhovory k 
uvedeným témam priamo nesmerovali, zostávali témy na okraji záujmu naráto-
riek. Neboli to tie dôležité činy a udalosti, ktoré by potvrdzovali sebaobraz roz-
právačiek. Aj pri zbežnom prehliadaní materiálu môžeme zistiť, že ženy pri 
výskume využili príležitosť sebaprezentácie v úplne iných okruhoch, ako bol 
šport či rekreácia. Takéto boli „pracovne“ zamerané výpovede roľníckych žien 
v najstaršej generácii, ale aj žien, ktoré by sme mohli označiť ako „kariérové“, 
teda tie, ktoré rozprávali predovšetkým o svojom pracovnom živote predovšet-
kým z hľadiska kariérneho postupu, a to bez ohľadu či boli z vidieka či z mesta, 
aj bez ohľadu na ich generačnú príslušnosť.  

Otázky športu a rekreácie ako voľnočasových aktivít sú súčasťou konceptu 
voľného času, ktorý sa vytvára v opozícii k pracovnému času. Či v rozpráva-
niach existuje, ako sa organizuje a využíva, to považujeme za významnú dife-
renciačnú charakteristiku moderného času 20. storočia. Okrem uvedeného roz-
delenia je nám najmä pre pochopenie náplne (kultúrneho potenciálu) voľnoča-
sových aktivít veľmi nápomocný koncept habitusu (Bourdieu 1998: 16). Chá-
peme ho ako pojem pokrývajúci aktuálny spôsob života, ktorý je určený kultúr-
nou výbavou a zároveň má tendenciu meniť alebo zachovávať sa. Je to životný 
štýl vo všetkej svojej dynamike, pre ktorý Bourdieu vytvoril aj schematické 
zobrazenie, zachytávajúce priestor sociálnych pozícií a priestor životných štý-
lov (Bourdieu 1998: 15).   

Predpokladám, že tak ako v iných témach, aj pri otázke rekreácie a športu 
bude dôležité zaradenie rozprávačky do sociálnej vrstvy, resp. bude potrebné 
zohľadniť, z akej sociálnej vrstvy pochádza. Podobne sa všeobecne konštatuje, 
že jedno z najvýraznejších hodnotových štiepení slovenského obyvateľstva 
prebieha na osi mesto – vidiek (Chorvát 2002: 10). Predpokladám, že pre trá-
venie voľného času na šport a rekreáciu bude výrazne určujúce, či tá-ktorá roz-
právačka žila na vidieku alebo v meste, ale aj to, kedy (v historickom čase) sa 
diali aktivity, o ktorých hovorí, kedy (v jej osobnom a rodinnom čase) sa veno-
vala/opisuje, že sa venovala, uvedeným činnostiam.  

Kultúra rekreácie, ako je v literatúre týkajúcej sa východoeurópskeho histo-
rického a sociálneho priestoru súhrnne označený návyk či potreba regenerovať 
sily, rekreovať sa, bola na začiatku 20. storočia skôr výnimkou ako pravidlom 
(Popova – Vodenicharov – Dimitrova 2002: 85). Môžeme súhlasiť s autormi, 
ktorí túto príležitosť i potrebu dávajú do súvislosti so zavedením zákona o pra-
covnom čase, ktorý viedol k progresívnemu obmedzeniu pracovného času (ro-
zumej platenej práce – pozn. autorky) za deň i za týždeň, a tak k vytváraniu 
mimopracovného/voľného času, ktorý bolo možno využiť na regeneráciu tele-
sných a duševných síl. Kultúra rekreácie súvisela tiež s rozvojom medicíny, 
zdôrazňujúcej význam turistiky, čerstvého vzduchu a pohybu pre ľudské telo, 
ako to vtipne popísal aj náš významný satirik Janko Jesenský v dobre známej 
poviedke Slnečný kúpeľ (Jesenský 1996: 15–21). 
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Prázdniny na vidieku (deti pri zábave, ktorú sami označovali ako „strom života“). Šahy, 
1931–1932.  Z albumu úradníckej rodiny, Bratislava. 

 
Vo viacerých analyzovaných rozprávaniach sa vyskytujú zmienky o športe 

a rekreácii. U najstarších rozprávačiek sa spomienky tohto druhu viažu na ob-
dobie detstva, resp. školských čias. Mestské dievčatá, narodené okolo 1920, 
spomínajú na prázdniny na vidieku, či už išlo o aktívny oddych, ale aj liečebný 
pobyt. Pobyty sa organizovali na báze priateľských zväzkov rodičov, ktorí s 
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primeranými nákladmi zabezpečovali deťom zmenu prostredia. „To bolo 
krásne prostredie. Mama samozrejme zabezpečila, aby deti cez prázdniny mali 
nejaké prázdniny, tak sme mali takých priateľov v Šahách, …sme chodili tam 
tiež na prázdniny k takým známym, on bol záhradník, ten ujo a tá teta bola 
svetová, lebo nám robila langoše, a to sme my deti ľúbili, strašne. A dobre va-
rila, taká maďarská rodina to bola“ (Šarlota 1920). Ďalšia rozprávačka spo-
mína podobný model. Vzťahuje ho na svoju slabú telesnú konštrukciu a potrebu 
letnej rekreácie. „V lete bola som platiaci hosť u jednej rodiny v Kežmarku, 
rodina zverolekára. Tam som vždy bola celé dva mesiace. Otec platil za mesiac 
tisíc korún. A pribrala som. Hneď po raňajkách som si musela zase ľahnúť 
vonku, v záhrade, pribrala som za osem týždňov sedem kíl! A otec potom vypo-
čítal, že koľko stálo to kilo…“ (Mimi 1914).  

Prázdniny u starej mamy v konkrétnom prípade analyzovaného rozprávania 
nemali oddychový charakter. Prinášali nielen skúsenosť s domácimi prácami či 
prácou v záhrade, ale aj poznávaním vzťahov a udalostí, ktoré sa počas pobytu 
vyskytli. „No a chodila som aj na prázdniny k starej mame. A stará mama, tým, 
že ja som všetko musela doma robiť, tak som robila všetko aj tam. Tak ona ma 
mala rada, tým, že som jej pomohla a že som bola taká, no, čo mi dala urobiť, 
všetko som urobila. Aj som obšívala vrecia, to mi vždycky Marta (sestra – pozn. 
autorky) vyčítala, že teba mala stará mama rada, lebo ty si obšívala tie hrubé 
vrecia… A stará mama všetko vybadala, čo ja viem, a všetkým ma zaťažila, aj 
na tých prázdninách. A ja taká poslušná, tak som všetko robila, ale ona sa mi 
zato aj vedela odvďačiť. Ona mi kúpila, keď nemala času piecť, tak mi kúpila 
medovníky, keď sme išli do Balašaďarmatu. Chodili sme na hintove, čo sa mi 
strašne rátalo, lebo vieš, no hintov, to pre mňa bolo niečo. A napríklad, keď 
prišli aj pre nás, s mamou, keď sme tam cestovali, tak oni prišli na hintove, 
vyobliekaná stará mama, každý sa nám klaňal, to som v Košiciach nezažila, 
lebo tam (v Balašských Ďarmotách – pozn. autorky) to bolo také feudálne 
ešte…“ (Šarlota 1920). 

Deti športové aktivity rozvíjali obyčajne na podnet svojich rodičov. Telový-
chova, a cez jej pestovanie očakávané zdravie i vštepovaná disciplína, patrili k 
aktivitám/záľubám/habitusu strednej vrstvy. Predpokladalo sa cvičenie ducha i 
tela detí od útleho detstva – veľmi vhodným športom bol v tomto smere na-
príklad šerm. „Otec ma zaviedol, šerm som chodila hrať. Najmenšia som bola, 
aj fotografiu ti ukážem, mám takú fotografiu, ako tam sedím medzi tými deťmi. 
A takého veľmi sympatického pána sme mali – a to tie všelijaké slová, latinské 
alebo aké – tie výpady, to som sa tam naučila, s tým flöretom čo sa robí, to 
všetko som vedela ja už päťročná.“  
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Členky šermiarskeho krúžku, Košice, 1924.  
Z albumu úradníckej rodiny, Bratislava. 

 

 
 

Korčuľovanie bolo okrem športu aj príležitosťou  stretnutí mládeže. Klzisko na 
Legionárskej  ulici  v Bratislave, 1933. Z albumu úradníckej rodiny, Bratislava. 
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Na turistiku chodievali s deťmi aj ich rodičia, alebo aj sami športovali. 
Korčuľovanie bolo, zdá sa, športom detí i dospelých. „S otcom brusliť. To už 
sme išli celá partia rodičovská brusliť, aj chlapci aj dievčatá, takže to bolo také 
veľmi pekné (Šarlota 1920). A potom to bolo ešte jedno klzište na Legionárskej. 
Ja medzi otcom a mamičkou. To boli ešte korčule na šróbovanie…“ (Mimi 
1914). U detí sa vytvárali návyky, na ktoré sa rozprávačky rady odvolávali a 
poukazovali na ich trvácnosť, totiž, že z návykov sa stala súčasť spôsobu života 
v mladosti a dospelosti. „Potom sme chodili s oteckom napríklad na výlety, 
a tak ako sme boli, v rade nás pekne zavelil a išli sme ako vojaci. A keď sme 
šúpali nohami, že sme nevládali z toho Čermelu, na Čermel sme chodili, tam 
sme mali nejakých známych, tam sme chodili na jablká. Pamätám si ešte tú 
vôňu tých jabĺk, aj ten pocit takej blaženosti, vieš, keď sme išli odtiaľ, také 
studené jablká z tej pivnice. A keď si do toho jablka kusla, tak také voňavé, 
studené jablko, a to nám otec dal, lebo sme už boli hladné, tak nám dal po 
jablku, ale studené, že mi až zuby išlo zmraziť. A preto sme každý pýtali to 
jablko. A keď sme boli takí ustatí, že sme šúpali tými nohami, tak – čo nedvíhaš 
tie nohy, kráčaj riadne, neobzeraj sa, choď, dobehni ich, poslednému je 
najhoršie. Najlepšie je prvému ísť“ (Šarlota 1920).  

 

 
 

Lyžovačka bola aj príjemnou spoločenskou príležitosťou. Čertovica, okolo roku 1940. 
Z albumu úradníckej rodiny, Bratislava. 
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Lyžovačka na Čertovici, okolo roku 1940. Z albumu úradníckej rodiny, Bratislava. 
 

Aj lyžovačka bol šport, ktorý patril do výbavy mestských dievčat 
narodených okolo roku 1920, či ju už spomínali v skromnejších podmienkach 
prímestskej rekreačnej zóny alebo v náročných horských podmienkach. 
„Somárska lúka. To sme išli na Kolibu autobusom, a tam sme boli od 
dopoludnia, od vidíš do nevidíš. Tak sme išli až na Kamzík. A z Kamzíka dole 
cez Klepáč – vieš jeden rok 1928–1929 bolo toľko sňahu, že sme z Kamzíku išli 
domov na lyžach (Mimi 1914). Iná rozprávačka spomína lyžovačku ako 
príležitosť na zoznámenie s budúcim manželom, ako mládežnícku a neskôr aj 
rodinnú aktivitu. Jaj, na Čertovicu sme tiež chodievali lyžovať, tam sme dosť 
ako bývali spolu… že aj vtedy, vtedy boli pekné časy, napríklad aj lyžovačka, 
alebo v lete tá Demänovská dolina“  (Hana 1925).  

Dievčatá z vidieka vo svojich detských/dievockých časoch spomínali na-
príklad sánkovačku, ktorá však mala viac spoločenský ako športový charakter. 
„Hej, sankuvať sme sa chodili a tak večer z toho kultúrneho domu, jéj to bolo 



Etnologické rozpravy 2/2005 
 

 24

dobre. Až tam k Podtúrni, taký vrch, keď sme išli dakedy o deviatej z toho kul-
túrneho domu so sánkami a išou rýchlik o dvanástej. To bolo ako keď pľuvne, 
to sa tak minulo tam“ (Zuzana 1918). Aj keď išlo o výlet, ktorý mohol mať 
odpočinkový charakter, vždy bol nejakým spôsobom spojený s prácou, na-
príklad so zberom lesných plodov. „Zuzka, nechoď (suseda ju prehovárala, aby 
neodchádzala do mesta – pozn. autorky). Pôjdeme na čučoriedky, pôjdeme na 
griby, a tak ma voljako prinútila tu byť“  (Zuzana 1918).  

 

 
 

Športové aktivity boli súčasťou letných prázdnin detí a mládeže, 1955. Z albumu 
úradníckej rodiny, Bratislava. 

 
Športové a turistické aktivity sa v životopisných rozprávaniach vidieckych 

žien objavili až v 60. rokoch 20. storočia. Boli to poznávacie zájazdy organizo-
vané rôznymi združeniami, a neskôr v niektorých prípadoch aj rodinná turis-
tika. Tá však vyžadovala finančné prostriedky, ktoré často práve vo vidieckych 
rodinách chýbali. „Tak my sme nikdy s rodičmi na nejakej dovolenke neboli. 
Nie, my sme si to ani nemohli dovoliť, proste toľko detí zobrať niekde a jedno-
ducho sa to nedalo vtedy, jednoducho, no ja neviem, neboli sme zvyknutí vtedy 
na taký oddych, že rekreácia, my sme buď robili v záhrade alebo proste boli iné 
práce“ (Alena 1961). Organizované formy nahrádzali spoločné rodinné akti-
vity, alebo ich dopĺňali, či dokonca podnecovali. Umožňovali deťom rekreácie 
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mimo domu v detskom kolektíve. „Ja ako dieťa sa pamätám, že som bola na-
príklad aj v tábore ako dvanásťročná, že som išla do tábora z otcovej práce 
(Alena 1961). Deti naše v pionierskych táboroch trávili prázdniny. A ja som sa 
mohla venovať svojej robote, práci pri dome, kde vždy bolo čo robiť“ (Marta 
1941).  

 
 

 
 
Chvíľa pohody v prírode. Rekreácia organizovaná Revolučným odborovým hnutím, 

1955. Z albumu úradníckej rodiny, Bratislava. 
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V rámci letných táborov evanjelickej mládeže sa pestovala aj turistika. Okolie Brezovej 
pod Bradlom, 1938. Z albumu úradníckej rodiny, Bratislava. 

 
Cez spoločenské organizácie mohli vycestovať celé rodiny a záujmové 

kolektívy za výhodných, finančne prijateľných podmienok do dovolenkových 
destinácií. „Áno, boli sme v Bulharsku, sme boli na dovolenke, do Tatier sme 
boli, Hát aj keď sme to divadlo hrali,…  A potom sme išli na jeden spoločný 
výlet, čo sme hrali všetci… Aj s rodinami, aj manžel, aj s detičkami. Áno, do 
Bulharska sme sa vybrali, v Kirove, tam mali Kirovčania chatky, tak dávali im 
poukazy na dva týždni. Ja som bola aj v Rusku, v Rusku (smiech), no z roboty, z 
textilky. Tak stade som dostala, tak som bola aj tam“ (Anna 1944). 

V tom čase však už ani vidiecka žena, ktorej výpoveď citujem, nepôsobila v 
roľníckom zamestnaní. Bolo by zaiste nekorektné tvrdiť, že šport a rekreácia sa 
vyskytli tematizované vo všetkých rozprávaniach. Ako spomínala Marta 
(1941), dala deti do tábora, aby mohla ona robiť. Iná, Eva (1940), spomína do-
volenky z úplne iného pohľadu, z pohľadu hostiteľky, či presnejšie ubytova-
teľky pre celú širokú rodinu. „Predtým každú dovolenku boli u nás, toľko sme 
mali rodiny, to dačo hrozné bolo. Už prišlo dovolenkové obdobie, to pre mňa, 
keď si na to spomeniem, bolo hrozné. To som len varila a varila, chystala im, 
toľkých ľudí umiestniť. A to celá rodina tam bola, a to každý len u nás a u nás“ 
(Eva 1940). Je zrejmé, že v tomto prípade sa nejednalo o odpočinkové aktivity, 
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ale o službu pre rodinu. 
Roľnícka žena Anna (1920) v celom svojom životopisnom rozprávaní ne-

spomenula ani raz tému rekreácie a cestovania. Nemôžeme jednoznačne pove-
dať, že nikdy nikde necestovala, možno aj za oddychom, avšak v obraze jej 
života sa žiadna takáto udalosť nenašla. Zato mladšie ženy z roľníckeho pros-
tredia, keď si cestovanie – ísť, vidieť svet, pookriať telesne či duševne – zara-
dili do životného programu, už sa ho nevzdali. Citovaná Anna (1944) po uvoľ-
není spoločenských pomerov a otvorení hraníc vycestovala, v istom zmysle 
pútnickým spôsobom, do Ríma. „V Ríme som bola. V Ríme som bola predvlani. 
Aj to sa z dediny organizovalo, ale ako z okolitých dedín sa viacej dedín dávalo 
dokopy a boli sme v Ríme. Ale všetko tak, v takých stredných rokoch. No ale 
síce aj mladší boli s nami. No ale to je ohromný zážitok, viete, do toho Ríma, 
tam je čo pozerať. Tam sme boli na audiencii u Svätého otca. Ohromné. No 
zážitok taký, to vždy hovorím, to sa nedá ani povedať, to musí len ísť, aby to 
videl, aj všetko tie budovy, aj pamiatky, tie kostoly“ (Anna 1944). Pripomíname 
však, že Anna pochádza síce z dedinského, roľníckeho prostredia, dodnes na 
dedine žije a teraz, v staršom veku sa aj venuje roľníckej práci, avšak v jej pra-
covnej kariére ju nájdeme ako zamestnankyňu, v pohostinskom zariadení, ne-
skôr potom v továrni. Teda aj keď je vo svojom habituse nositeľkou spôsobov a 
hodnotovej výbavy roľníckeho prostredia, v spoločenskom poli je už posunutá 
smerom k urbánnemu prostrediu a jeho spôsobom. Rovnako aj v jej sociálnej 
pozícii nastal posun. Podobná situácia, na ktorej ešte výraznejšie môžeme uká-
zať koncept habitusu ako kultúrnej výbavy, súčasného spôsobu života i jeho 
tendencie, nastala v prípade inej ženy, ktorá pochádza i žije vo vidieckom 
prostredí, avšak už nie ako roľníčka – teda v sociálnom zaradení odkiaľ pochá-
dza jej kultúrna výbava, ale postupne ako učiteľka a dokonca miestna občian-
ska funkcionárka. K novým aktivitám ju motivuje aj jej syn, ktorý si osvojil 
domácu kultúrnu výbavu, ale ju posúva ešte ďalej – cez svoje sociálne zarade-
nie i energiu mladosti. „To sme si zato, nato sme si čas našli, že chodili sme 
veľa do prírody, že tie nedele, keď sme mali tak voľno, tak som ich brávala so 
sebou bicyklami. No dovolenky, priznám sa, k moru nás neláka, …ale Tatry, 
Tatry to je moja srdcová záležitosť, takže chodíme niekedy aj na týždeň do Ta-
tier, aj v tom čase s deťmi, aj teraz s manželom. Tam tá turistika, to je moje… 
Aj keď nebolo čas, tak aspoň na tú našu Šuchráčku, tie naše hory. So synom 
veľa chodíme. Trebárs aj ten vinohrad, že doobeda sme boli vo vinohrade a 
poobede sme si povedali, ideme, vyrazili sme, zvládli sme Bartu, zvládli sme 
Priesoč, čiže turistiku syn pozná, má ako na dlani tieto hory, takže ma povodil 
všade“ (Emília 1953). 
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Vysokohorská turistika patrila k životnému štýlu vysokoškolskej mládeže. Vysoké Tatry, 
1946. Z albumu úradníckej rodiny, Bratislava. 

 
Keď sa vrátime k starším rozprávačkám z urbánneho prostredia, vidíme, že 

aj pri ďalších životných príbehoch, ktoré už ďaleko prekročili hranicu detstva či 
mladosti, zostali prítomné oddychové aktivity športového či cestovateľského 
charakteru. Už, pravda, existovali preto aj podmienky, v našej spoločnosti 
najmä od 60. rokov 20. storočia, keď sa upravila a stabilizovala ekonomická 
situácia rodín a v liberálnejšej atmosfére toho obdobia bolo možné vycestovať 
aj za hranice. V tom istom čase migrácia z odľahlejších a „zánikových“ obcí 
uvoľnila staré domy na nové využitie – chalupárenie (Botík 2004: 138).  

O tom hovorila aj vtedy mladá žena – Dagmar. „Ale bolo potom neskoršie 
trošku voľného času, no tak boli sme aj na dovolenkách, však to bola pre mňa 
veľká vec, keď sme boli pri mori, aj zo zdravotných dôvodov to bolo veľmi 
dobré, sme prieduškári… No ale potom nejak sme z tých úspor, bola tu taká 
myšlienka, že kúpiť si buď chalupu alebo senníček v horách. No a potom 
vlastne padol všetok voľný čas, lebo bolo treba, ja neviem, vo štvrtok navariť a 
v piatok sadnúť do auta, joj našetrili sme si na auto… Takže v piatok som si 
zobrala dovolenku a sme išli hore, no a sobota a nedeľa, to sa vždy praco-
valo…, ale to boli aj také veselé chvíľky, aj ohník sa spravil, aj sa pospievalo, 
aj sme ešte mladší boli a nebol človek tak unavený. No tak to bol ten voľný čas“ 
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(Dagmar 1934). Auto bolo veľmi podstatným prostriedkom pre pestovanie 
cestovania a športovej či vlastivednej turistiky, ktorá mala často aj podobu 
spoločenského vyžitia. V biografickom rozprávaní Šarloty sa dozvedáme tiež 
o využití auta na víkendové cesty. „No áno, na víkendy sme chodili, lebo sme 
mali kamaráta lesného inžiniera a ten nás lanáril vždycky na nejakú inú chatu. 
A to bola strašne dobrá partia, v lete sme chodievali ako do kúpeľov, do Dudi-
niec, tam bola taká lesná chata nad kúpaliskom, no a potom takto sme chodili, 
že v zime napríklad sme boli na Smrekovici… Takéto zážitky som mala pekné s 
týmito víkendami a ináč ti môžem povedať, že okolie Bratislavy, my sme boli, 
nie, že nám to auto stálo, my sme ho skutočne využívali, my sme boli v nedeľu 
na Červenom Kameni napríklad, v Bojniciach napríklad. Starých našich (man-
želových rodičov – pozn. autorky) sme vzali do zoologickej záhrady v Bojni-
ciach, potom na kúpalisko v Bojniciach a potom sme išli na obed“ (Šarlota 
1920). Mimi bola v tom čase už sama, nemala ani manžela a nikdy nemala 
auto, predsa aktívny oddych, cestovanie a šport boli súčasťou jej životného 
programu. „Áno, som sa slnila pod Botanickou záhradou a v Dunaji som plá-
vala, v Dunaji, lebo to som myslela, že mám také dobré tempo. Ja nie som ces-
tujúca, nerada cestujem. Dokonca by sa bolo zmenilo, že môžem cestovať, ale 
som nemala peniaze na to. Ani netúžila som. No prvýkrát som dostala pas roku 
šesťdesiatštyri, od tridsaťdva…“ (bola v Taliansku pri mori – pozn. autorky) 
(Mimi 1914). 

Materiál ženských biografických rozprávaní potvrdil, že šport a rekreácia 
ako zámerné aktivity prináležali strednej vrstve ako súčasť jej spôsobu života v 
priebehu 20. storočia. Cez tieto aktivity sa pestovali hodnoty ako disciplína, 
vytrvalosť, upevňovali sa rodinné zväzky a nachádzal sa oddych i poznávanie 
nových krajov. V živote nižšej vrstvy, v našom materiáli reprezentovanej roľ-
níckymi ženami, nebol priestor pre takéto aktivity. Aj čas dovoleniek či oddy-
chu bol spájaný s prácou – v záhrade, pre rodinu, alebo taký čas nebol vôbec 
braný na vedomie. Zmena pre príslušníčky tejto vrstvy nastala až ich posunom 
v sociálnej štruktúre/poli a následne zmenou habitusu, ktorý sa priblížil tomu 
charakteristickému pre stredné vrstvy v urbánnom prostredí. Rozvoj športu a 
rekreácie súvisel v každom období aj s finančnými možnosťami konkrétnych 
rodín. Biodromálny čas vykazuje výraznejšie spájanie obdobia detstva a mla-
dosti so športovými aktivitami. Pre cestovanie a rekreáciu však ani tento čas, 
ani čas rodinného cyklu nemusel byť rozhodujúci, ako to dosvedčujú výpovede 
o cestovaní a vyhľadávaní rekreačných príležitostí rodinami s deťmi i po od-
chode detí z domu. Aj keď téma športu a oddychu nepatrí k „tradične“ etnolo-
gickým výskumným témam, v príspevku sme ukázali, že je produktívna pri 
sledovaní zmien spôsobu života, resp. habitusu. 
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In the first part of the contribution the author represents a brief account of ethnological 
concern with the research of tourism. The author further shows the connection between 
the phenomenon of tourism and post-communist transformation. She describes how 
tourism has become the crystallizer of the social reality of hosting communities and how 
it manifested the clash of individual and group preferences in various spheres of tourist 
activities. 
 

V poslednom období i na Slovensku začína v sociálnych vedách rásť záu-
jem o výskum turizmu ako sociokultúreho javu. Jeho dôkazom bol i výber tu-
rizmu ako ústrednej témy konferencie „Tradičná kultúra – turizmus a rozvoj 
regiónov“, ktorú zorganizovala Národopisná spoločnosť Slovenska v rámci 
svojho valného zhromaždenia v roku 2005. Pritom v antropológii sa turizmus 
ako subjekt výskumu udomácnil už dávnejšie – intenzívnejšie asi od 70.–80. 
rokov 20. storočia a postupne sa vykryštalizoval do podoby špecifického vý-
skumného konceptu, ktorý niektorí antropológovia začali klásť rovnocenne 
vedľa takých konceptov ako náboženstvo či mesto (Cohen 1981: 469). 

Pri rekapitulácii niektorých prístupov a otázok, ktoré sa objavujú v súvise s 
výskumom turizmu, sa vykryštalizovali dva zásadné rozdiely v nazeraní na 
turizmus. Časť antropológov ho definuje všeobecnejšie, širšie a tvrdí, že isté 
formy turizmu, resp. „prototurizmu“ možno nájsť vo všetkých ľudských socie-
tach, naprieč rozličným kultúram. Dennison Nash ich dokonca nachádza u lov-
cov a zberačov alebo v predindustriálnych roľníckych societach (radí k nim 
púte, návštevy rodín, príbuzných, žijúcich vo vzdialenejších miestach) (Nash 
1981: 463). Druhá skupina antropológov sa kloní k názoru, že turizmus sa na 
sociálnej scéne objavuje až v rámci procesu modernizácie a je produktom in-
dustriálnej society (Nash 1981: 462–463). Jeho výskyt súvisí s tým, že moderný 
človek v kontraste k jeho obmedzenému záujmu v predmoderných kultúrach 
vyvinul omnoho väčší všeobecný záujem o prostredie a jeho cestovanie nie je 
spojené so špecifickou väzbou na ľudí – rodinu, príbuzných, priateľov, alebo s 
väzbou na isté miesto, ako napríklad jarmoky či púte. Moderný turizmus je 
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podľa tejto názorovej skupiny inštitucionalizovaný, dobrovoľný, smeruje k 
vzdialeným miestam, súvisí so sklonmi moderného človeka k pohybu, zmene, k 
hľadaniu nového (Bauman 2000: 101). Tieto kvality na druhej strane môžu byť 
spojené s odcudzenosťou a neosobnosťou turistickej situácie, ktorá je zmierňo-
vaná, vyhladzovaná komercionalizovanou pohostinnosťou, ktorú poskytujú 
cestovné kancelárie, spoločnosti, hotely, turistický priemysel (Cohen 1981: 
469). 

V definovaní turizmu nachádza Dennison Nash vo všetkých jeho variabil-
ných obmenách – domáci, medzinárodný, kapitalistický, socialistický, in-
dustriálny, predindustriálny – zásadnú spoločnú črtu v tom, že všetky tieto ob-
meny spája koncept „leisure“– trávenia voľného času v zmysle oslobodenia sa 
od primárnych záväzkov každodenného života v spojení s „travel“ – cestou, 
cestovaním. Turista je človek, ktorý sa vydal na cestu, aby trávil svoj voľný čas 
mimo svojej domácej komunity.  

Je nesporné, že situácia generujúca turizmus môže byť bohatou základňou 
antropologického výskumu z hľadiska stretu medzi tými, ktorí praktikujú tu-
rizmus a tými, ktorí turizmus poskytujú, turizmu slúžia. Tento stret môže mať 
charakter prelínania ľudí pochádzajúcich z rôznych kultúrnych prostredí, alebo 
iba jednoducho charakter kontaktu medzi tými, ktorí oddychujú a tými, ktorí 
pracujú (Nash 1981: 462). 

Antropologický výskum fenoménu turizmu nastoľuje množstvo ďalších 
otázok: 
− Aké faktory formujú turistický proces v danom kontexte? 
− Ako vstupujú do akcelerácie, alebo naopak regresu turizmu vonkajšie nadlo-

kálne podnety a ako sa prelínajú s lokálnou situáciu v hosťujúcej societe?  
− Aké sú pozitíva, resp. negatíva pôsobenia turizmu pre hosťujúce spoločen-

stvo? 
− Aké zamestnania prítomnosť turizmus kreuje? 
− Čo stimuluje turistické aktivity (sú to faktory ekonomické, psychologické 

alebo iné)? 
− Aké sú formy turizmu v skúmanom prostredí (od luxusných foriem po hľa-

danie jednoduchosti, prirodzenosti)? 
− Ako súvisí turizmus s fenoménom konzumu?  
− Ako sa rozlišujú turisti generačne, rodovo, vzdelanostne, profesijne, z hľa-

diska sociokultúrnych diferenciácií? 
Všetky tieto faktory alebo aspoň niektoré z nich možno pochopiť, ak ich 

skúmame v realite sociokultúrneho kontextu. Iba tak môžeme zistiť, prečo sa 
turizmus rozvinul na určitom mieste v istej podobe, kvalite a rozsahu. A iba 
v kontakte s mikroprostredím môžeme postrehnúť subtílnu realitu turistických 
situácií (napríklad rozpoznať inú reakciu obsluhujúceho personálu k domácim 
a k cudzím). Našou úlohou by malo byť sledovanie oboch pólov turistického 
procesu, cez kladenie otázok tak turistom, ako i hostiteľom, domácim napríklad 
na atraktivitu turistického regiónu, na to, čo ju zvyšuje, alebo naopak, potláča. 
Analyzovať, akým spôsobom reaguje hosťujúca societa na turistov, ako ich 
hodnotí a ako vice versa oni vnímajú svojich hostiteľov. 
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Teraz sa ale prenesiem z teoreticko-metodologickej roviny do roviny empi-
rickej a pokúsim sa o interpretáciu výsledkov vlastného výskumu, ktorý som 
uskutočnila v rokoch 2000–2003 v jednom vidieckom mikroregióne západného 
Slovenska. K otázkam turizmu som sa dostala sprostredkovane cez pôvodný 
výskumný cieľ – zachytiť v mikrosfére sociálnej reality regionálny a lokálny 
priebeh socioekonomických a kultúrnych zmien súvisiacich s procesom 
postkomunistickej transformácie. Práve akcent na turizmus, nádeje vkladané do 
jeho rozvoja ako možného budúceho akcelerátora priaznivých zmien obcí a 
regiónu, ktoré som zachytila u predstaviteľov lokálnych samospráv a zazname-
nala v už uskutočnených alebo plánovaných aktivitách regionálneho združenia, 
ma priviedli k sledovaniu turizmu ako jedného z javov tvoriacich živú súčasť 
skladby transformačného procesu. Logicky som v takto orientovanom výskume 
uprednostňovala pri sledovaní turistického procesu skôr recipientov hosťujúcej 
society, než recipientov-turistov prichádzajúcich zvonka.  

Vzhľadom k tomu, že prinášam etnografický opis aktuálnych situácií, v 
ktorých bola pozícia respondentov a inštitúcií často rozporuplná a konfliktná, 
pozmenila som názvy lokalít a inštitúcií. 

Najskôr niekoľko poznámok k vývinu turizmu v regióne, v čom spočíva 
jeho potenciál, z akých oporných bodov vychádzajú úvahy domácich o jeho 
atraktivite. V proklamatívnej rovine som sa u predstaviteľov lokálnej samo-
správy stretla so zdôrazňovaním malebnosti vidieckej krajiny, umocnenej prí-
tomnosťou monumentálnej kultúrnej pamiatky Ostrianskeho hradu a ďalších 
historických pamiatok regionálneho významu (kaštieľ v Sečkároch, valcový 
mlyn v Zanadlúčí). V prípade dvoch malých podhorských obcí – Naštice a 
Podhorie sa spomínali pamiatky ľudového staviteľstva, poukazovalo sa na ich 
zachovalý vidiecky ráz, vhodný na chalupárenie. Medzi novovzniknutými rari-
tami po roku 1989 sa uvádzala vinohradnícka usadlosť a vínny archív v Sečká-
roch. Poukazovalo sa i na možnosti športového vyžitia – okrem rybolovu 
hlavne cykloturistiky – keďže všetky obce regiónu sú už prepojené cyklotra-
sami.  

Najväčším lákadlom turistiky je však vodná nádrž Lipianka, ktorá najmä v 
letnom období poskytuje paletu možností športového vyžitia a zábavy. Vznikla 
v 60. rokoch 20. storočia na cirkevných pozemkoch a súkromných pozemkoch 
miestnych obyvateľov, hlavne pálenických urbárnikov („na vyvlastnených po-
zemkoch našich dedov a pradedov“, ako to vnímajú niektorí miestni obyvate-
lia) a ešte počas existencie bývalého Československa si vybudovala pozíciu 
významného turistického centra. Jej vznik bol výrazným impulzom rozvoja 
obce.1 V roku 1999 bolo v rekreačnom areáli evidovaných 390 súkromných a 
62 podnikových chát. Autokemping v správe obce zaisťuje v súčasnosti se-
zónne možnosti ubytovania v bungalovoch pre 80, v stanovom tábore pre 3000 
návštevníkov. Vo veľkokapacitnom hoteli Lipianka, ktorý patril pred rokom 
                                                 
1 Obec začiatkom 60. rokov 20. storočia v rámci príprav na budovanie turisticko-rekreačnej oblasti 
získala kvalitné cestné spojenie. Bola vybudovaná nová asfaltová cesta z okresného mesta. V okolí 
vodnej nádrže sa plánovala výstavba množstva podnikových a súkromných chát. Najväčšia zásluha 
na vybudovaní priehrady sa pripisuje vtedajšiemu predsedovi okresného národného výboru. 
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1989 Jednote, sa podľa respondentov podávalo v sezóne 1200 jedál. Uvedené 
čísla svedčia o masovom charaktere turizmu, ktorý tu podnes v mnohých ry-
soch a v ponúkaných možnostiach ubytovania nadväzuje na socialistické tradí-
cie cestovného ruchu, aký sa tu rozvinul v 60. rokoch v súvise s výstavbou 
vodnej nádrže. 

Práve na éru Lipianky za čias socializmu si mnohí starší respondenti spo-
mínajú s nostalgiou. Patrila vtedy pod štátnu správu cestovného ruchu a samo-
zrejme dostávala dotácie. I preto k vybaveniu areálu patrili dnes už nefunkčný 
bazén a sauna, v sezóne fungovala stála lekárska služba, starostlivosť o bezpeč-
nosť hostí bola na vyššej úrovni, kemp bol upravenejší, v amfiteátri sa konali 
„veľkolepé podujatia“, ku ktorým patrili napríklad vystúpenia Karla Gotta a 
Heleny Vondráčkovej. Množstvo podnikových chát malo svojich majiteľov v 
Čechách a na Morave. V porovnaní s tým podľa mnohých respondentov turiz-
mus na Lipianke v súčasnosti upadá. Hoci sa pracovníci kempu tvária, že ne-
majú obavu, čo sa týka návštevnosti, väčšina chatárov a obyvateľov Páleniska 
sa zhoduje v tom, že problémy s návštevnosťou sú z roka na rok väčšie a rekre-
antov je čoraz menej. Pred rozpadom spoločného štátu chodilo na Lipianku 
veľa návštevníkov z Čiech. Mali tu svoje podnikové a súkromné chaty. Chaty 
sa popredali, vlastníci sa zmenili a príliv českých návštevníkov sa zredukoval.2 

Ako vstúpil do charakteru miestneho turizmu nadlokálny moment ekono-
mickej transformácie? Po roku 1989 sa predpokladalo, že rekreačná oblasť 
bude zlatým vajcom. Očakávalo sa, že bude zisková pre obecnú pokladnicu, 
rovnako ako pre jednotlivcov a privátne inštitúcie zainteresované v cestovnom 
ruchu. I preto sa areál stal objektom kryštalizácie lokálneho konfliktu, v ktorom 
sa dostali do sporu protichodné ekonomické záujmy jednotlivcov i skupín usi-
lujúcich o získanie pozemkov a nehnuteľností v rekreačnom areáli. Konflikt 
mal viacero rovín:  

Reštituenti pozemkov – zgrupovaní v znovuobnovenom pálenickom urbár-
skom spoločenstve – sa sporili s obecným úradom, reprezentovaným starostom, 
ktorý údajne neoprávnene manipuloval s urbárskymi pozemkami.  

Ďalším objektom stretu bol veľkokapacitný hotel, o ktorého privatizáciu 
prejavila záujem obec a významný miestny podnikateľ, ktorý v hoteli prevádz-
koval videokaviareň. Hotel napokon sprivatizovala neznáma firma, údajne za 
miliónový úplatok. Vzápätí potom, ako na jeho výstavbu získala výhodný úver, 
predala ho ďalšej firme. Hotel nebol dostatočne strážený, začal sa rozkrádať, 
pustnúť. Napokon vyhorel. V neurčitom poli miestnych konfrontačných tvrdení 
okrem alibistických postojov (uvádzam formuláciu jedného z nich: „Jasne, že 

                                                 
2 „Lipianka bola ešte v roku 1989 na špici v turistike v celom Československu. Odvtedy to ale 
upadá. Návštevníkov je stále menej. Azda preto sa ani obci nevyplatí dávať do kempu peniaze“ 
(majiteľ požičovne člnov v rekreačnom areáli). 
„Kapacita kempu je 3500 ľudí a teraz tu bude spať od 1. do 10. júla, teda v sezóne, iba 250 ľudí. 
Zďaleka to nie je tak zaplnené, ako predtý“ (pracovníčka na recepcii kempu). 
„Turizmus klesá: možno bude tento rok posledný a Lipianka padne. Potom vstúpi niekto 
s kapitálom, ale nie slovenským, a to už nikoho nebude zaujímať, koho je to pôda, preberie to 
niekto iný“ (bývalý významný miestny podnikateľ v turistickom ruchu). 
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to bolo čudne nadobudnuté, ale ja vám k tomu nič nepoviem, však sú tu aj väč-
šie privatizačné škandály ako tento, utekajú väčšie ryby...“ Však prevláda ná-
zor, že hotel podpálil spomínaný miestny podnikateľ, ktorý mal na zariadenie 
videokaviarne vybavenú výhodnú poistku a zariadenie, ktoré využíval, pred 
požiarom odniesol.  

Medzi obecným úradom personalizovaným starostom a bývalým správcom 
kempu eskaloval zas neľútostný boj o ovládnutie autokempingu, v ktorom zví-
ťazil starosta. Kemp najskôr prevzala obec prostredníctvom spoločnosti 
s ručením obmedzeným. Podľa mienky niektorých miestnych ľudí, predovšet-
kým miestnych podnikateľov, je „...celá Lipianka s. r. o. spolu s nastrčenou 
konateľkou ,starostov kšeft‘“, ktorého výsledkom je údajne likvidácia podni-
kateľských aktivít naokolo. 

Ukazuje sa, že úsilie o ovládnutie rekreačného areálu spojené s ekonomic-
kými záujmami bolo i pozadím boja dvoch súperiacich klík o starostovskú sto-
ličku v posledných komunálnych voľbách. V zjednodušenom lokálnom videní 
sveta stáli proti sebe stará generácia – zástancovia starého režimu 
(„...komunistická mafia na čele so starostom“, ako sa o nich vyjadrovali nie-
ktorí podnikatelia) a klika mladých, ambicióznych miestnych podnikateľov, 
ktorých kandidátom bola známa postava slovenského kultúrneho života. V tes-
nom víťazstve obhájil svoju stoličku bývalý starosta. Spory medzi nimi zasiahli 
i sféru turizmu. Mladší podnikatelia na čele s prevádzkovateľom disco-klubu 
mali inú predstavu o turisticko-hostiteľských transakciách, vsadili na iné turis-
tické hodnoty. Chceli pritiahnuť mládež, ľudí bez záväzkov, ktorých láka vzru-
šenie a zábava. Do programu kultúrneho leta presadzovali adrenalínové športy 
a športové hviezdy – na Lipianku prišiel i David Kunthardt. Poriadali hlučné 
diskotéky, pri ktorých nechýbali drogy.3  

Akí turisti navštevujú Lipianku a aké turistické aktivity uprednostňujú? 
Vzhľadom ku kvalite vybavenia turistického areálu, charakteru ubytovania 
(chatky poskytujú minimálny komfort), možnostiam lacného stravovania a ob-
čerstvenia v stánkoch, značnej hlučnosti (prekrývajúce sa hudobné produkcie, 
ktoré sa rinú zo stánkov a lunaparku),4 neupraveným miestam na plážové leža-
nie, nedostatočnej hygiene,5 znečistenej vode na kúpanie,6 neistej bezpečnosti7 

                                                 
3 Prevádzkovateľovi diskotéky sa napokon podarilo vybaviť i napriek odporu starostu povolenie pre 
usporiadanie West extra dávky s hviezdnou prítomnosťou Davida Kunthardta. Postoj obecnej 
samosprávy komentoval: „Obecný úrad to nechcel, vraj to bude pre nich strata a čistenie naviac. 
Ale veď dostane za prenájom pláže, zarobí na parkovacích plochách a zdravotných stánkoch. No je 
to ukážka totálnej neschopnosti.“ 
4 Nočný klub blízko kempu a chatiek má otvorené do tretej ráno. Po hlučnej produkcii sa mládež 
vracia cez neohradený kemp a stanový tábor a ruší nočný kľud. 
5 „Ľudia nie sú disciplinovaní. Smeti hádžu kdekade. Pritom smetné nádoby odvláčame dvakrát do 
týždňa na skládku. Všetko to stojí peniaze“  (konateľka s. r. o. Lipianka). 
6 Turisti i miestni podnikatelia sa sťažujú na kvalitu vody. Prevádzkar detského tábora v 
rekreakčnom areáli Lipianky vodí radšej deti na kúpalisko do blízkeho mesta, než aby im povolil 
kúpanie v nádrži. Vlastne iba tým rešpektuje nápis „Kúpanie na vlastné riziko“, umiestnený pri 
hrádzi. Starostlivosť o vodnú nádrž je v kompetencii Povodia Váhu a starostu obce. Miestni 
podnikatelia v cestovnom ruchu sú však presvedčení, že „pokiaľ sa nevybuduje záchytná nádrž, 



Etnologické rozpravy 2/2005 
 

 36

a priemerným službám, ktoré poskytuje domáca societa,8 sa turisti grupujú skôr 
z radov mládeže, nenáročných, slabšie situovaných návštevníkov a 
z obyvateľstva dochádzajúceho z neďalekého okolia. Pred chatkami v auto-
kempe som v roku 2001 videla najčastejšie zaparkované staršie typy škodoviek 
so slovenskými značkami. Miestni podnikatelia v reštauračných zariadeniach sú 
si vedomí toho, že do kempu a bungalovov chodia menej solventnejší, ktorí 
netrávia dovolenku na úrovni. Miesto toho, aby dovolenkovali, sami si vyvá-
rajú.9  

„Ľudovosť“ a v priaznivých letných dňoch bohatá návštevnosť areálu stáli 
zrejme v pozadí rozhodnutia lídrov politickej strany Slovenská demokratická 
a kresťanská únia (ďalej SDKÚ), využiť toto miesto na volebnú kampaň.10 
                                                                                                            
nespraví sa nič. Darmo sa nádrž čistí. Tu sa zváža drevo a keď príde búrka a dažde, všetko to berie 
do priehrady.“ 
7 „Kemp je síce strážený, ale pomohlo by, keby bol kvôli bezpečnosti oplotený. Takto prechádza 
medzi stany kdekto, miznú grily a mobily. Tipovali sme na miestnych z dediny alebo na lesných 
robotníkov, čo sú tu ubytovaní, ale zlodejov sa nám zatiaľ nepodarilo identifikovať.“ 
„No a keď skončí sezóna, musíme z chatiek odmontovať hygienické zariadenia, záchody, umývadlá, 
batérie, časť nábytku, válendy, inak by všetko dostalo nohy. No a všetko to stojí peniaze. Na jar sa 
bungalovy znova maľujú, všetko sa montuje a dáva späť. A celé je to spustené len dva mesiace. 
Zisky sú minimálne, len že sa to udržuje pri živote“  (konateľka Lipianky s. r. o.). 
„Na Lipianke sa často vykrádajú súkromné chaty. Stane sa to aj 2–3-krát do týždňa. Čo sa kradne? 
Od príborov až po zariadenie, všetko, čo sa hodí. Potom sú aj takí bezdomovci, čo sa vlámu od 
chaty a len tam prespia. Sú takí vytypovaní ľudia, ktorí by mohli byť zlodejmi, ale ako im dokážete, 
čo mu spravíte?“ (chatárka na Lipianke). 
8 „Nie sú tu podkutí ľudia, nevedia sa usmievať na zákazníka, nevedia si ho získať. A pritom 
turizmus sa dá robiť aj v púšti. Všetko je v ľuďoch“ (vedúci detského letného tábora). 
„To tu možno povedať na všetky turistické zariadenia. Vzťah personálu k hosťom je tu chabý, úcta k 
zákazníkom malá. A služba v turizme, to potrebuje celého človeka. A vybavenie Lipianky. Keď prší, 
tak tam nič nie je. Hostia sa potom zdvihnú a idú preč. Nemec, keď sem príde, prespí jednu noc, 
zdvihne sa a ide preč“ (spoluvlastník súkromného rekreačného zariadenia s chatkami s kapacitou 
50 lôžok). 
9 „Vcelku je za posledné dva roky návštevnosť nižšia. Ľudia nemajú peniaze. Tento rok sme 
napríklad zrušili turnus, ktorý si jeden potravinársky podnik objednával každý rok. A my nemôžeme 
ísť s cenami dole. Vstupy sú vysoké, okrem toho splácam pôžičku“ (spoluvlastník súkromného 
rekreačného zariadenia s chatkami s kapacitou 50 lôžok). 
10 Je horúci letný slnečný deň roku 2002 a zároveň i kulminujúci čas predvolebnej kampane. 
Organizátori SDKÚ si za jednu z jej zastáviek takticky zvolili práve rekreačný reál Lipianky, ktorý 
vďaka počasiu a prebiehajúcemu kultúrnemu letu praská vo švíkoch. Na pritiahnutie pozornosti sa 
najskôr na veľkoplošnej obrazovke objavujú zábery ľudí priamo nasnímané v areáli. Striedajú sa so 
zábermi filmu s komentárom Mikuláša Dzurindu, v ktorom sa útržkovito okrem SDKÚ dajú 
zachytiť kľúčové slová ako sloboda, príroda, NATO, EÚ, prehlušované všadeprítomným 
spievaným sloganom SDKÚ „Modrá je dobrá“. 
Na provizórne pódium vstupuje moderátor Stano s modrými vlasmi. Všetkým želá príjemný modrý 
deň. Jeho krátky bodrý príhovor sa opäť točí okolo sloganu modrej symboliky – „modrá je nádej a 
láska“, ergo i „modré džíny sú nádej a láska“ Predstavujú sa budúci poslanci Martináková, 
Plháková, Prokopovič. Jedna z nich tvrdí: „bola som tu x-krát, pretože je tu krásne“, ďalší sa 
zdôveruje, že „na Lipianke prežil krásne pubertálne leto“. Optimisticky vykresľujú svoje budúce 
pôsobenie v parlamente sľubmi, ktoré sa dobre počúvajú – o sledovaní majetku poslancov, zlepšení 
rokovacieho poriadku a zaručení vyššej účasti poslancov na rokovaniach parlamentu. Medzi 
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Turisti obývajúci areál sa v zásade delia na skupinu rekreantov v súkrom-

ných chatkách a podnikových zariadeniach, ktorí očakávajú od trávenia voľ-
ného času oddych a kľud a rekreantov, prevažne mladých ľudí stanujúcich v 
kempe alebo prichádzajúcich z okolia, ktorí potrebujú kombinovať letné špor-
tové aktivity s adrenalínovými športmi a nočným životom na diskotékach. 
Spory medzi oboma skupinami, ktoré vznikajú pre hluk a rušenie nočného 
kľudu, sú na dennom poriadku. Každá skupina hľadá v turizme inú náplň, inú 
kvalitu, iný štýl, iný druh konzumu. Turistickú situáciu v rekreačnom areáli to 
značne komplikuje. Hostiteľská societa a podnikateľský sektor zatiaľ zdá sa 
nemajú dostatočne jasnú predstavu a nevedia sa zhodnúť na tom, na akú so-
ciálnu skupinu turistov by sa mali orientovať.  

Snažila som sa postrehnúť, akým spôsobom sú obyvatelia, resp. hosťujúca 
obec Pálenisko, v ktorej chotári, vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov od 
obce, rekreačný areál leží, ovplyvnení jeho existenciou. Na prvý pohľad vplyv 
nevidno. Obec je ako každá iná. Sezónne zamestnania a možnosti podnikania 
v turizme využívajú skôr ľudia mimo domovskej obce. Niektorí z miestnych 
podnikateľov zastávajú názor, že Lipianka s. r. o. neskôr transformovaná na 
príspevkovú organizáciu, ktorá by sa mala starať o obecný majetok 
a ekonomicky nakladať so ziskom z turizmu, je ako organizácia neschopná a 
obec nemá ani majetok ani peniaze.11  

Starosta tvrdí, že obec má málo prostriedkov a drží sa nad vodou iba z pre-
daja a prenájmu pozemkov, na ktorých sú postavené chaty a stánky. Na druhej 
strane z obecných peňazí stihla obec postaviť v honosnom neskromne veľkory-
som postsocialistickom štýle reprezentačnú budovu nového sídla obecného 
úradu. Časť respondentov je presvedčená, že starosta sa o Lipianku stará a zlep-
šenia sú viditeľné, iní súdia, že „starosta pre obec spravil dosť, ale, samo-
zrejme, aj pre seba“. V zahmlenom poli konfrontačných tvrdení sa o skutkovej 
podstate prínosu turizmu pre obec dá iba špekulovať. 

Osobitou kapitolou v miestnej turistickej realite sú podnikateľské aktivity. 
Z fragmentárnych zápisov biografií vysvitá, že väčšina podnikateľov nepochá-
dza z hosťujúcej obce a grupuje sa skôr z ľudí z blízkeho okolia. Sú medzi nimi 
ľudia, ktorí svojím rozhodnutím dať sa na podnikanie v cestovnom ruchu flexi-
bilne zareagovali na sociálnu zmenu, ale i takí, ktorí sa pre podnikateľskú dráhu 
                                                                                                            
obecenstvom blúdia slečny v modrých tričkách rozdávajúce modré igelitky s propagačnými 
materiálmi SDKÚ, deťom modré cukríky a modré balóniky. Vo vyhradených stánkoch sa v rámci 
predvolebnej kortešačky zadarmo podáva pivo a kofola. Dôjde aj na tých, ktorí rezignovali na dlhé 
rady a iba postávajú a posedávajú na tráve. Ponúka sa im zvláštny modrý drink pripomínajúci 
okenu zriedenú s mliekom. Nastupujú súťaže detí a predstavuje sa hudobná produkcia, opäť s 
úvodným želaním príjemného modrého popoludnia. Naplno dunia nadľahčené slová nápevov „je 
mi fajn, je“, „cítim dobrý duch, telom sa ma dotknúť skús“. I napriek tomu sa drvivá väčšina 
návštevníkov areálu opaľuje, kúpe, alebo preváža na loďkách a celá predvolebná šou jej môže byť 
ukradnutá (zápis z terénneho denníka). 
11 „Tá starostova neefektívna eseročka vyrába iba stratu. Zle zaobchádzajú s financiami, čo majú z 
Lipianky. Majú zbytočne veľa úradníkov. Oni všetko prejedia. Vydávajú na všelijaké zbytočnosti, 
úplatky pre dôchodcov pred voľbami“ (prevádzkovateľ diskotéky v rekreačnom areáli). 
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rozhodli z núdze – prišli o zamestnanie, alebo ich k presmerovaniu životnej 
stratégie prinútili iné okolnosti súvisiace so socioekonomickou zmenou.12  

                                                 
12 Prípadová štúdia 1  
R.K., 49 ročný, podnikateľ a prevádzkovateľ stánku v rekreačnom areáli Lipianka. Žije 
v Ostranoch. Je príkladom malého podnikateľa, ktorý sa však ani pri vynaložení značného, 
poctivého úsilia nedopracoval k úspešnému výsledku. Rekapituluje: 

„Pred rokom 1989 som robil na kamiónoch, neskôr som sa zamestnal ako prepravca – mal 
som na starosti autobus telovýchovnej jednoty. Po roku 1989 som presedlal na autobusovú dopravu 
a vzal si do ekonomického prenájmu jeden, postupne až šesť autobusov. Založil som si aj cestovnú 
kanceláriu a neskôr som sa preorientoval aj na zahraničie. No ale v styku s Chorvátskom som 
musel dopredu zálohovať prenájom budovy, čo mi nevyhovovalo. Dnes je cestovná kancelária 
v úpadku. Ľudia nemajú peniaze na zahraničné dovolenky. 

Mimo svojej hlavnej podnikateľskej náplne som pár rokov v letnej sezóne stabilne na jednom 
mieste prevádzkoval na Lipianke stánok s občerstvením. V roku 2001, začiatkom letnej sezóny, som 
bunku na prevádzkovanie odkúpil od obecného úradu. Ale som sklamaný, radšej som to nemal 
robiť. Najskôr som mal problémy s hygienou. Musel som všetko vo vnútri prerobiť. To, čo som do 
prestavby vložil, sa mi vráti tak možno o päť rokov. Okrem toho bolo treba platiť nájom za 
pozemok, príspevok na prevádzkové náklady kempu, za stráženie areálu, osvetlenie, údržbu ciest a 
trávnika, 2000 Sk mesačne za použitie WC a obecnému úradu 7,5-percentnú daň z alkoholu. Na 
tomto mieste, kde mám stánok, je aj prístup horší ako pri iných stánkoch. A tí, čo majú stánky pri 
pláži, kde je väčší obrat, platia rovnako ako ja. Tu je to všetko na jeden meter a bolo by to treba 
rozlišovať. Mal som vstupný kapitál a nezamestnávam tu cudzích, iba svoje deti, aj tak sa to celé 
neopláca. 

Dá sa povedať, že moje podnikanie, to je rodinný podnik, ale na dohodu o práci zamestnávam aj 
cudzích. Ale keď ľuďom doprajete, oni to využijú. Bol jeden rok, čo sme na Vianoce pod stromček 
nemohli deťom nič kúpiť. Aby som ľuďom mohol prácu zaplatiť, postupne som predal štyri 
autobusy. Poisťovni čo treba zaplatiť, škoda hovoriť. Desať rokov, čo som nebol na dovolenke. Mal 
som ťažkú nehodu. Stojí ma to všetko zdravie. Keby ma to nebavilo, radšej by som všetko nechal a 
niekde sa zamestnal. A pritom Vás ľudia ohovárajú, medzi ľuďmi je veľká nevraživosť.“ 

V roku 2002, keď som opäť navštívila rekreačný areál, bol už stánok R.K. prázdny. R.K. zrejme 
rezignoval na úsilie podnikať v turizme.  
Prípadová štúdia 2 
Z.J., tridsiatnik, rodák z Ostrian. Nie je jasné do akej miery je majiteľom, účastníkom či 
prevádzkovateľom súkromného letného detského tábora. Nechce o tom bližšie hovoriť. 
Je príkladom dravého úspešného podnikateľa:  
 „Ako šestnásťročný som nastúpil do práce vo fabrike. Hlavne preto, že som si chcel kúpiť 
nohavice. Vtedy som si povedal: ,Už nikdy späť do fabriky a mať šéfa.‘ Radšej som šiel študovať. 
Skončil som Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre, ale v poľnohospodárstve som nevidel 
perspektívu, nechcel som skončiť na družstve a robiť, len aby som robil. Poľnohospodárstvo má 
svoju cenu a váhu, ale nie keď mu niekto stále podráža nohy. Od roku 1993 som prevádzkoval letný 
detský tábor na Morave, od roku 1996 som prevzal areál bývalého pionierskeho tábora, ktorý za 
socializmu patril drevárskym závodom v Ostranoch. Štyri roky to tu ležalo ladom, závod to nevedel 
utiahnuť. Takú dlhú dobu to tu bolo bez kúrenia, vody, že to tu vyzeralo ako po vojne.  

Treba vyjsť z úvahy, že detské letné tábory to je záležitosť dvoch letných mesiacov a tiež z toho, 
kto má dnes na dovolenku. Sú ľudia, ktorí nemajú peniaze, tí ani nevyjdú z domu, ďalší, ktorí 
uprednostia skôr zahraničie. Vo všeobecnosti je návštevnosť kvôli nízkej kúpnej sile národa 
klesajúca. Tento rok sa trochu ekonomika prebudila, ale ak sa do budúceho roku nepreberie, bude 
to krach. Ľudia melú z posledného a pár silných to neutiahne. Medzi prevádzkami ostanú len 
kvalitné, ktoré budú mať aspoň toľko, aby prežili. Tieto roky sa rozhoduje, kto ostane na žobráckej 
palici a kto prežije. Zásada je, aby sa peniaze nevycengali, aby sa nenarušil systém. 
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Partnerské vzťahy medzi jednotlivými podnikateľskými subjektmi v ces-
tovnom ruchu sa zatiaľ nerozvinuli. Viazne i kooperácia s miestnou samosprá-
vou. V niektorých prípadoch je dokonca, tak ako som to naznačila 
v predchádzajúcom, vzťah medzi samosprávou a podnikateľmi konfliktný. 
Podnikateľské subjekty a samospráva súperia medzi sebou o ovládnutie sféry 
turizmu, v ktorej vidia budúcnosť regiónu. Nedokážu podriadiť svoje skupi-
nové, inštitucionálne záujmy a zladiť ich so záujmami verejnými, celoobec-
nými. Podnikateľská komisia, zriadená pri obecnom úrade, neprekračuje rámec 
formálnej existencie. A ak aj podnikatelia vyvinú snahu podporiť miestny tu-
rizmus, vyjadria ju skôr individuálne a krátkodobo sponzorskými darmi (na-
príklad pri organizovaní aktivít v rámci kultúrneho leta na Lipianke) než efek-
tívnym iniciovaním či dlhodobejším účinným zapojením sa do širšieho kon-
ceptu regionálneho rozvoja turizmu.13 

Ešte niekoľko slov k tomu, ako využívajú organizátori miestne tradície pri 
budovaní špecifík a osobitostí turistickej atmosféry v rekreačnom objekte vod-
nej nádrže. Nijako. Prevažuje snaha podľa vlastných „modernistických“ pred-
stáv ísť s dobou. Diskotéková kaviareň vo svojom tmavo ladenom interiéri na-
vodzuje gýčovo-erotickú atmosféru, ktorú umocňuje veľkoplošná amatérska 
nástenná maľba predstavujúca nahú ženu s tvárou zakrytou zježenou blond hri-
vou. S podobným aktom, ale v prevedení textilnej froté nástenky, sa stretneme 
aj v interiéri navštevovanej pivárne. Cestou k rekreačnému areálu turistov láka 
Pizzeria Indian Pub, ktorá ponúka talianske jedlo v prostredí s napodobeninami 
indiánskych totemov, čeleniek a skalpov. Predajňa potravín v susednej obci sa 
ktovie prečo honosí názvom Bosanova. 

Organizátori program kultúrneho leta na Lipianke sa pokrivkávajúc snažia 
držať dych s jeho leskom z obdobia socializmu, keď hosťami amfiteátrových 
šou boli Gott a Vondráčková. Podľa programu z roku 2003 patrili medzi 
programové hity koncerty Mishy a kapely Horkýže Slíže, potom nasledovalo 

                                                                                                            
Súčasťou letného tábora u nás sú jazykové kurzy. Ako lektorov pozývame aupérky alebo učiteľov 

cudzích jazykov. Pobyt spestrujeme letom na balóne, jazdou na koňoch. Kone si objednávame 
v Ostranoch. Tento rok dokončíme úpravu pozemkov pred budovou na športové ihriská. 
V pôvodnom zámere bola i stavba bazéna, ale to by stálo veľké peniaze. Tak radšej vodíme deti do 
Ostrian na kúpalisko. Za sezónu sa tu vystrieda okolo 700 detí, ale nie každý turnus sa predáva 
celý. Máme prípady, že sa deti opätovne vracajú alebo rodičia, ktorí tu trávili ako deti prázdniny, 
sem po rokoch dávajú svoje deti. 

Celé podnikanie v službách je beh na dlhé trate, ak poctivo pracujete, sú aj výsledky. Aj služby v 
turizme potom môžu byť slušným zdrojom príjmu. 
 Zamestnancov si vyberám a snažím sa ich vybrúsiť v detailoch. Ľudia sa snažia prispôsobiť, všade 
sa znižujú stavy. Čo si nespravíte sám, tak zamestnanec neurobí, on ešte aj zo závisti pribrzdí 
koleso. Spoľahnúť sa môžete len sám na seba. Ja o sebe môžem povedať, že pracujem 16 hodín 
denne, 360 dní v roku, mám sa rýchlo a bývam v aute. Pud sebazáchovy mi nedovolí poľaviť. Je ale 
dôležité, aby sa prevádzka, keď je už rozbehnutá, nezastavila, lebo proces naštartovania, to stojí 
milióny.“  
13 Väčšina podnikateľov je toho názoru, že „spolupráca medzi obcou a podnikateľmi je minimálna. 
Ani podnikatelia navzájom nie sú jeden o druhom informovaní. Podľa mňa 90 % ľudí je takých, čo 
sa každý stará sám o seba“ (Z.J. podnikateľ, vedúci prevádzky letného detského tábora). 
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Latino Disco, voľba Miss Lipianka a erotická show. V dopoludňajších hodi-
nách program spestrovali súťaže v jedení hranoliek a piva na čas. Zaradiť do 
programu vystúpenie miestnej folklórnej speváckej skupiny by v danej turistic-
kej situácii nemalo zmysel.  
  

Poznámka na záver  
V empirickej časti príspevku som sa snažila priblížiť jednu z variantných 

foriem turizmu na Slovensku a to formu, ktorá je založená a v mnohom nadvä-
zuje na predchádzajúcu skúsenosť zo socialistického obdobia. 
V postsocialistickom období sa tu fenomén turizmu, do ktorého mnohí miestni 
aktéri a inštitúcie vkladali nádeje v zmysle lokálneho, regionálneho rozvoja, 
stal kryštalizátorom i ďalších aspektov mikrokozmu sociálnej reality hosťujúcej 
society. Medziiným i stretu ekonomických individuálnych a skupinových 
záujmov, ktorý sa prejavil v kvalite vzťahov medzi jednotlivcami – dedinčanmi 
navzájom, medzi jednotlivcami a kľúčovými inštitúciami, ako aj me-
dzi jednotlivými hosťami-turistami uprednostňujúcimi diferencované oblasti 
turistických aktivít. 
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Nowadays traditional folk culture is presented in variety of forms, in different cultural 
activities and program characteristics. We were focused on Turiec and its cultural 
activities such as markets, commemorations, folk festivals, scenic festivals, activities in 
museums and chosen annual traditions. Because of diversity of institutional and 
informal subjects that initiate and organize these activities, the emphasis is put on their 
attraction or extraordinary features than on the origination and purity. The aim is to 
differ from other towns or villages and to invite as many visitors as possible. 

 
V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie sa medzi prioritné 

hodnoty, porovnateľné s európskymi, radí najmä kultúrne dedičstvo1 Sloven-
ska. Neraz sa vyzdvihuje jeho starobylosť, druhová pestrosť, unikátna zakotve-
nosť v prírodnom prostredí. 

K zachovávaniu a ochrane kultúrneho dedičstva prispieva prvoplánovo le-
gislatíva:  
20. marca 2001 Národná rada SR prijala Deklaráciu o ochrane kultúrneho de-
dičstva (č. 91/2001 Z. z.)2 s odôvodnením: ...že tieto hodnoty sú trvale ohrozo-
vané nielen prirodzenými príčinami chátrania a rozkladu, ale aj zmenami život-
ného štýlu, transformáciou spoločenských ekonomických podmienok, úpadkom 
a zánikom tradičných remesiel a techník a uplatňovaním technológií často ne-
zlučiteľných s podstatou a charakterom týchto hodnôt. Deklaráciu prijala vy-
chádzajúc z požiadaviek na záchranu, regeneráciu, primerané využívanie 

                                                 
1 Za kultúrne dedičstvo sa považuje „súbor materiálnych, sociálnych a duchovných výsledkov 
tvorivej práce predchádzajúcich generácií, ktoré tvoria historické kontinuum a súčasť dnešnej 
kultúry“. (Kolektív: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Bratislava : VEDA 1995, s. 290). 
2 Od roku 1958 upravoval pamiatkovú ochranu zákon SNR č. 7/1958 Zb. o ochrane pamiatok, 
v roku 1988 nadobudol účinnosť zákon SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, 
ktorý okrem možnosti vyhlásenia územia za Pamiatkovú rezerváciu novým spôsobom upravil 
možnosť ochrany území s menším podielom kultúrnych pamiatok formou pamiatkových zón.  
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a prezentáciu hodnôt minulých období, uplatňujúc princípy zakotvené 
v medzinárodných zmluvách, dohovoroch a odporúčaniach medzinárodných 
organizácií na ochranu kultúrneho dedičstva, najmä dokumentov UNESCO 
a Rady Európy, rozvíjajúc – podľa článku 44 Ústavy Slovenskej republiky – 
práva a povinnosti každého chrániť kultúrne dedičstvo, hodnotiac vzťah verej-
nosti ku kultúrnym a historickým hodnotám, pripomínajúc občanom povinnosť 
chrániť a zveľaďovať kultúrne dedičstvo svojej obce, mesta, regiónu a štátu, 
berúc do úvahy, že význam kultúrneho dedičstva trvalo rastie, vhodnou ochra-
nou sa ďalej rozvíja a zveľaďuje a stáva sa tak autentickým posolstvom pre 
nasledujúce generácie. 

Čl. 2 deklarácie definuje kultúrne dedičstvo ako hmotné a nehmotné hod-
noty a nehnuteľné veci vrátane importovaných diel a myšlienok, ktoré našli na 
Slovensku miesto a uplatnenie. Nehmotnou hodnotou kultúrneho dedičstva sú 
najmä jazykové a literárne prejavy šírené ústne alebo zvukovými nosičmi, diela 
dramatického, hudobného a tanečného umenia, zvyky a tradície, historické 
udalosti, zemepisné, katastrálne a miestne názvy. Hmotnou hodnotou kultúr-
neho dedičstva sú najmä archívne dokumenty bez ohľadu na spôsob zazname-
nania informácie, historické knižničné dokumenty a fondy, diela písomníctva, 
scénografie, kinematografie, televíznej a audiovizuálnej tvorby, zbierky múzeí 
a galérií, diela výtvarného, úžitkového a ľudového umenia, dizajnu, architekto-
nické objekty, urbanistické súbory, archeologické nálezy a lokality, objekty 
ľudového staviteľstva, pamiatky výroby, vedy a techniky, historické záhrady, 
parky a kultúrna krajina. 

Zo zákona teda priamo vyplýva aj podiel múzeí na ochrane a spravovaní 
kultúrnych pamiatok. Múzeá, ako inštitúcie etablované v našom prostredí od 
19. storočia, zhromažďujú hmotné aj nehmotné pramene, vedeckými metódami 
ich spracovávajú a zhodnocujú. V zbierkových fondoch zachovávajú 
a ochraňujú ich hodnotový informačný potenciál a sprostredkúvajú ich verej-
nosti. S témou môjho príspevku súvisí najmä posledná úloha múzeí – prezento-
vanie hodnôt kultúrneho dedičstva verejnosti. 

Zákonom je stanovená aj spolupráca medzi kultúrnymi inštitúciami, obec-
nými úradmi a inštitúciami cestovného ruchu. Napríklad Národný program roz-
voja cestovného ruchu v Slovenskej republike,3 uvádza, že Slovensko v oblasti 
potenciálu cestovného ruchu má celý rad výhod, spočívajúcich okrem iného v 
zachovalej ľudovej architektúre a kultúrno-historických pamiatkach. Upozor-
ňuje však, že v posledných rokoch vo viacerých prípadoch boli iniciatívne pri 
zakladaní združení cestovného ruchu, financovaní propagácie a pod. iba orgány 
miestnej samosprávy, hoci ťažisko rozvoja cestovného ruchu má byť 
v regiónoch.4 
                                                 
3 Národný program cestovného ruchu v Slovenskej republike, s. 7, 2000. Zdroj: www.invitour.com. 
4 Štátna propagácia a marketingové aktivity bez podpory na úrovni regiónov, prípadne významných 
stredísk cestovného ruchu, nemôžu dosiahnuť požadovaný prínos. Ide o úlohu, ktorú by mali plniť 
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V príspevku sa zameriam na špecifický podiel múzeí na sprostredkúvaní 
kultúrneho dedičstva verejnosti, ale najmä na súčasný stav, frekvenciu, funkcie 
a kontexty, v akých sa prezentujú javy tradičnej kultúry. Spomeniem 
a čiastočne i zhodnotím diapazón podujatí a aktivít regiónu Turiec v priebehu 
dvoch rokov. Budem pritom vystupovať z pozície konzumenta – aktéra cestov-
ného ruchu, účastníka kultúrneho turizmu, zameraného na ľudovú kultúru. 

Východiskom k tomuto príspevku boli odborné štúdie k danej problema-
tike i konzultácie s odborníkmi, ktorí sú na tento problém citliví. Obraz dokres-
lilo, resp. podporilo niekoľko záverečných, diplomových a seminárnych prác, 
ktoré som viedla v súvislosti so študijnými programami muzeológia a kultúrne 
dedičstvo (Bc.) a história (Mgr.) na Katedre histórie Fakulty humanitných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Danou tematikou sa zaoberali vo 
väzbe na rôzne regióny Slovenska buď so zámerom ich aplikácie na cestovný 
ruch a agroturistiku, alebo v súvislosti s procesmi folklorizmu.5  

 
Aktivity propagujúce ľudovú kultúru Turca 
 

Výskum sa uskutočnil v rokoch 2003–2004 ako súčasť citovanej diplomo-
vej práce L. Sekerkovej, ktorá sa na všetkých zmienených podujatiach zúčast-
nila a metódou pozorovania a popisovania programu ich zaznamenala. Mojím 
zámerom (ako vedúcej diplomovej práce) bolo zdokumentovať organizované 
aktivity, obsahujúce javy tradičnej ľudovej kultúry regiónu v priebehu jedného 
roka v rôznych formách a funkciách, s výrazným akcentovaním propagácie 
regionálnej a lokálnej kultúry. Vzhľadom na organizačné a obsahové vymedze-
nie išlo o nasledujúce okruhy aktivít: 
− jarmoky, 
− oslavy konané pri príležitosti prvej písomnej zmienky o založení obce, 
− podujatia organizované SNM, predovšetkým múzeom v prírode, 
− slávnosti folklóru, 
− podujatie Scénická žatva, 
− tradičné obyčajové zvykoslovie konané v priebehu roka. 

 
                                                                                                            
predovšetkým inštitúcie regionálnej štátnej správy ako inštitúcie vyššej územnej samosprávy a 
združenia na lokálnej a regionálnej úrovni. V súčasnosti je potrebné, aby predovšetkým orgány 
miestnej štátnej správy, ale aj samosprávy v rámci svojich možností koordinovali vydávanie 
propagačných materiálov rôznymi inštitúciami (múzeá, galérie, hrady, zámky, turistické zariadenia, 
správy jaskýň atď.) V tomto smere možno uviesť ako základ už existujúce turisticko-informačné 
kancelárie.  
5 Napríklad seminárne práce: Ambrošová, M.: Agroturistika obce Hontianske Nemce a okolia 
(2003); Barátová, N.: Cestovný ruch, agroturizmus a etnológia (2001); diplomové práce: 
Čestvenová, Ľ.: Historicko-kultúrna charakteristika Hontu so zameraním na agroturistiku (2003) 
rkp. 74; Sekerková, L.: Etnokultúrne tradície v procese folklorizmu (2005), rkp. 80. – obidve 
obhájené na Katedre histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
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Uvedené aktivity majú jedného spoločného menovateľa: vedomý výber 
prejavov tradičnej ľudovej kultúry a ich prezentáciu s cieľom poukázať na lo-
kálne a regionálne zvláštnosti a špecifiká a zámer prezentovať nielen javy spo-
jené s tradičným spôsobom života v minulosti, ale aj veci ojedinelé 
a výnimočné. 

 
Mapovanie organizátorov 

 
Organizácia podujatí je nejednotná: na jednej strane je inštitucionalizo-

vaná, čo by malo zaručiť vysokú odbornosť (aktivity organizované na pôde 
múzeí, ďalej aktivity, organizované mestskými a obecnými úradmi, aktivity 
organizované osvetovým strediskom), na druhej strane neinštitucionalizovaná, 
kde možno zaradiť aktivity z oblasti výročných obyčajových tradícií. Neraz 
bývajú iniciátormi podujatí i jednotlivci, ktorí sa najmä v posledných rokoch 
združujú do rôznych mimovládnych združení a občianskych zoskupení. 
Zvláštne postavenie v rámci organizátorov majú teda mimovládne organizácie.  

Za organizátorov sledovaných podujatí v Turci možno označiť: 
− Múzeum slovenskej dediny – organizuje program národopisného roka (v 

roku 2004 štrnásty ročník); 
− TUZLUK (Turčianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej ľudovej 

kultúry) – organizuje o. i. fašiangové stretnutia pri národných piesňach, je-
senné návraty k národným koreňom a je aj spoluorganizátorom Turčian-
skych slávností folklóru; 

− Turčianske osvetové stredisko – organizuje najmä Turčianske slávnosti fol-
klóru, ale aj aktivity v oblasti propagácie ľudových remesiel; 

− Národné osvetové centrum – organizuje Scénickú žatvu. 
Spoluorganizátormi podujatí boli: Junior club Martin, Dom odborov Stro-

jár, Slovenské komorné divadlo, Folklórna spoločnosť Turiec (spolupráca 
s Folklórnym súborom Turiec), združenie Turčianska važsko-fatranská cesta, 
Pôvabnica Turca, ktorá sídli pri Živene a každoročne otvára pre ženy klub pa-
ličkovanej čipky, Únia žien v Turanoch každoročne usporadúva fašiangové 
zábavy.  

 
Lokality, kde sa podujatia konali 
 

Jarmoky sa konali v Martine, v Mošovciach, vo Vrútkach, v Turčianskej 
Štiavničke, v Podhradí, v Necpaloch, v Košťanoch nad Turcom, 
v Turčianskych Tepliciach a v Turčianskom Petre. Oslavy, konané pri príleži-
tosti prvej písomnej zmienky o založení mesta/obce, sa konali v Martine, vo 
Vrútkach, v Šútove, v Kláštore pod Znievom, v Mošovciach, v Malom Čep-
číne, v Turčianskych Tepliciach a v Háji. Turčianske folklórne slávnosti sa ko-
nali v Martine a v Blatnici, Scénická žatva v Martine.  
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Podujatia 

 
Jarmoky 

 
Jarmoky sa stali po roku 1989 prirodzenou súčasťou kalendára mnohých 

miest a obcí. Všetky spája obchodno-spoločenská funkcia a čas konania: oby-
čajne od piatku popoludní, v sobotu celý deň a v nedeľu dopoludnia. V snahe 
pritiahnuť na jarmok čo najväčší počet návštevníkov sa upravuje aj termín – 
bližšie k teplým jarným a jesenným mesiacom. Prehľad jarmokov, ktoré sa ko-
nali v Turci, však poukazuje na snahu organizovať jarmoky v priebehu celého 
roka: v marci v Necpaloch, v máji v Košťanoch nad Turcom, v júni v Turčian-
skom Petri, v júli v Podhradí, v auguste v Turčianskych Tepliciach, v septembri 
v Martine a vo Vrútkach,6 v októbri v Mošovciach, v decembri v Turčianskej 
Štiavničke. Spolu sa konalo deväť jarmokov. K tradičným – v Mošovciach 
a Martine – pribudli nové, často špecializované. Takým je napríklad jarmok 
ľudových remesiel v Turčianskej Štiavničke, kde sa prezentujú hrnčiari, drotári, 
rezbári, výrobcovia tkaných kobercov, vianočných ozdôb, oblátok7 alebo jar-
mok ľudových remesiel v Turčianskych Tepliciach či Koštiansky jarmok, ktorý 
sa konal po tretíkrát a ktorý organizuje obecný úrad spolu s Úniou žien Sloven-
ska. Menšie jarmoky sa stávajú aj súčasťou iných podujatí. Napríklad 
v Podhradí sa na 6. ročníku prázdninovej veselice a 1. ročníku súťažnej výstavy 
kvetov a drobnopestovateľov Kvet Podhradia konal jarmok ľudových remesiel, 
v Turčianskom Petri sa pri súťaži hasičov konal malý jarmok umeleckých re-
mesiel, na ktorom sa predstavili traja výrobcovia. 

Z hľadiska obsahu prinášajú najmä tradičné jarmoky rôznorodú zmes sor-
timentov ponúkaných v predajných stánkoch, výstav a sprievodných hudobno-
tanečných produkcií a zábav. Napríklad mošovský jarmok mal v roku 2004 
nasledujúci program: výstava hospodárskych a drobných domácich zvierat, 
výstava ovocia a zeleniny, poľovníckych trofejí a ponuka tovaru ľudových re-
meselníkov a umelcov. Zo zábavných podujatí to bola diskotéka, spojená 
s vystúpením skupiny Tramp song a ľudovým rozprávačom strýcom Izidorom, 
z ďalších hudobných programov zase vystúpenia skupiny Country club, folk-
lórneho súboru Štefánik, hudobnej skupiny Nemôžem povedať a fujaristov. 
Súťažilo sa v prekladaní pivových fliaš z prepraviek, v pití piva, v pretláčaní 
rukou.  

Ustaľuje sa formálna stránka, ako je lokalizácia a termín konania jarmo-
kov, oficiálne otvorenie a pod. Organizátori sa však usilujú aj o ozvláštnenie 
jarmokov. Napríklad jeden z jarmokov oficiálne otvoril starosta obce a večer sa 
                                                 
6 Jarmok bol súčasťou podujatia „Dni mesta“ a v roku 2004 sa konal jedenástykrát. 
7 Koná sa v kultúrnom dome a v rokoch 2003 a 2004 ho zorganizoval Obecný úrad so združením 
Turčianska važsko-fatranská cesta. 
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formou dramatického vystúpenia inscenovalo jeho zajatie. Vykúpenie predsta-
voval obecný guláš pre všetkých zúčastnených.8 

 
Oslavy konané pri príležitosti prvej písomnej zmienky o založení mesta/obce 

V sledovanom období uskutočnilo oslavy spolu osem obcí a miest. Viaceré 
z nich mali obdobný scenár: obľúbené a frekventované sú najmä slávnostné 
prezentácie monografie obce/mesta (častokrát nazývané „krstom“), sprievody 
obcou, výstavy, slávnostné bohoslužby (Služby božie), prezentácie aktivít jed-
notlivých organizácií obce, športové turnaje, hudobno-tanečný program 
a tanečná zábava. Na oslavy sú zároveň pozývaní rodáci, žijúci v zahraničí, ako 
aj významné osobnosti spomedzi politikov, umelcov a pod. Oslavy bývajú 
spojené aj s odovzdávaním diplomov, udeľovaním čestného občianstva, podpi-
sovaním zmluvy o partnerstve medzi obcami/mestami. Napríklad oslavy 770. 
výročia Mošoviec, ktoré sa konali v roku 2003 a trvali tri dni, mali v programe 
uvedenie knihy J. Tatára o Mošovciach, futbalový turnaj, program Roba Ka-
zíka, spomienkové služby Božie, príhovory M. Kovačku a J. B. Hroboňa 
k dielu Jána Kollára, tanečná zábava. Oslavy 680. výročia obce Košťany nad 
Turcom mali v programe sprievod na kočoch a autách, pri ktorom hlásnik 
s bubeníkom na koči pozývali na slávnostnú akadémiu, vernisáž výstavy Zr-
kadlenie v čase a na tanečnú zábavu s programom Roba Kazíka. Súčasťou 
osláv bolo slávnostné odovzdávanie insígnií obce starostke o odovzdávanie 
ocenení ľudovému rezbárovi, športovkyni a historičke. Zo športových podujatí 
sa uskutočnil výstup na vrch Končiar. 

Mesto Martin príležitosť osláviť 720. výročie založenia mesta spojilo s 
oslavami vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a s oslavami 10. výro-
čia prijatia zákona č. 241/1994 o meste ako o centre národnej kultúry Slovenska 
a Slovákov. Na Divadelnom námestí boli postavené stánky – jeden pre každú 
krajinu únie s ponukou suvenírov, jedál, nápojov a informačných letákov. Sú-
časťou osláv miest sa stávajú dramatické inscenácie historicky významných 
udalostí. Napríklad v Martine to bolo okrem iného inscenovanie legendy 
o Martinovi na bielom koni, ktorý sa s nahým žobrákom rozdelil o svoj plášť. 
Oslavy mesta sa obvykle končia ohňostrojom. 

 
Podujatia organizované Slovenským národným múzeom 

Múzeum slovenskej dediny v Martine v roku 2004 usporiadalo už štrnásty 
národopisný rok. Podujatia sa konali od mája do decembra a spolu išlo o 11 dní 
venovaných najmä zvykosloviu a remeslám. 
− Čepčínska nedeľa – sprístupnenie súkenníckej dielne, ukážky zvykoslovia 

a tradičných ľudových hudieb. 

                                                 
8 Možno predpokladať, že táto forma hostenia obecným gulášom sa zapáči aj iným organizátorom a 
„zajatie a vykúpenie starostu“ sa stane súčasťou scenárov osláv obcí a miest. 
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− Deň remesiel – predstavenie nositeľov tradičných výrobných techník 
a technológií. 

− Detská nedeľa – ukážky tradičných detských hier, folklóru a zvykoslovia 
v podaní detských folklórnych súborov. 

− Turčianske halali – nedeľa venovaná poľovníckym ukážkam, zvykom 
a zábave v Turci.  

− Turčianska harmonika – predstavenie turčianskych heligonkárov 
a harmonikárov. 

− Rómska nedeľa – prezentácia rôznych podôb kultúry Rómov formou prác 
rómskych neprofesionálnych umelcov. 

− Svadba v Turci – zvykoslovný obraz svadobného diania v podaní folklór-
nych skupín. 

− Dožinky – ukážky dožinkových zvykov, spracovania obilia, využitia slamy 
v tradičnej výrobe. 

− Septembrové šarivari – letecký deň, stretnutie nadšencov lietania, púšťanie 
šarkanov. 

− Keď sa zima opýta – ukážky tradičného spracovania, konzervovania 
a využitia poľnohospodárskych plodín. 

− Vianoce na dedine – ukážky predvianočných a vianočných zvykov 
a obchôdzok, ukážky výroby tradičných vianočných ozdôb, pečenia oblátok, 
zdobenia medovníkov. 

Výber aktivít, ich obsahové naplnenie a metodické stvárnenie odborníkmi 
svedčí o vysokej úrovni všetkých zložiek. Mohli by slúžiť ako vzorové pre via-
ceré hodnotené aktivity v lokalitách regiónu.  

 
Slávnosti folklóru 

Majú dvadsaťročnú tradíciu (uskutočňujú sa v mesiaci jún) a okrem vystú-
penia folklórnych súborov na verejných priestoroch mesta Martin (Galerijné 
námestia, Divadelné námestie) a v Blatnici (prírodný amfiteáter), sa konajú aj 
sprievodné akcie: výstavy, filmové predstavenie, jarmok a pod. Aj u tejto sku-
piny aktivít je garantovaná vysoká odbornosť.  

 
Scénická žatva 

V roku 2004 sa okrem prezentácií divadelných vystúpení realizovali verni-
sáže výstav, na verejných priestoroch hrala folklórna hudba, konali sa „nočné 
zábavy“ a scénické dožinky vo festivalovom stane.  

 
Z tradičného obyčajového zvykoslovia, konaného v priebehu roka 

Z bohatých obyčajových tradícií sa organizujú v prostredí obcí (mimo ro-
dinného prostredia) iba Vianoce, fašiangy, stavanie májov a veľmi frekvento-
vanými sa stávajú najmä oslavy úrody. Napríklad v sledovanom období počas 
adventu pripravovalo 34 koledníkov rozdelených na 4 skupiny pásmo vianoč-
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ných piesní, aby počas Vianoc v Slovanoch a v Kláštore pod Znievom koledo-
vali (spolu v 77 domácnostiach). Viaceré folklórne skupiny vystupovali 
s pásmom kolied (napríklad v Dome dôchodcov v Turčianskych Tepliciach). 
Súčasťou týchto aktivít bývajú aj výstavy (napríklad výstava betlehemov vo 
vrútockom Kriváni, výstava Od Lucie do Vianoc v Turanoch). Fašiangové ob-
chôdzky organizujú zväčša hasičské zbory spolu s obecnými úradmi: fašian-
gový sprievod sa konal napríklad v Príbovciach a v Malom Čepčíne, 
v Turčianskej Štiavničke sa konal aj fašiangový ples. Maškarný ples 
v Košťanoch nad Turcom bol spojený s krstom fašiangovej masky, 
v Turčianskych Tepliciach sa okrem fašiangového sprievodu konali sprievodné 
podujatia (výstava fotografií). Viaceré aktivity sa spájajú s oslavami úrody: 
konajú sa výstavy domácich zvierat, ovocia a zeleniny. Napríklad v Turanoch 
odovzdali dožinkový veniec starostovi obce a po ňom nasledoval sprievod ob-
cou aj s folklórnymi skupinami a pozývaním na dožinky. Popoludní sa konalo 
tiež vystúpenie ľudovej, tanečnej a dychovej hudby. Dožinkové oslavy sa ko-
nali aj v Dolnej Štubni, ktorá má dlhú poľnohospodársku tradíciu. 
K zvláštnostiam osláv patrilo „oficiálne uvedenie do života Sovy Múdrej“, 
ktorá sa stala maskotom Dolnej Štubne. Stalo sa tak na základe prezývky Dol-
noštubňanov „soviari“.  

 
Záver 
 

Z prehľadu aktivít a podujatí, konaných v priebehu dvoch rokov v regióne 
Turiec vyplýva, že z kvantitatívneho hľadiska ide o množstvo podujatí, ktorých 
súčasťou je prezentácia prvkov tradičnej ľudovej kultúry. Z hľadiska druho-
vého zastúpenia prevažujú hudobný a tanečný folklór a viaceré druhy remesiel.  

Na organizácii podujatí, ako aj pri rozhodovaní o zapojení prejavov tradič-
nej ľudovej kultúry do programov, participujú viacerí organizátori slovenského, 
ale najmä miestneho významu, kultúrne inštitúcie, mestské a obecné úrady, 
mimovládne organizácie a jednotlivci.  

Z hľadiska koordinácie podujatí, skladby programov a odborného spraco-
vania a prezentovania prejavov tradičnej ľudovej kultúry, evidujeme značné 
disproporcie. Možno sa stretnúť s vysokou úrovňou všetkých sledovaných strá-
nok – ako tomu bolo v prípade folklórnych slávností, národopisného roka 
v múzeu a Scénickej žatvy – ale tiež s neodbornosťou, nevkusom, prezentova-
ním gýčov a pod., najmä v sprievodných aktivitách, na jarmokoch a oslavách, 
ktoré usporadúvajú obce.  

Hoci majú zmieňované podujatia väčšinou spoločensko-kultúrnu funkciu, 
tým, že sa snažia upozorniť na kultúrne tradície regionálneho alebo lokálneho 
charakteru, vplývajú aj na formovanie identít. Preto by na programy a na obsa-
hovú a formálnu čistotu prezentovaných aktivít mali vplývať odborníci. Okrem 
toho ide o druhú existenciu folklóru a často aj o revitalizáciu javov, ktoré nie sú 
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ani v latentnom kolektívnom vedomí.9 Usmernenie je potrebné aj z toho dô-
vodu, že sa často zamieňa tradičné, vychádzajúce z autentického prostredia 
a spôsobu života za špecifické, raritné, či neobyčajné. Na úkor javov z tradičnej 
ľudovej kultúry sa vyberajú javy, ktoré sú atrakciou a patria skôr do zoznamu 
v Guinessovej knihe rekordov. Toto sa deje najmä v snahe upozorniť na svoju 
lokalitu a ponúknuť takú atrakciu, akou sa iné obce nemôžu chváliť.10 
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The article opens the problem of influence of tourism on local traditional culture. 
Relevant information in the article is based on the Swiss experience, where tourism is 
quite developed. The article discusses the policy of tourism and some conceptions of 
tourism. To conclude, the question of the role of ethnology and etnologists in the process 
of opening the regions to tourism is being discussed. 

 
 „Pravda, člověk nečeká, že uvidí z vlaku tábory přírodních Laponců se soby 

a jinými domorodými kouzly; ale potká-li místo toho Laponce (v národních krojích) jako 
prodavače cizineckých památek a Laponky (v národních krojích) jako služky 
v čisťounkých červených švédských domcích, trochu se zarazí a řekne si, že to 
s folkloristickou malebností stojí na světě špatně, je-li skoro všude, kde se s ní setkal, 
odznakem buď turistické industrie, nebo služebného postavení vůči lidem daleko míň 
malebným a zřejmě líp situovaným; zdá se, že v tomto světě náležejí původní kroje a jiné 
národopisné zvláštnosti už jenom lidem, kteří si tím vydělávají na živobytí. Takhle se to 
ovšem nedá udržet; a já už předem, ale s jistotou pláču nad zánikem toho kousku 
pozemské krásy a důstojnosti, který se jmenuje folklór.“ 1 
 

Táto úvaha Karla Čapka je úryvkom z jeho cestovateľských fejtónov, 
v ktorých popisuje svoje dojmy z cesty po severnej Európe. Napriek tomu, že 
cestopis pochádza z 30. rokov 20. storočia, dotýka sa problému, ktorému sa aj 
vo vyspelých európskych krajinách začali odborníci venovať až v 70. rokoch 
20. storočia. Je to problém kontroverzného vzťahu turizmu a ľudovej kultúry, 
ktorý sa v určitých momentoch zdá vzájomne obohacujúci, inokedy ale pôsobí 
veľmi negatívne. 
  
Vplyv turizmu na ľudovú kultúru 
 

Podľa sociológa Jean–Olivier Majastrea vznikol turizmus z napínavého 
vzťahu medzi mestským a vidieckym spôsobom života.2 I keď v súčasnosti 
poznáme aj veľa iných záujmových cieľov turizmu, vidiek nepochybne stále 

                                                 
1 Čapek, Karel: Cestopisy II. Obrázky z Holandska, Cesta na sever. Praha : Československý 
Spisovatel 1980, s. 237–239. 
2 Antonietti, Thomas – Morand, Marie-Claude: Tourismus und Gesellschaft. In: Antonietti, Thomas 
– Morand, Marie–Claude (Hg.): Tourismus und kultureller Wandel, Wallis 1950–1990, Sitten: 
Walliser Kantonsmuseen 1993, s. 12. 
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patrí k atraktívnym ponukám. Jeho hlavnou devízou je zdravšie životné pros-
tredie, ale aj odlišný spôsob života, iný životný rytmus. Situáciu vznikajúcu 
v mieste rekreácie, kde sa stretávajú kultúry z rôznych prostredí, znázornila 
etnologička Marion Thiem na základe podobných predlôh vo svojej práci 
o vplyve turizmu na kultúrnu identitu. Vzájomné pôsobenie týchto kultúr gra-
ficky znázornila v „Schéme štyroch kultúr“ (Das Vier-Kulturen-Schema).3  

V rámci turizmu sa stretávajú a na seba pôsobia 4 kultúry: 
1. kultúra východiskového regiónu (Kultur der Quellregion) – zahŕňa všetko, 
čo je typické pre všetkých obyvateľov regiónu, z ktorého turisti prichádzajú, 

2. rekreačná kultúra (Ferienkultur) – patrí sem všetko, čo je typické pre sku-
pinu ľudí, prichádzajúcich z jedného regiónu na rekreáciu,  

3. kultúra služieb (Dienstleistungskultur) – predstavuje všetko, čo je typické 
pre skupinu ľudí v prijímajúcom (cieľovom) regióne, ktorá je v priamom 
kontakte s turizmom, 

4. kultúra cieľového regiónu (Kultur der Zielregion) – je súhrnom všetkého, 
čo je typické pre všetkých obyvateľov prijímajúceho regiónu. 

  
 
 

 
 

                                                 
3 Thiem, Marion: Tourismus und Kulturelle Identität. Die Bedeutung des Tourismus für die Kultur 
touristischer Ziel- und Quellgebiete. Berner Studien zu Freizeit und Tourismus Bern: 
Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus 30, 1994, s. 42. Ako predlohu pre túto schému 
použila autorka podobné rozdelenie od Jafar Jafariho. 
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Zatiaľ čo kultúru východiskového regiónu si návštevníci prinášajú so se-
bou, ostatné „vznikajú“ v mieste rekreácie. Podnetom pre vznik a priority re-
kreačnej kultúry a kultúry služieb je samotná rekreácia, jej očakávania, oddych. 
Najčastejšími motívmi pre rekreáciu sú:  

 
slnko pokoj príroda 
kontrast kontakt komfort 
zábava voľnosť aktivita4 

 
Z týchto motívov sa vyvíja aj turistická ponuka. Pokiaľ však niektoré ele-

menty v regióne neboli, alebo už zanikli, je tu snaha umelo ich vytvoriť. Kul-
túra sa tak podriaďuje marketingovému konceptu, ktorý vyvíja stály nátlak na 
udržanie turistickej atraktivity regiónu. Takto potom dochádza k zmene hodnôt 
smerom k rekreačnej spoločnosti a rekreačná kultúra sa stáva centrálnou súčas-
ťou kultúry daného regiónu. Z pohľadu sociokultúrneho prostredia tu vznikajú 
výrazné zmeny smerom k rekreačnej kultúre, prípadne až kultúre východisko-
vého regiónu: 
- z vidieka sa stáva mesto; 
- príroda sa mení na kultúru; 
- z umelého sveta, kulís vytvorených pre turistov, sa stáva reálny svet, nová 

skutočnosť; 
- čo bolo žité, stáva sa hraným, predvádzaným; 
- vlastné sa mení na cudzie.5 

Tieto zmeny postihujú tak folklór, ako aj štruktúru sídla, architektúru, spô-
sob života obyvateľov a ich preferencie a názory. Obyvatelia turistických re-
giónov sa dostávajú do situácie, kedy priebeh roku prípadne spoločenský život 
členia na dovolenkové sezóny a mimosezónne obdobia. Vo Švajčiarsku pre-
behlo už niekoľko prieskumov medzi obyvateľstvom, v ktorých sa mali oby-
vatelia turistických stredísk vyjadriť, aké zmeny priniesol turizmus do ich ži-
vota v obci. V obľúbenom lyžiarskom stredisku Engelberg miestni obyvatelia 
zaznamenali najmä tieto zmeny: 
- znečistenie životného prostredia;  
- zvýšenie dopravy; 
- opotrebovanie pôdy; 
- zmena krajinného obrazu; 
- zvýšený hluk a odpad; 
- zmeny v architektúre obce; 
- zvýšenie cien pozemkov a nehnuteľností; 
- časté konflikty človeka s prírodou; 
- viac konfliktov medzi ľuďmi; 
                                                 
4 Opaschowski, Horst W.: Tourismusforschung. Opladen: Leske + Budrich 1989, s. 87–94. 
5 Antonietti, Thomas – Morand, Marie-Claude: Tourismus und Gesellschaft. In: Antonietti, Thomas 
– Morand, Marie-Claude (Hg.): Tourismus und kultureller Wandel, Wallis 1950–1990, Sitten: 
Walliser Kantonsmuseen 1993, s. 13. 
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- rozhodovanie o obci cudzími; 
- úbytok osobnej slobody.6 

Príkladom pre zmenu krajinného obrazu je aj vývoj v turistickom stredisku 
Saas Fee. Už v 19. storočí sa táto obec stala vyhľadávanou turistickou lokalitou 
a od polovice 20. storočia aj lyžiarskym centrom. Pokiaľ v roku 1955 tu bolo 
68 poľnohospodárskych podnikov, z toho 20 samozásobiteľských, o 10 rokov 
neskôr tu už nebolo ani jedno samozásobiteľské hospodárstvo. Z iniciatívy do-
mácich (medzi nimi aj majiteľov hotelov) vznikla v roku 1984 iniciatíva na 
zachovanie poľnohospodárskeho využívania oblasti v okolí Saas Fee, čo malo 
nepriamo podporiť aj turistickú atraktivitu tohto miesta.7 Na tomto príklade je 
vidieť, aký problematický môže byť vplyv turizmu na oblasť, do ktorej vstu-
puje. V prvotnom štádiu sa javí ako prínos a zvýšenie životnej úrovne obyva-
teľstva, jeho štruktúra sa ale natoľko zmenila, že odrazom je zmena celkového 
rázu krajiny. Prírodné krásy kultúrnej krajiny boli však v tomto prípade hlav-
ným lákadlom pre turistov, preto sa dá povedať, že zanedbaním starostlivosti 
o ne si turizmus vlastne píli pod sebou konár. 
 
Fázy vývoja politiky turizmu a koncepcie turizmu vo Švajčiarsku 
 
    I keď každý štát má iné geografické, spoločenské i politické špecifiká, Švaj-
čiarsko je medzinárodne známou, turisticky vyhľadávanou lokalitou už od po-
lovice 19. storočia. Preto je to krajina, kde sa niektoré problémy vyplývajúce 
z pôsobenia turizmu na životné prostredie a ľudovú kultúru, ukazujú rádovo 
o desaťročia skôr, ako v iných oblastiach Európy. Koncom 60. a začiatkom 70. 
rokov 20. storočia prechádzala švajčiarska politika turizmu intenzívnym vývo-
jom. Následkom bolo uvedomenie si ekonomickej dôležitosti turizmu, ale aj 
rebríčka hodnôt, ktorý je s ním spojený. Toto obdobie sa dá rozdeliť na štyri 
fázy: 
1. fáza uznania hospodárskeho významu turizmu  
2. fáza podpory zo strany štátu (projekty na podporu a plánovanie turizmu, 

inventár turistických oblastí, financovanie infraštruktúry) 
3. fáza obmedzujúcich okrajových podmienok – pozornosť sa zamerala na 

životné prostredie a plánovanie krajiny 
4. koncepčná fáza.8 

Zatiaľ čo zo začiatku sa zdôrazňovali najmä hospodárske výhody a prínosy 
turizmu pre krajinu, v tretej a štvrtej fáze sa začala venovať väčšia pozornosť 
negatívnym dopadom na životné prostredie. Do popredia sa dostávajú aj spolo-

                                                 
6 Ferrante, Claudio Luigi: Konflikt und Diskurs im Ferienort. Wirtschaftsethische Betrachtungen 
am Fallbeispiel Engelberg. Berner Studien zu Freizeit und Tourismus 32, Bern : Forschungsinstitut 
für Freizeit und Tourismus 1994, s. 7–9. 
7 Antonietti, Thomas – Morand, Marie-Claude: Tourismus und Gesellschaft. 
In: Antonietti, Thomas – Morand, Marie-Claude (Hg.): Tourismus und kultureller Wandel, Wallis 
1950–1990, Sitten: Walliser Kantonsmuseen 1993, s. 14. 
8 Das Schweizerische Tourismuskonzept, Grundlagen für die Tourismuspolitik. Bern : Beratende 
Kommission für Fremdenverkehr des Bundesrates, August 1979, s. 13–14. 



Etnologické rozpravy 2/2005 

 54

čenské a ľudské problémy (zmeny v štruktúre obyvateľstva, kultúrna integrita 
územia) pre ktorých riešenie vznikla spolupráca odborníkov z oblastí dopravy, 
plánovania prostredia, úradu pre priemysel, živnosti a prácu. Po prvýkrát sa 
popri ochrane životného prostredia na rovnakú úroveň dostala aj ochrana kul-
túry. 

Výsledkom spolupráce odborníkov z týchto rôznych oblastí bolo vydanie 
Koncepcie švajčiarskeho turizmu. Jej úlohou bolo ako koordinačný vládny ná-
stroj poskytnúť pomoc pri orientácii a riešení problému, ako môžu byť splnené 
vysokovyhnané nároky budúcich turistov bez toho, aby sa narušila kvalita ži-
vota miestneho obyvateľstva. Bolo vyvinutých niekoľko stratégií odľahčenia 
životného prostredia, ktoré zohľadňovali aj zachovanie tradičnej kultúry 
v turistickej oblasti. Týkali sa plánovania zástavby, kde trvali na týchto bodoch: 
- prispôsobenie stavieb krajine a miestnej stavebnej tradícii: sklon strechy, 

proporcie, farby, stavebný materiál a úprava okolia v súlade so šir-
ším okolím, 

- ochrana existujúceho obrazu (štruktúry) obce, 
- stavba turistických objektov do uzavretých sídelných foriem, čím sa za-

bráni rozptýleniu pôvodne koncentrovaného sídla.9 
Koncom 80. rokov 20. storočia vznikla na výskumnom inštitúte pre voľný 

čas a turizmus pri univerzite v Berne práca, ktorá sa snažila obsiahnuť ukazo-
vatele harmonického turistického vývoja.10 Autor Beat Seiler rozdelil jednotlivé 
štatistické údaje do troch hlavných skupín – obyvateľstvo, hospodárstvo, ži-
votné prostredie – v ktorých ďalej stanovil, aké výsledky výpočtov sú určujúce 
pre harmonický vývoj v turistickom stredisku. Napriek tomu, že celá práca má 
skôr sociologicko-štatistický charakter, pre ľudovú kultúru sú tu tiež zaujímavé 
podnety, ako skúmať zmeny štruktúry obyvateľstva pod vplyvom turizmu, čo 
výrazne pôsobí na kontinuitu tradičnej kultúry.  
 
Etnológia a jej miesto v procese rozvoja regiónov a turizmu 
 

Problematike rozvoja turizmu a jeho vplyvu na tradičnú kultúru sa etnoló-
govia začali venovať relatívne neskoro v porovnaní s ich kolegami z oblasti 
ochrany životného prostredia. Intenzívny záujem sa prejavil až koncom 80. 
rokov 20. storočia. V roku 1989 bola pri nemeckej národopisnej spoločnosti 
(Deutsche Gesellschaft für Volkskunde) založená komisia pre výskum tu-
rizmu.11 Tematickými ťažiskami jej výskumu sa stali okrem iného: 
- folklorizmus, 

                                                 
9 Das Schweizerische Tourismuskonzept, Grundlagen für die Tourismuspolitik. Bern : Beratende 
Kommission für Fremdenverkehr des Bundesrates, August 1979, s. 98–104. 
10 Seiler, Beat: Kennziffern einer harmonisierten touristischen Entwicklung. Sanfter Tourismus in 
Zahlen. Berner Studien zu Freizeit und Tourismus 24, Bern: Forschungsinstitut für Freizeit und 
Tourismus (FIF) der Universität Bern 1989, s. 194. 
11 Gyr, Ueli: Tourismus und Tourismusforschung. In: Brednich, Rolf W. (Hg.): Grundriss der 
Volkskunde. Berlin : Reimer 2001, s. 477–478. 
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- regionalizačné procesy, tvorba identity a turizmus ako podpora regionálnej 
kultúry, vidiecky rozvoj, 

- rast vplyvu turizmu v regiónoch, folklórne krajiny, podpora novej identity 
krajiny. 
Toto sú témy aj v súčasnosti veľmi aktuálne a podľa môjho názoru veľmi 

potrebné. Po celom výpočte teórií a úvah o vplyve turizmu na tradičnú kultúru 
regiónov je na mieste zamyslieť sa, akú úlohu by tu mali etnológia 
a etnológovia zohrať, pokiaľ nechcú zostať iba pri popisoch a úvahách, ale chcú 
sa do tohto procesu zapojiť aktívnejšie. Mali by úzko spolupracovať s orgánmi 
podporujúcimi rozvoj turizmu a pôsobiť ako poradný orgán pri hľadaní turis-
tických cieľov a smerovania. Jedným z negatívnych vplyvov turizmu je skutoč-
nosť, že turistické lokality často nepoznajú alebo nevenujú pozornosť špecifi-
kám svojej tradičnej kultúry a kopírujú projekty úspešné v iných lokalitách, 
nehľadiac na ich nevhodnosť v novom prostredí. Tu by aj predstavitelia regió-
nov nemali váhať osloviť etnológov, ktorí by svojimi radami mohli pomôcť 
zachovať jedinečnosť, kompaktnosť a kultúrny obraz turistických oblastí.  
  
 
Literatúra  
 
 
ANTONIETTI, Thomas – MORAND, Marie-Claude: Tourismus und Gesellschaft. In: 

Antonietti, Thomas – Morand, Marie-Claude (Hg.): Tourismus und kultureller 
Wandel, Wallis 1950–1990, Sitten: Walliser Kantonsmuseen 1993, s. 9–16.  

ČAPEK, Karel: Cestopisy. II; Obrázky z Holandska, Cesta na sever. Praha :  Českoslo-
venský spisovatel 1980, s. 306. 

Das Schweizerische Tourismuskonzept, Grundlagen für die Tourismuspolitik. Bern : 
Beratende Kommission für Fremdenverkehr des Bundesrates, August 1979, s. 125. 

FERRANTE, Claudio Luigi: Konflikt und Diskurs im Ferienort. Wirtschaftsethische 
Betrachtungen am Fallbeispiel Engelberg. Berner Studien zu Freizeit und 
Tourismus, 32. Bern : Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus 1994, s. 335. 

GYR, Ueli: Tourismus und Tourismusforschung. In: Brednich, Rolf W. (Hg.): 
Grundriss der Volkskunde. Berlin : Reimer 2001, s. 469–489. 

OPASCHOWSKI, Horst W.: Tourismusforschung. Opladen: Leske + Budrich 1989, s. 
202.  

SEILER, Beat: Kennziffern einer harmonisierten touristischen Entwicklung. Sanfter 
Tourismus in Zahlen. Berner Studien zu Freizeit und Tourismus, 24. Bern : 
Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus (FIF) der Universität Bern 1989, s. 
194. 

THIEM, Marion: Tourismus und Kulturelle Identität. Die Bedeutung des Tourismus für 
die Kultur touristischer Ziel- und Quellgebiete. Berner Studien zu Freizeit und 
Tourismus, 30. Bern: Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus 1994, s. 298. 

 
 
 
 
 
 
 



Etnologické rozpravy 2/2005 

 56

 

 
 

Plagát na podujatie Tekovského múzea k Medzinárodnému dňu múzeí 2005. 
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Between the establishments of cultural heritage, tourism and regional development, 
there should exist co-operation and it should not exclude institutions and individuals 
such as: A)Professionals who do the research and carry out documentation of cultural 
heritage. B)Persons who are involved in tourism and the travel industry. C)Those who 
want to exchange information and also advise groups of A, B, above as well as private 
individuals, or companies which are, or want to be actively involved in some aspects of 
cultural heritage. There is also a strong necessity to create and publish a list of: 
addresses of companies, travel agencies, other relevant subjects or persons involved in 
these matters and also of a regular diary of events such as open days, presentations and 
work shops about traditional crafts or production procedures, which would form the 
most important basis of information. This type of genuine co-operation will help 
etnologists and foreign visitors traditional crafts, the development of regions, cultural 
tourism, as well as publicity of the Slovak cultural heritage abroad. 
 

Keď uvažujem o vzťahu medzi slovami tradičná kultúra – turizmus – rozvoj 
regiónov, žiada sa mi ako dlhoročnej etnografke regionálneho múzea pridať k 
nim ešte ďalšie slová: múzeum a spolupráca. Ako najdôležitejšiu vidím spolu-
prácu, a to vo veľmi širokých okruhoch.  
A) Spolupráca alebo výmena informácií medzi inštitúciami a odborníkmi, 
ktorí sa profesionálne venujú výskumu a dokumentácii tradičnej kultúry (nie-
ktoré spoločenskovedné ústavy Slovenskej akadémie vied (ďalej SAV), prí-
slušné katedry na univerzitách, Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ďalej 
ÚĽUV), múzeá spadajúce pod Slovenské národné múzeum (ďalej SNM), mú-
zeá špecializované a regionálne vlastivedné, Pamiatkový úrad, Národný osve-
tový ústav a i.).  
B) Spolupráca odborníkov z inštitúcií uvedených v bode A) s konkrétnymi 
subjektami pôsobiacimi v oblasti turizmu a cestovného ruchu (napríklad Slo-
venská agentúra cestovného ruchu, Slovenská agentúra cestovných kancelárií, 
Slovenský zväz vidieckeho turizmu a agroturizmu, Asociácia informačných 
centier, Združenie miest a obcí Slovenska, VIPA – (Vidiecky parlament Slo-
venska, celoslovenské, regionálne a miestne masmédiá).  
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C) Spolupráca pri výmene informácií a poradenská pomoc subjektov z bodov 
A) a B) súkromným alebo právnickým osobám, ktoré už realizujú, alebo chcú 
zamerať svoju činnosť, výrobu či tvorbu na niektorý prvok tradičnej kultúry 
dedinského i mestského prostredia (drobní remeselníci, živnostníci, malé ro-
dinné podniky, občianske združenia a pod.).  

Aby bola spolupráca vo vzťahu oblastí tradičná kultúra – turizmus – rozvoj 
regiónov úspešná, musí byť osožná pre všetky zainteresované strany. Musí byť 
dlhodobá, zároveň nesmie stratiť vnútornú dynamiku, a preto by mala byť per-
manentne zmysluplná. Verím, že takáto spolupráca nemusí byť vždy závislá iba 
od peňazí, ktoré jednotlivec alebo inštitúcia majú momentálne k dispozícii. 
Najdrahším vloženým kapitálom je čas, ktorý konkrétny človek obetuje do ta-
kejto spolupráce. Z vlastnej skúsenosti viem, že investovaný čas sa vráti zhod-
notený v inej forme, pravda pre niektorých zriedka v podobe okamžitých viac-
ciferných finančných odmien. Avšak práve existencia tradičnej kultúry a jej 
neodškriepiteľné hodnoty pre viaceré generácie obyvateľov obce – mesta – 
regiónu – Slovenska – Európy by nám mali byť motiváciou pre plodnú 
a úspešnú spoluprácu. 

Ako etnografka Tekovského múzea som dlhé roky získavala nové prírastky 
pre zbierkové a dokumentačné fondy, ktoré sa rátajú na tisíce. Presviedčala som 
pritom ľudí a sama som dodnes presvedčená, že tieto fondy majú slúžiť ako 
databáza informácií, ktoré sa po kratšom či dlhšom čase vrátia späť do prostre-
dia, odkiaľ sme ich do múzea získali. Napríklad v depozitoch uložený sortiment 
hrnčiarskych výrobkov, ručne zhotovené pracovné nástroje, textílie, košikárske 
výrobky z prútia, slamy i šúpolia atď., môžu slúžiť ako vzorkovnica pre novo-
dobých výrobcov. Databázou sú aj originálne staré fotografie či fotodokumen-
tácia (architektúry, zvykov, odevu) spravená v teréne, zvukové nahrávky slo-
vesného či hudobného folklóru, filmové a videonahrávky rôznych prejavov 
tradičnej kultúry. Môžu slúžiť ako pomôcky na rekonštrukciu výrobných po-
stupov, pri tvorbe repertoáru folklórnych súborov, a pod. Dúfam len, že väčšina 
takýchto múzejných fondov sa dočká aj nevyhnutného ošetrenia a uloženia 
v primerane vybavených priestoroch. 

V 2. polovici 20. storočia existujúci socialistický systém zasiahol a zlikvi-
doval mnohé reálie v živote tradičnej vidieckej spoločnosti na Slovensku. 
Okrem iného aj medzigeneračné odovzdávanie zručností a vedomostí v tej 
oblasti materiálnej i duchovnej kultúry, ktorú vytlačila z každodenného života 
priemyselná výroba, alebo stratili zmysel v nových hospodárskych a kultúrnych 
podmienkach socialistického štátu. Nové politické a ekonomické zmeny, ktoré 
nastali po novembri 1989, nadviazali na ekonomický systém predsocialistický – 
na kapitalizmus, súkromné vlastníctvo atď. Pre mnohých súčasných obyvateľov 
regiónov Slovenska to však znamená znovu a čo najrýchlejšie sa naučiť to, čo 
vedeli generácie našich predkov vďaka stáročia zbieraným skúsenostiam. Aby 
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dokázali s malými nákladmi vyrobiť kvalitnú, účelnú a možno aj peknú vec, 
potrebnú pre taký okruh odberateľov, že sa predajom svojich výrobkov uživia, 
alebo aspoň vylepšia domáci rozpočet. Zbierkové a dokumentačné fondy múzeí 
im môžu pri tom pomôcť. Pomôcť môžu tiež mnohé dôležité informácie 
z archívov vedeckých a kultúrnych inštitúcií. Mnohé organizácie (ÚĽUV, 
osvetové a kultúrne strediská, centrá voľného času) a školy (školy úžitkového 
výtvarníctva, stredné odborné učilištia) sa zamerali na výučbu najrozmanitej-
ších tradičných techník a technológií, typických pre našu krajinu.  

Asi najzložitejším problémom v reťazci: výber „odvetvia“ výroby – zvlád-
nutie technológie – propagácia a predaj výrobkov je posledný bod. Mnohí 
drobní výrobcovia miestnych, regionálnych či celoslovenských tradičných do-
máckych a remeselníckych produktov sa už naučili kvalitne zvládnuť materiál 
a technológiu. Viac či menej úspešne sa vedia prispôsobiť, hľadať a vytvoriť 
nové formy výrobkov z „tradičného podhubia“. Asi najväčší je problém dlho-
dobejšieho a finančne primeraného odbytu. Obyvateľstvo v najbližšom okolí 
drobného výrobcu totiž buď nemá peniaze, alebo necíti potrebu kupovať jeho 
výrobky.  

 

 
 

Levické hradné slávnosti – čipkár Peter Székely z Levíc. 
Foto: K. Holbová, 10. jún  2005 ( FA-TM 2352.jpg.) 
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Už za „perestrojky“ v 80. rokoch 20. storočia začali na Slovensku ožívať 
u nás kedysi tradičné remeslá. Terajšie „tradičné“ trhy či jarmoky zatiaľ ešte 
nevytvárajú dostatočné odbytiská pre našich „ľudových – tradičných – eko“ 
výrobcov. Teda nie tie, ktoré sú pre nich bežne dostupné a známe. V rie-
šení tohto problému vidím momentálne jednu z najvýznamnejších úloh pre 
spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré môžu pritom zároveň 
profitovať.  

 

 
 

Brhlovské hody  – keramikár Ivan Ivanov z Levíc. Foto: K. Holbová, sept. 2004 
(FA-TM 9063 F) 

 
Viac ako pätnásť rokov sledujem, čo sa ponúka na trhoch a jarmokoch 

v Leviciach a okolí. Vidím oživenie niektorých remesiel tradičných pre región, 
aj prenikanie nových cudzích techník. Najpočetnejší sú výrobcovia keramiky, 
žiaľ nie tradičnej pukanskej hrnčiny, ktorej doslova hrozí zánik. Najmenej vý-
robkov je točených na kruhu, najčastejšie sa odlieva do foriem a modeluje. 
Z textilných techník okrem bežného vyšívania, pletenia a háčkovania, čím sa 
zaoberali ženy i dovtedy, pribudlo macramé – viazanie uzlíkov, paličkovanie, 
posledné roky aj tkanie, frivolitky, patchwork, maľba na hodváb. Ožilo ume-
lecké kováčstvo i práca s drôtom. Zo spôsobov spracovania dreva evidujem 
stolárstvo, korytárstvo, tokárstvo, debnárstvo, rezbárstvo. Tunajších tradičných 
košikárskych výrobkov je málo – niet potrebného prútia. Rozširuje sa výroba 
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zo šúpolia, no iba nepatrne výroba zo slamy (ktorú získať je problematické). 
Neuveriteľne rozšírené je zdobenie kraslíc a medovníčkov. Znovu sa objavilo 
maľovanie obrázkov na skle a vkladačky do fliaš. Výrobcami sú učitelia zá-
kladných škôl, základným umeleckých škôl i stredných škôl, absolventi stred-
ných škôl a odborných učilíšť zameraných na umelecké remeslo, absolventi 
rôznych kurzov tradičných remesiel a techník organizovaných najmä regionál-
nymi a miestnymi osvetovými strediskami, nezamestnaní, ženy z domácnosti a 
dôchodcovia, ktorí sa naučili výrobnú techniku sami alebo od iných výrobcov. 
Objavujú sa aj „rodinné dielne“, kde mladšia generácia nadviazala na rodinné 
tradície. Niektorý výrobca je zameraný iba na drobné dekoratívne predmety 
a suveníry, iný robí iba úžitkové predmety. Zväčša ale majú vo svojom sorti-
mente oba druhy výrobkov. Niečo vyrobia, aby prežili, niečo aj pre vlastnú 
radosť. 
 

 
 

Program v Tekovskom múzeu k MDM  – kováči  z Tekovských Lužian. 
Foto: J. Kassai, 17. máj 2005 (FA-TM 10169 F) 

 
Rozvoju technickej i umeleckej stránky výrobkov a zároveň lepšej tržbe pre 

výrobcu prospievajú najmä podujatia, kde môže výrobca naživo predvádzať, 
ako konkrétna vec vzniká. Takéto komerčné, ale zároveň i kultúrne podujatia sa 
dnes robia asi vo všetkých regiónoch Slovenska. Organizujú ich obce, mestá, 
kultúrne zariadenia (osveta, múzeá), občianske združenia. „Predvádzačkami“ sa 



Etnologické rozpravy 2/2005 

 62

oživujú výstavy, folklórne festivaly, oslavy historických výročí, vzdelávacie 
podujatia pre deti, alebo sú samé osebe jedinou náplňou programu „akcie“. 
V našom regióne tento rok majú už trinásťročnú tradíciu Pukanské remesel-
nícke trhy (za posledné štyri roky počet zúčastnených výrobcov vzrástol z 20 
na 80), do Čajkova pozývajú už na 5. oberačkové slávnosti, v Brhlovciach chcú 
mať i v roku 2005 Brhlovské hody. Taktiež na Tekovských folklórnych sláv-
nostiach (konaných striedavo v Tlmačoch a Starom Tekove) nechýba „jarmok 
ľudových výrobcov“. V okresnom meste Levice začalo s touto formou prezen-
tácie práve Tekovské múzeum (podujatia k Medzinárodnému dňu detí 
vystriedal program k Medzinárodnému dňu múzeí určený pre školy). Viac ako 
desaťročie predávame priamo v múzeu suveníry od našich výrobcov. 
„Ľudových“ výrobcov pozýva aj Mestské kultúrne stredisko v Leviciach, keď 
organizuje v areáli múzea Hradné slávnosti i Rybací piknik alebo Vianočné 
trhy v Dome kultúry Družba. Žiaľ ani ja neviem o všetkých príležitostiach 
v rámci nášho regiónu, ktorých súčasťou sú „predvádzačky remesiel“. 

 

 
 

Žemberovské vianočné trhy – ukážka ťahania štrúdle. 
Foto: K. Holbová, 27. nov. 2004 (FA-TM 9550 F). 

 
Podujatí aj návštevníkov pribúda, ak je dobré počasie a reklama. V našom 

regióne sú návštevníkmi prevažne domáci obyvatelia obce či mesta, prípadne 
lokalít z najbližšieho okolia. Zatiaľ sa organizátori ešte iba učia ako prilákať 
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cudzích návštevníkov (kúpeľní hostia, letní rekreanti, zájazdy cez cestovné 
kancelárie), ochotných minúť viac peňazí za miestne suveníry a špeciality. Bo-
hatšie informácie masmédií sú zvyčajne až „po akcii“. Tu je teda parketa na 
spoluprácu, vzájomnú informovanosť. Výrobcovia sa už zväčša naučili, že na 
„jarmok“ treba priniesť okrem tovaru aj svoje vizitky (niektoré sú skutočne na 
úrovni). Keď som niektorým poradila, kde bude najbližšie podobné podujatie, 
boli mi veľmi vďační. Zase na revanš od viacerých som dostala do zbierky Te-
kovského múzea na ukážku nejaký ich výrobok. Snažím sa spraviť si aj fotodo-
kumentáciu výrobcu a jeho výrobkov. Kvôli vlastnej potrebe si postupne od 
roku 2000 budujem adresár výrobcov, ktorý som už poskytla viacerým sta-
rostkám obcí, iným múzeám a naposledy do ÚĽUV-u.  

 

 
 

Vianočné tvorivé dielne v Tekovskom múzeu. 
Foto: J. Kassai, dec. 2004 (FA-TM 9359 F) 

 
Adresár (výrobcov, múzeí, starostov obcí, cestovných kancelárií a iných 

zainteresovaných) a kalendárium (kultúrnych i komerčných podujatí, kde sa 
môžu drobní výrobcovia nadväzujúci na svoje miestne či regionálne tradície 
prezentovať a predávať svoje výrobky), patria momentálne asi medzi najpo-
trebnejšie databázy informácií. Samozrejme vtedy budú mať skutočný efekt, 
keď budú navzájom prepojené. Kedysi v 80. rokoch 20. storočia som ako 
členka hlavného výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV niekoľko 
rokov robila burzu a kalendárium národopisných výstav v múzeách na Sloven-
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sku. Neviem aký mali konečný efekt, ale keď som sa stala predsedníčkou Ná-
rodopisnej komisie Zväzu múzeí Slovenska (ďalej NK ZMS), túto formu som, 
aj na podnet niektorých kolegýň z múzeí, oprášila. V rokoch 1998–2003 sme si 
pripravili každoročne kalendárium národopisných výstav a od roku 2000 aj 
prehľad podujatí k Medzinárodnému dňu múzeí, Medzinárodnému dňu detí 
a ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva. Kalendárium sme rozoslali do 
múzeí a tiež iným inštitúciám (napríklad do SACR, na katedry, do Ústavu et-
nológie SAV). V rokoch 2004 a 2005 pripravil a vydal kalendárium už ZMS 
v spolupráci s Muzeologickým kabinetom SNM. V rámci úloh NK ZMS som si 
vzala na starosť spracovanie adresára etnografov v múzeách SR. Jeho súčasťou 
je adresár ďalších centrálnych i regionálnych inštitúcií a organizácií, ktoré by 
mohli byť pre etnografa-múzejníka osožné. Viem, že nikdy nebude úplne 
presný a kompletný, záleží od spätnej väzby a môjho času, venovaného rýchlej 
aktualizácii. Je iste nad sily jednotlivca vytvoriť a navzájom prepojiť také data-
bázy, ktoré by pomohli riešiť problém, o ktorom tu uvažujem. No verím že 
svitá na lepšie časy!!! 

Databázu súčasných drobných výrobcov chce postupne vybudovať ÚĽUV 
v rámci projektu Virtuálnej galérie ľudovej umeleckej tvorby na Slovensku. 
Vďaka modernej počítačovej a digitálnej technike sa dá dnes urobiť v tomto 
smere úžasne veľa dobrého. Verím, že do tejto spolupráce sa zapoja všetci 
oslovení kolegovia a kolegyne, bez ohľadu na to, či sú z múzeí, osvetových 
stredísk, katedier, vedeckých pracovísk či občianskych združení. Som presved-
čená, že touto formou pomôžeme jednak sebe osobne a vlastnému pracovisku, 
jednak obyčajným ľuďom, ktorí si chcú poctivou prácou zarábať na živobytie, 
zároveň rozvoju regiónov Slovenska, miestnej i regionálnej samospráve, iným 
neziskovým organizáciám a občianskym združeniam usilujúcim o trvalo udr-
žateľný rozvoj vidieka, aktívnemu kultúrnemu turizmu a návštevníkom – či už 
z iných regiónov Slovenska alebo zo zahraničia). Tým prispejeme svojim dieli-
kom k dobrej propagácii tradičnej kultúry Slovenska v zahraničí. 

Na záver ako povzbudenie uvádzam slová z kedysi známej pesničky Jana 
Wericha: „Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc.“ Tu 
je k tomu vhodná príležitosť.  
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The article deals with the issue of tourism in town and it is made on the ground of the 
results of questionnaire done by the town of Zvolen. The Department of Strategy, 
Marketing and Development of Municipal Office in Zvolen prepared the questionnaire 
designed for the residents. The aim of the questionnaire is to analyze contemporary 
character of tourism and to define the approach of town inhabitants on tourism in 
Zvolen region. 
 

Mestský cestovný ruch, ktorý predstavuje každú formu pobytu návštevní-
kov v meste, v mestskom prostredí, môže byť motivovaný pracovne (obchodný, 
veľtržný, kongresový) i turisticky, keď predstavuje symbiózu kultúrneho, 
vzdelávacieho, nákupného, zdravotného cestovného ruchu, vrátane návštev 
príbuzných a priateľov (Gúčik 2001: 160). 

Na rozvoj mestského cestovného ruchu, na zvýšenie jeho atraktívnosti, má 
vplyv niekoľko vzájomne prepojených determinantov. Kultúrny potenciál, 
ktorý nezahŕňa len materiálne a duchovné hodnoty, ale v širšom slova zmysle aj 
sviatočný a každodenný spôsob života obyvateľov, prírodné prostredie, sféra 
služieb i infraštruktúra. Odborníci v oblasti cestovného ruchu zastávajú názor, 
že kultúrno-historický potenciál slovenských miest sa nevyužíva dostatočne 
(Gučík 2001, Kmeco 2001, Raši 2001), pričom problém nie je v tom, že ne-
máme čo ponúknuť. Mestá by si mali vytvoriť vlastnú marketingovú stratégiu 
rozvoja domáceho cestovného ruchu, stanoviť si ciele, určiť a charakterizovať 
cieľové skupiny, zamyslieť sa nad celkovým balíkom ponúkaných služieb, od-
borne pripraviť pracovníkov, zlepšiť propagáciu, pripraviť atraktívne podujatia, 
riešiť čistotu mesta a podobne. Až potom, po vytvorení vhodných podmienok, 
dostáva mesto príležitosť zlepšiť si svoj domáci cestový ruch i vlastný ekono-
mický potenciál. 

V tomto roku má mesto Zvolen zámer spracovať marketingovú stratégiu 
cestovného ruchu pre mikroregión Zvolen, Kováčová a Sliač. Odbor stratégie, 
marketingu a rozvoja mestského úradu vo Zvolene pripravil dotazník určený 
obyvateľom mesta, ktorého úlohou je analyzovať súčasný stav cestovného ru-

Etnologické rozpravy 2/2005 

 67

chu vo Zvolene, definovať postoj a pohľad miestneho obyvateľstva na rozvoj 
cestovného ruchu v regióne.  

Pre rozvoj mestského cestovného ruchu má mesto Zvolen vhodné prírodné, 
kultúrno-historické a spoločenské podmienky.1 Je však otázne predpokladať, že 
návštevník-turista príde do Zvolena len za účelom spoznania jeho, i keď zaují-
mavej kultúry a histórie. Účasť na kultúrnom cestovnom ruchu sa často kombi-
nuje s inými druhmi cestovného ruchu, napríklad rekreačným, kúpeľným či 
kongresovým. Prehliadky kultúrnych pamätihodností, múzeí, galérií, či účasť 
na rôznych kultúrnych podujatiach je síce jedným z cieľov účasti na cestovnom 
ruchu, zvyčajne ale nie hlavným. Nachádzajú sa až na druhom, či treťom 
mieste (Orieška 2001: 12). Napríklad účasť kúpeľných hostí zo Sliača či Ková-
čovej na divadelných Zvolenských hrách zámockých, folklórnom festivale 
Akademický Zvolen, či Jarmoku remesiel na Zvolenskom zámku a pod.  

Vo svojom príspevku si dovolím prezentovať len niektoré výsledky mar-
ketingovej stratégie rozvoja cestovného ruchu v meste Zvolen, a to na základe 
výsledkov už spomínanej dotazníkovej akcie.2 Zamerala som sa najmä na 
hľadanie odpovedí na otázky: Či sa zaujímajú Zvolenčania o rozvoj cestovného 
ruchu vo svojom meste? Považujú svoje mesto pre turistov za príťažlivé? Ktoré 
podujatia hodnotia ako turisticky atraktívne? Patria medzi ne aj folkloristické 
podujatia? 

Dotazník obsahoval 24 otázok (19 uzatvorených, týkajúcich sa rozvoja 
cestovného ruchu a kultúry a 3 otvorené otázky, v ktorých mohli občania vyjad-
riť svoje názory a postoje k spomínaným oblastiam). Jeho distribuovanie bolo 
zabezpečené počas víkendu, 19.–20.3. 2005, do všetkých oficiálne registrova-
ných poštových schránok v meste. Vyexpedovalo sa vyše 16 000 dotazníkov.3 
Vyhodnotených bolo iba 245 dotazníkov,4 teda celková návratnosť predstavo-
vala len 1,47 %.5 To, či nízka návratnosť dotazníkov je odrazom nezáujmu 
občanov o rozvoj cestovného ruchu v meste, alebo neboli dostatočne motivo-
vaní, nemôžem posúdiť.  

                                                 
1 V blízkosti Zvolena sa nachádzajú kúpeľné mestá Sliač a Kováčová, okolie ponúka dobré 
podmienky na zimnú (lyžiarske svahy) i letnú (termálne kúpaliská) rekreáciu. Má vybudovanú 
dobrú infraštruktúru (mesto je železničným uzlom, leží v blízkosti letiska Sliač). 
2 Chcem sa poďakovať vedúcej Odboru stratégie, marketingu a rozvoja Mestského úradu (ďalej 
MsÚ) vo Zvolene Bc. Juliane Ištokovej a Ing. Jane Fašianovej za ich ochotu, poskytnuté informácie 
a možnosť pracovať s dotazníkmi. 
3 Dotazníková akcie prebiehala do 4.4. 2005 (dĺžka trvania 2 týždne). Občania mohli vyplnené 
dotazníky odovzdávať na pätnástich zberných miestach v meste a na sídliskách (zbernými miestami 
dotazníkov boli napríklad MsÚ vo Zvolene, obchodný dom Prior, predajne potravín na sídliskách). 
4 Vrátilo sa 248 ks dotazníkov, 3 z nich boli neúplné. 
5 Návratnosť dotazníkov potvrdzuje skutočnosť, že obyvatelia sa aktívnejšie venujú a chcú sa 
vyjadrovať k veciam, ktoré sa ich bytostne dotýkajú: napríklad keď Odbor stratégie, marketingu 
a rozvoja mesta MsÚ vo Zvolene uskutočnil dotazníkovú akciu týkajúcu sa rekonštrukcie 
zvolenského námestia, návratnosť dotazníkov bola oveľa vyššia. 
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Základné údaje o respondentoch: 
Štruktúra respondentov podľa pohlavia a veku:  
 
 
A)    B) 

 počet % 
žena  138 56,33 %
muž 107 43,67 %
spolu 245 100,00 %

 
 
 
 
 
Tabuľka A, B:  Štruktúra respondentov podľa pohlavia a veku 
 

Podľa tabuľky č.1/A vidíme, že z 245 respondentov tvoria 56,33 % ženy a 
43,67 % muži, čo predstavuje približne rovnaké rodové zastúpenie.  

Najpočetnejšiu skupinu (tabuľka 1/B) respondentov tvoria ľudia vo veku 
60 a viac rokov (27,35 %). Pomerne početnú skupinu tvoria respondenti vo 
veku 50–59 a 40–49 rokov (20,41 %). To znamená, že cca 68 % respondentov 
má viac ako 40 rokov.  
 
Otázka č. 1: Myslíte si, že mesto Zvolen je pre návštevníkov atraktívne?  
 
 

 počet % 
áno, veľmi  46 18,78 %
skôr atraktívne 158 64,49 %
skôr neatraktívne  36 14,69 %
nie    5 2,04 %
spolu 245 100,00 %

 
Tabuľka k otázke č. 1 

 
Odpovede na túto otázku svedčia o lokálpatriotizme obyvateľov. Až 83 % 

respondentov sa domnieva, že ich mesto je pre návštevníkov atraktívne, 17 % 
považuje mesto Zvolen pre návštevníkov za neatraktívne.  
 
 

 Počet % 
16–19 10 4,08 %
20–29 29 11,84 %
30–39 39 15,92 %
40–49 50 20,41 %
50–59  50 20,41 %
60 a viac 67 27,35 %
spolu    245 100,00 %
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Otázka č. 2: Čo je podľa Vás v meste a okolí pre turistov najzaujímavejšie? 
 

poradie miesto počet 
odpovedí

1. Zvolenský zámok 192 
2. Pustý hrad 169 
3. Kúpele Sliač, Kováčová 85 
4. Námestie SNP 84 
5. Priehrada – Môťová 25 
6. Príroda v okolí Zvolena 19 
7. Kráľová 16 
8. Lesnícke a drevárske múzeum 14 
9. Divadlo J. G. Tajovského 13 

10. Evanjelický a katolícky kostol 12 
11. Arborétum Borová hora 9 

 
Tabuľka k otázke č. 2 

 
Otázka č. 2 bola otvorená a mnohí respondenti v odpovedi na ňu uviedli 

viacej zaujímavých tipov pre turistov. Obyvatelia mesta si výrazne myslia, že 
najzaujímavejšími pre turistov sú historické pamiatky. V odpovediach sa naj-
častejšie vyskytoval gotický Zvolenský zámok, ktorý je národnou kultúrnou 
pamiatkou a sídlom Slovenskej národnej galérie a Starý Zvolen (Pustý hrad).6  

Respondenti za atraktívne považujú aj blízke kúpele Sliač a Kováčová, prí-
rodné a kultúrne prostredie mesta (vodná priehrada, lyžiarske strediská, Di-
vadlo J. G. Tajovského, ale aj drevený kostol v Hronseku). 
 
Otázka č. 3: Zaujímate sa o rozvoj cestovného ruchu v meste? 
 
 

 počet % 
áno 182 74,29 %
nie   63 25,71 %
spolu 245 100,00 %

 
Tabuľka k otázke č. 3 

                                                 
6 Pustý hrad (Starý Zvolen) patrí k najrozsiahlejším hradným komplexom v Európe. Jeho plocha je 
7,6 ha (Spišský hrad má 4,95 ha.).  
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O rozvoj cestovného ruchu v meste sa zaujíma 74,29 % (182 responden-
tov), 25,71 % opýtaných o rozvojové aktivity v tomto smere neprejavuje záu-
jem. Záujem o rozvoj cestovného ruchu sa líši vzhľadom na vekovú štruktúru: 
najväčšiu pozornosť prejavujú vekové kategórie 40–49 (záujem o rozvoj ces-
tovného ruchu v tejto vekovej kategórií uviedlo 76 %, nezáujem 24 %) a 50–
59-roční (záujem o rozvoj cestovného ruchu v tejto vekovej kategórií uviedlo 
82 %, nezáujem 18 %). Najmenší záujem prejavili respondenti z vekovej kate-
górie 16–19-roční (záujem 60 %, nezáujem až 40 %). 
 
Otázka č. 4: Môže mať podľa Vás rozvoj cestovného ruchu pozitívny vplyv na 
mesto? 
  

 spolu % 
áno 181 73,88 %
áno, ale aj negatívny   63 25,71 %
nie     1 0,41 %
spolu 245 100,00 %

 
Tabuľka k otázke č. 4 

 
Väčšina opýtaných, skoro 74 % si myslí, že rozvoj cestovného ruchu môže 

mať pozitívny vplyv na mesto. Opačný názor nemalo ani 1 % respondentov.  
Na túto otázku nadväzuje 

 
Otázka č. 5: V čom je pozitívny vplyv cestovného ruchu? 
 

 počet  
odpovedí 

% 

žiadny prínos     0 0,00 %
viac prac. a podnikateľských príležitostí 164 66,94 %
lepšia starostlivosť o kult. pamiatky 127 51,84 %
lepšia starostlivosť o čistotu v meste 145 59,18 %
využitie voľného času 104 42,45 %
rast príjmov pre mesto 119 48,57 %
iné    8 3,27 %
spolu respondentov 245 

 
Tabuľka k otázke č. 5 
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Prednosťou rozvinutého cestovného ruchu podľa názoru väčšiny respon-
dentov je predovšetkým viac pracovných a podnikateľských príležitostí, lepšia 
starostlivosť o kultúrne pamiatky a čistotu v meste. 

Ako ďalšie (iné) prínosy cestovného ruchu respondenti uviedli starostli-
vosť o mesto, prírodné prostredie, zviditeľňovanie mesta v zahraničí a spolo-
čenskejšie správanie sa občanov. 
 
Otázka č. 6 (v dotazníku otázka č. 17): Vaše nápady a pripomienky týkajúce sa 
rozvoja cestovného ruchu v našom regióne: 

 
Nápady a pripomienky rozvoja cestovného ruchu sa týkali zlepšenia pro-

pagácie mesta, jeho okolia, prírodných krás, kultúrnych pamiatok, kultúrnych 
a športových podujatí, a to nielen priamo v meste, ale aj v širšom okolí i v za-
hraničí. Obyvatelia prejavili záujem o organizovanie väčšieho počtu kultúrnych 
a športových akcií, podujatí venovaných deťom, dní zameraných na konkrétnu 
tému, históriu. Niektorí respondenti navrhovali založiť hudobný festival typu 
Hodokvas, Pohoda, iní prinavrátiť do priestorov Zvolenského zámku pôvodný 
historický interiér, vybudovať výstavisko, prírodný amfiteáter a pod. Mnohé 
pripomienky sa týkali aj vybudovania náučných turistických 
a cykloturistických trás, úpravy Pustého hradu, priehrady Môťová i samotnej 
čistoty mesta. Tematická šírka nápadov a pripomienok bola rozsiahla. Mnohé 
návrhy a podnety súvisia aj s tradičnou ľudovou kultúrou. 

Niektoré nápady sú nerealizovateľné či už z dôvodu celkového charakteru 
mesta, ekonomickej situácie, ale mnohé môžu v budúcnosti mestský cestovný 
ruch vo Zvolene oživiť.  

 
Na dokreslenie názorov a nápadov vyberám niekoľko výpovedí respon-

dentov:  
„…na pešej zóne vytvoriť atmosféru ako je na barcelonskej Ramblas (živé 

sochy, hudobníci)“ (m. 40–49-ročný),  
„…myslím si, že by sa mohlo uvažovať o konskom záprahu – koč na pre-

hliadku dominánt Zvolena. Zo Zvolenského zámku cez námestie a späť“ (m. 
60–viacročný), 

„…chýbajú mi dni zamerané na istý druh umenia, napríklad ľudového“ (ž. 
30–39-ročná), 

„…treba podporiť rozvoj agroturistiky – určite okolie má čo ponúknuť“ 
(m. 50–59-ročný), 

„…vybudovať tančiareň, nie diskotéku“ (m. 20–29-ročný), 
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„…viac štýlových reštaurácií“ (m. 20–29-ročný), 
„…slovenskejší ráz mesta“ (m. 60–viacročný), 
„…viac kultúrnych festivalov hudobné, tanečné, folklórne, napríklad mest-

ské hry, jarmoky ľudových remesiel, aby ľudia vyšli do ulíc a nesedeli doma 
pred televízorom“ (ž. 16–19-ročná). 
 
Otázka č. 7 (v dotazníku otázka č. 18): Rozvoj ktorej sféry kultúrnych aktivít 
v meste by ste uvítali?  
 
Respondenti mali možnosť označiť niektorú z kultúrnych aktivít uvedených 
v tabuľke. 
 
 

 počet  
odpovedí 

% 

Divadlo 49 20,00 %
Hudba 71 28,98 %
Festivaly 88 35,92 %
Výstavy 64 26,12 %
Tanec 20 8,16 %
Náučno-vzdelávacie aktivity 72 29,39 %
Folklór 55 22,45 %
spolu respondentov 245 

 
Tabuľka k otázke č. 7 

 
Rozvoj folklóru v meste by uvítalo 55 respondentov, pričom sme neza-

znamenali rozdiel z rodového hľadiska. Najväčší záujem o folklór prejavili 60 
a viacroční respondenti (21 respondentov), rovnaké zastúpenie mali vekové 
kategórie 40–49, 50–59-roční (11 respondentov). Najmenší záujem o folklór 
prezentovala najmladšia veková kategória (len 3 respondenti).  

Niektorí respondenti zaradili svoj záujem o ľudovú kultúru k iným kultúr-
nym aktivitám. Napríklad uviedli, že majú záujem o hudbu: country, folk, 
hudbu ľudovú, cimbalovú, world music… Opýtaní prejavili značný záujem aj 
o náučno-vzdelávacie aktivity súvisiace s remeslami a výtvarným folkloriz-
mom. 
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Otázka č. 8 (v dotazníku otázka č. 19): Ktorá z oblastí kultúrnych aktivít je pre 
Vás najatraktívnejšia? 
 
 
 

poradie Miesto počet od-
povedí 

1. Divadlo 68 
2. Hudba 56 
3. Folklór 35 
4. Zvolenské hry zámocké 33 
5. Film, kino 15 
6. Výstavy 14 
7. Tanec 12 
8. Šport 11 
9. Zvolenské kultúrne leto 11 

10. Výstup na Pustý hrad   9 
 
Tabuľka k otázke č. 8 

 
Na otvorenú otázku: „Ktorá z oblastí kultúrnych aktivít je pre Vás naj-

atraktívnejšia?“ odpovedalo 204 z 245 respondentov. Na základe vyhodnotenia 
môžeme konštatovať, že medzi najobľúbenejšie aktivity patrí divadlo, hudba a 
folklór.  

Dôležité je upozorniť, že v dotazníku sa nediferencuje termín folklór 
a folklorizmus. Respondenti akékoľvek formy a prvky tradičnej kultúry zahr-
ňujú pod spoločným názvom folklór, nediferencujúc jej vývinové formy. Podľa 
respondentov je folklór, v hodnotení najatraktívnejších kultúrnych aktivít 
v meste, vhodným a príťažlivým artiklom pre rozvoj mestského cestovného 
ruchu. Navyše niektoré odpovede svedčia o skutočnom záujme o tradičnú kul-
túru:  

Ktorá z oblastí kultúrnych aktivít je pre Vás najatraktívnejšia? 
„…hudba folklórna, tanec folklórny, mesto ale nemá peniaze, tak upadá aj 

folklór, čo je veľmi smutné“ (ž. 30–39-ročná), 
„…ľudová hudba a propagácia starých zvykov v meste“ (m. 40–49-ročný), 
„…náučno-vzdelávacie aktivity k ľudovým tradíciám“ (ž. 30–39-ročná), 
„…ja pociťujem deficit v oblasti folklóru“ (ž. 20–29-ročná). 
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Otázka č. 9 (v dotazníku otázka č. 20): Ako ste spokojný s úrovňou a ponukou 
kultúrnych aktivít v meste Zvolen? 
 

 spolu % 
Výborná 2 0,82 %
Vyhovujúca 67 27,35 %
Priemerná 123 50,20 %
Slabá 50 20,41 %
Nevyhovujúca 3 1,22 %
Spolu 245 100,00 %

 
Tabuľka k otázke č. 9 

 
Výsledky odpovedí na danú otázku naznačili len priemernú spokojnosť 

s úrovňou a ponukou kultúrnych aktivít v meste. Priemerne spokojných je 123 
respondentov, čo predstavuje 50,20 %.  
 
Otázka č. 10 (v dotazníku otázka č.21): Aká je Vaša frekvencia návštev kultúr-
nych aktivít v meste? 
 

 počet % 
raz za týždeň 24 9,80 %
raz za mesiac 112 45,71 %
raz za polrok 75 30,61 %
raz za rok 21 8,57 %
nezúčastňujem sa 13 5,31 %
Spolu 245 100,00 %

 
Tabuľka k otázke č. 10 

 
Viac ako polovica respondentov navštevuje kultúrne podujatia raz za týž-

deň a 55 % raz za mesiac. Sporadicky alebo vôbec sa kultúrneho života nezú-
častňuje 44 %. 

 
Dotazníková akcia pre občanov mesta, ktorej cieľom bolo analyzovať 

postoj obyvateľov k cestovnému ruchu, je len prvým krokom k napĺňaniu mar-
ketingovej stratégie rozvoja cestovného ruchu. Na ňu by mala podľa plánov 
Odboru stratégie, marketingu a rozvoja mesta MsÚ vo Zvolene v lete nadviazať 
dotazníková akcia pre zahraničných turistov, ktorí navštívia mesto. Podrobná 
analýza môže podnietiť zainteresovaných (majiteľov cestovných kancelárií, 
podnikov, hotelov, rekreačných zariadení) k úvahe nad skvalitnením mestského 
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cestovného ruchu. Určite zaujímavou oblasťou by bola aj analýza motivačných 
impulzov návštevnosti Zvolena.7 

Analýzu výsledkov opísanej dotazníkovej akcie o cestovnom ruchu 
v jednom z miest Slovenska v roku 2005 možno s cieľom prípadného porovná-
vania v čase a priestore (alebo aj ako východisko pre ďalšie empirické vý-
skumy) heslovite sumarizovať nasledovne: 
− obyvatelia mesta Zvolen považujú svoje mesto pre návštevníkov za po-

merne atraktívne, pričom za najzaujímavejšie považujú jeho historické pa-
miatky, divadelné, hudobné a folklórne podujatia; 

− ¾ respondentov sa zaujíma o rozvoj cestovného ruchu v meste a myslia si, 
že jeho rozvoj môže mať pozitívny vplyv najmä na vytvorenie nových pra-
covných a podnikateľských príležitostí a v oblasti ochrany a starostlivosti o 
kultúrne pamiatky i čistotu mesta; 

− dôležité je zistenie, že obyvatelia mesta prezentovali len priemernú spokoj-
nosť s úrovňou a ponukou kultúrnych aktivít v meste. V tomto smere si 
myslíme, že je potrebné efektívnejšie využívať kultúrno-historický poten-
ciál, ktorý mesto má a zamerať sa len na kvalitné služby, ponuky 
a podujatia.8 Väčší dôraz klásť na skvalitnenie propagácie historických pa-
miatok i kultúrnych podujatí. V budúcnosti budú musieť byť prepojené aj 
s inými oblasťami i v spolupráci s okolitými mestami (najmä kúpeľnými). 
Bude potrebné zladiť termíny, stavať na kvalite jednotlivých podujatí 
a zvýšiť variabilitu ponuky.  
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The blueprinting workshop of E. Monštek in Hranovnica was among those workshops 
that had been functioning the longest in the region of Spiš ( until the beginning of 70ties 
of 20th century). The movable items are in the administration of the Podtatranské 
museum in Poprad and the buildings are in the owenrship of the village of Hranovnica. 
The article analyses the possibilities for renovation of this handcraft workshop from the 
museal presentation point of view. In addition, it also looks for ways to revitalise the 
production that would make possible to connet the presentation in the museum with 
active interaction with visitors. 
 

V poslednom desaťročí, ale najmä v najnovšom období po vstupe Sloven-
ska do EÚ sa na jednej strane stáva prioritnou otázka spoločných postupov 
a pravidiel v rámci hospodársko-ekonomického rozvoja členských krajín. Na 
druhej strane je práve v rámci tohto celku záujmom každej krajiny zachovanie 
a zvýraznenie vlastnej národnej identity, vyzdvihovanie národných tradícií, 
ktoré charakterizujú etnicitu spoločenstva, jeho vyspelosť na základe kultúrno-
historického vývinu. 

Tento proces veľmi úzko súvisí i s rozvojom cestovného ruchu, ktorý 
v posledných rokoch zaznamenal významný posun. Slovensko pri procese po-
stupného zviditeľňovania sa sústreďuje stále výraznejšiu pozornosť na oblasť 
vidieka a na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry, ktorej základy vychádzajú 
z roľnícko-pastierskej či remeselnej výroby. 

V oblasti Spiša, ktorej je venovaná nasledujúca úvaha, patrí historicky 
k dominantám rastlinnej poľnohospodárskej výroby pestovanie ľanu a následne 
výroba plátna. S tým úzko súvisí i výroba modrotlače: práve na Spiši bola 
v období od konca 18. storočia do prvej polovice 20. storočia sieť modrotlačiar-
skych dielní najhustejšia. Tento príspevok by sme chceli venovať úvahe nad 
perspektívami pokusu o rekonštrukciu a revitalizáciu jednej vidieckej remesel-
níckej dielne v kontexte rozvoja vidieckeho turizmu. Sústredili sme sa na prí-
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klad modrotlačiarskej dielne v obci Hranovnica, ktorá je už dlhšie obdobie ob-
jektom múzejného záujmu. V posledných rokoch obec prejavila snahu zrekon-
štruovať túto dielňu a posunúť jej prezentáciu i do aktívnej polohy – revitalizo-
vať jej činnosť ako súčasť procesu rozvoja vidieckeho turizmu. K problematike 
pristupujeme z hľadiska muzeologického a zvažujeme možnosti, ktoré múzejná 
prezentácia ponúka v situácii, keď vlastníkom objektov dielne je obec 
a vlastníkom inventára, teda výrobného zariadenia, bohatej zbierky modrotla-
čiarskych foriem i modrotlačiarskeho mangľa, ktorý je zapísaný v zozname 
pamiatok, je múzeum.  

Múzeum je podľa medzinárodnej organizácie múzeí ICOM nezisková or-
ganizácia, stála inštitúcia v službe spoločnosti a jej rozvoja, ktorá získava, reš-
tauruje, komunikuje a vystavuje za účelom štúdia, vzdelávania a pôžitku 
hmotné a duchovné doklady o ľuďoch a ich životnom prostredí. Základom 
práce múzeí sú teda zbierkové predmety muzeálie, hmotné doklady skutočnosti, 
ktoré sú nositeľmi informácií o kultúrno-historickom a prírodnom vývine. 
Vzťahy, väzby a súvislosti sú v prezentačnej činnosti múzeí vyjadrované do-
plnkovým materiálom, akým sú texty, fotografie, grafy a pod. 

Ak je teda možnosť múzejnej prezentácie zbierkových predmetov a v tejto 
polohe ich možno optimálne využiť pri rekonštrukcii dielne, na druhej strane 
ťažko možno uvažovať o ich využití pri revitalizácii pracovného procesu 
s prípadnými snahami o interaktívne zapojenie návštevníka. 

Aj v múzejnej prezentácii a komunikácii s verejnosťou zaznamenávame 
v súčasnosti oproti počiatkom inštitucionalizovaného múzejníctva u nás zá-
sadné zmeny. Waidacher vo svojej príručke uvádza ich prehľadný súhrn: 

„Podľa Menscha (1987) možno oproti klasickému ponímaniu múzea 
z polovice 19. storočia konštatovať posun napríklad: 
– od orientácie na predmet ako hmotný doklad vývoja reality k orientácii na 
spoločenstvo (dedičstvo minulosti sa chápe ako surový materiál, ktorý má do-
máce obyvateľstvo voľne k dispozícii ako prostriedok k porozumeniu hospo-
dárskej, sociálnej a kultúrnej premeny jej sveta); 
– v šírke pojmu múzejný predmet (nielen fyzický predmet v múzejnej zbierke, 
ale aj nehmatateľné formy kultúry sa včleňujú do zbierkovej politiky); 
– k udržaniu predmetu in situ (ako dôsledok presunu od orientácie na predmet 
k orientácii na kontext); 
– ku konceptualizácii (predmet stráca stále viac na význame oproti myšlienke, 
ktorá je jeho základom. Prečo máme zbierať, uchovávať a vystavovať predmety, 
keď je idea dôležitejšia ako materiálny predmet? (Washburn 1984)); 
– k racionalizácii múzejného manažmentu (oproti stavu v polovici 20. storočia 
sú múzeá postavené pred problém finančných obmedzení. Z toho vyplýva 
potreba hospodársko-ekonomického myslenia); 
– k muzealizovaniu kultúrnych a komerčných inštitúcií“ (Waidacher 1999).  
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Z tohto pohľadu je možné uvažovať o praktickej realizácii a perspektíve 
zachovania priorít oboch prístupov – teda tak múzejného podania v „mŕtvej“ 
polohe, ako aj oživenia samotnej výroby – aj keď je zrejmá značná miera štyli-
zácie v jednom i druhom. Zásadnou v tejto súvislosti sa javí otázka originality 
a autenticity. Pokiaľ ide o originálne predmety, dokladajúce vývinové skutoč-
nosti, o ich využití možno uvažovať v múzejno-prezentačnej polohe, pokiaľ ide 
o autenticitu prostredia, je možné jej zachovanie v prípade revitalizácie, avšak 
jednoznačne za použitia substitútov v rámci výrobných nástrojov a postupov.  

Pozitívnym prvkom v tomto prípade je dostatok priestorov – konkrétnych 
autentických objektov modrotlačiarskej dielne. Objekty sa nachádzajú po oboch 
stranách hlavnej cesty prechádzajúcej obcou Hranovnica, pričom na jednej 
strane sú priestory tlačiarne, ktoré slúžili i ako sklad surovín a zároveň bývanie 
pre tovariša. Na druhej strane cesty sú v jednom objekte v prednej časti obytné 
priestory, farbiareň a ďalšie dva priestory – pôvodne chlievy.  

V zadnej časti objektu sa nachádza stodola s modrotlačiarskym mangľom. 
Nemožno opomenúť aj možnosť využitia pomerne rozsiahlej záhrady. Tieto 
podmienky by teoreticky umožňovali využiť múzejnú prezentačnú rovinu nie-
len v súvislosti s dokumentovaním vývoja a výroby modrotlače, ale i samotnej 
rodiny modrotlačiara, dokumentovaním využitia konečného produktu v odeve, 
či interiéri. Objekty ponúkajú zároveň dostatok priestoru i na realizáciu kon-
krétneho výrobného procesu, pričom treba zohľadňovať potrebu prístupu náv-
števníka do priestorov, prípadne jeho priamu účasť v rámci interaktívneho vyu-
žitia. To zasa súvisí s bezpečnostnými opatreniami v súvislosti s využitím ne-
bezpečných chemikálií v procese výroby. Vzhľadom na múzejný prístup 
k problematike treba okrem expozičného riešenia zohľadniť ďalšie determi-
nanty v kontexte s návštevníkom, a to riešenie vstupných priestorov (pokladňa, 
šatňa), relaxačných zón (prípadne s možnosťou občerstvenia) ako 
i hygienického zariadenia. 

Jednou z hlavných následných úloh je riešenie propagácie a reklamy a tiež 
zabezpečenie predaja drobných upomienkových predmetov. Táto oblasť 
v činnosti múzeí do značnej miery pokrivkáva za v mnohých prípadoch veľmi 
profesionálnym odborným i výstavným a technickým potenciálom. Práve ne-
dotiahnutie propagácie a reklamy je často dôvodom nie vždy adekvátneho vyu-
žitia vynaložených prostriedkov, nedostatočnej komunikácie medzi verejnosťou 
a inštitúciou. V prípade rozvoja vidieckeho turizmu to platí dvojnásobne, pre-
tože ide zväčša aj o situovanie aktivít mimo centier mestského kultúrneho či 
obchodného diania. Tu sa kultúrne dianie nenúka náhodne, je potrebná vysoká 
miera cieľavedomosti v komunikácii s návštevníkom. Významnú úlohu v tomto 
procese zohráva aktívny kontakt s cestovnými agentúrami a kanceláriami. 
Miera tejto spolupráce v našich múzeách v súčasnosti je veľmi rozdielna. 
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Ďalším dôležitým momentom je riešenie prístupových ciest. V konkrétnom 
prípade hranovnickej remeselníckej dielne ide napríklad o objekty po oboch 
stranách hlavnej cesty bez možnosti blízkeho parkovania, nehovoriac už 
o existencii odstavných plôch pre autobusy pre potenciálne návštevnícke vý-
pravy. Ak k uvedenému pridáme ešte prevádzkové náklady spočívajúce 
v spotrebe vody, elektriny, kúrenia a minimálne jednej (čo je skutočne málo) 
pracovnej sily, výslednica nám jednoznačne určí nerentabilnosť takéhoto vý-
sostne múzejno-prezentačného spôsobu riešenia. 

Otázka revitalizácie samotného výrobného procesu prináša množstvo ďal-
ších realizačných súvislostí. O dostatku priestoru pre samotnú výrobu priamo 
v objekte sme už hovorili, no jeho využitie je podmienené tiež napríklad výro-
bou funkčných substitútov samotného výrobného zariadenia. Zabezpečenie 
prísunu východiskových surovín je strategickou otázkou, pričom je znova 
potrebné zvažovať mieru štylizácie. Ľanové plátno ako východiskový produkt 
by už v súčasných podmienkach bolo možné len veľmi ťažko zachovať, rov-
naký problém vyvstáva s novými odevnými prvkami, či vzormi. V tejto súvis-
losti by som chcela upozorniť na činnosť dnes už jediného modrotlačiara u nás 
– S. Trnku, ktorý práve túto problematickú oblasť riešil do istej miery spolu-
prácou so študentmi Vysokej školy výtvarných umení. Ani otázka odbytu nie je 
zanedbateľná. Pokiaľ by totiž aktívna výroba zostala v polohe demonštrovania 
v rámci úzkeho okruhu náhodných návštevníkov, náklady by boli zrejme pre 
obec príliš veľkým luxusom. 

Takúto revitalizáciu remeselníckej dielne v rámci obce by teda bolo možné 
chápať v dvoch rovinách:  
1. Ako možnosť oživenia tradičnej remeselnej výroby s dominantným 

hospodársko-ekonomickým efektom, pričom prioritným by bolo riešenie 
otázky výroby, dodávateľstva a odbytu, či čiastočné riešenie zamestnanosti 
obce. Múzejno-prezentačná rovina by v takomto prípade tvorila len dopln-
kovú aktivitu, rovnako by zostala v úzadí komunikácia s verejnosťou. 

2. Druhá možnosť riešenia by síce nevylučovala priebežný hospodársko-ekono-
mický efekt, no v určitých obdobiach (prípadne v konkrétnych dňoch v roku) 
by boli aktivity obce sústredené na oblasť prezentácie tradičnej kultúry. Ta-
kúto polohu revitalizácie remeselníckej dielne by bolo možné rozširovať – 
napríklad o demonštráciu spracovania ľanového vlákna a výrobu plátna, 
samozrejme, s možnosťou aktívneho zapojenia verejnosti do jednotlivých 
činností. V obci pracuje i folklórna skupina, ktorej program je možné využiť 
prostredníctvom javiskovej podoby. Múzejné expozičné riešenie tematiky 
s dokumentovaním vývoja, výroby i využitia modrotlačiarskeho remesla 
môže tak byť doplnené konkrétnymi aktivitami, súvisiacimi so samotnou 
modrotlačiarskou výrobou za aktívneho zapojenia sa návštevníka. Prezentá-
ciu tradičnej kultúry obce folklórnou skupinou možno spojiť s turistickými 
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vychádzkami (priestor pre realizáciu náučného chodníka), prípadne obohate-
ním o ďalšie aktivity. 
 

Z hľadiska múzejníckeho nezostáva forma múzejnej prezentácie v žiadnom 
zo spomenutých prípadov v rovine „mŕtveho“ podania bez kontextu. Snúbi sa 
tu zachovanie originálneho (prostredníctvom originálnych hmotných dokladov 
skutočnosti) s autentickým (prostredníctvom situovania do autentického pros-
tredia dielne). Oživenie výroby a možnosť aktívneho vstupu návštevníka do 
tohto procesu len umocní výsledok, spojenie s inými kultúrnymi aktivitami 
nepochybne prispeje k prezentácii regiónu, zviditeľneniu jeho daností 
a charakteru tak v rámci Slovenska ako i smerom k zahraničiu. 

Pozitívny výsledok takéhoto projektu je však podmienený nielen zabezpe-
čením materiálnych predpokladov, ale najmä súčinnosťou všetkých zúčastne-
ných inštitúcií. Materiálne zabezpečenie a následná prevádzka spočíva v prvom 
rade na obci. To samozrejme zahŕňa aj dobudovanie služieb, či už v súvislosti 
s odstavnými plochami pre dopravu alebo rozšírenie ubytovacích 
a stravovacích možností.  

Rovnako dôležitá je i účasť múzea, ktoré by zabezpečilo odbornú stránku 
projektu, teda scenár múzejno-prezentačnej časti vrátane spracovania sprievod-
ného výkladu, ako i metodicko-odborné usmernenie v procese revitalizácie. 
Najvýznamnejší je však jeho prínos v prezentácii originálneho materiálu pros-
tredníctvom muzeálií. Táto otázka súvisí nielen so zabezpečením expozičného 
riešenia, ale následne so zabezpečením optimálnych podmienok na uchovanie 
a ochranu kultúrneho dedičstva pri rešpektovaní legislatívnych zásad (fyzi-
kálne, chemické i mechanické prostriedky ochrany).  

Netreba hádam pripomínať, že úspešné zvládnutie takéhoto projektu je zá-
vislé aj od správneho manažmentu, ktorého úloha najmä v oblasti kultúrneho 
rozvoja vo vedomí verejnosti trochu pokrivkáva za priemyselno-výrobnou sfé-
rou. A práve pre perspektívne úspešné riešenia i v tejto oblasti je veľmi dôležitá 
výchova kvalifikovaných odborníkov v oblasti muzeológie.  
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The world travelling activities produced an extensive structure of programmes including 
package tours providing information, organized trackers´ travels, etc. 1. The 
programmes of our open air museums are limited to their corresponding regions and 
are, therefore, similar to one another. Interregional or international programmes are 
not carried out (e. g. visitors could be led across the Slovakian-Polish border in the 
Carpathians). 2. We do not know the interests of museum visitors because the 
museologic psychology applyning special methods is absent. Efective programmes for 
visitors according to the interests of the whole structure of visitor-types that is why were 
not able to realize. 3. The accumulation of tourists in the greatest European towns 
results from economic interests of international tourist industry. Under the pressure of 
this competition, our countryside open air museums can achieve success through direct 
contacts with foreign travelling agencies or by means of founding a special museum 
travelling agency. 
 

Na rozdiel od múzeí v prírode ako neziskových inštitúcií obsahovo zviaza-
ných s národnými a regionálnymi kultúrnymi tradíciami je dnešný cestovný 
ruch nadnárodnou podnikateľskou aktivitou uplatňujúcou určité nároky na 
všetky objekty, do ktorých posiela svojich klientov. Medzi tieto nároky patria 
kvalitné prístupové komunikácie od európskej diaľničnej siete alebo letiska, 
parkovisko, toalety, poskytovanie občerstvenia, hotelových služieb, spojových 
služieb a až v druhom rade informácií o navštívenom objekte najlepšie vo 
forme tzv. vedeckého centra s predajom elektronických informačných nosičov 
a možno aj odborných publikácií (nie veľmi suvenírov). Toto všetko sa forma-
lizuje, schematizuje a štandardizuje. Aj keď sa mi tieto spriemyselňované 
formy nepáčia, som nútený ich porovnávať s našou súčasnou praxou. Mnohé 
príspevky na tejto konferencii ukazujú, že slovenské múzeá v prírode majú bo-
haté programy orientované na domácich návštevníkov a ich obľuba stúpa. 
Takže hlavný problém vidím v tom, ako sa zorientovať medzi obidvoma pólmi, 
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aby sme privábili k nášmu kultúrnemu bohatstvu návštevníkov z rôznych miest 
a s rozmanitými záujmami.  

Globalizovaný cestovný ruch je tiež značne diferencovaný. Siaha od 
orientačného bleskového prejazdu okolo niekoľkých najvýznamnejších stavieb 
vo Viedni, Bratislave a Budapešti s každonočnými barovými etno-šou, cez vy-
hľadávanie zámkov v parkovom prostredí, kde sa musí ísť kúštik aj pešo, až po 
zájazdy športovo-turistické s vlastnou kuchynkou, stanmi a dlhými pochodmi 
cez horské končiare. V podstate je ale štruktúra každého poznávacieho zájazdu 
podobná: vypichnutie niekoľkých málo rozdielnych rysov dvoch alebo viace-
rých susedných oblastí s návštevou a zoznámením sa s niektorými až intímne 
konkrétnymi javmi spôsobu života na jednom-dvoch miestach (my by sme po-
vedali, že sa tam spovedá moderný ľudový rozprávač), pričom program je aj v 
takých prípadoch vyrátaný takmer na minúty. Človek pri tom nestihne zažiť 
atmosféru prostredia a uvedomiť si jeho kultúrne súvislosti. 

   Za náš prvý dlhodobý nedostatok považujem zahľadenie sa do svojej 
geografickej obmedzenosti hranicami regiónu a hranicami Slovenska. Na roz-
rušenie tej prvej obmedzenosti už existujú určité projekty na tematicky zame-
rané návštevnícke trasy. Ale o tom, že by si v programe jednej cestovné kance-
lárie múzeá v prírode po celý týždeň vzájomne „podávali“ návštevníkov a pre-
zentovali im spoločne premyslené poznávanie určitého javu ľudovej kultúry, to 
som ešte nepočul. Poznám iba niektoré projekty euroregiónu Tatry, ktoré majú 
viac športovo-turistické zameranie. Horšie to je s cezhraničným „podávaním si“ 
návštevníkov, aj keď sa ponúka karpatská problematika s kvalitnou sieťou 35 
múzeí v prírode od moravského Rožnova cez poľské a ukrajinské až po rumun-
ské, všetky majú priame vzťahy ku slovenským. Je to oblasť v cestovnom ru-
chu doposiaľ neobjavená. Podľa mojich osobných skúseností niektorí Američa-
nia a Západoeurópania poznajú mapu Európy iba po rieku Moravu (moravskú 
krajinu niekedy považujú za časť Nemecka) a od nej na východ je pre nich iba 
Rusko; Slovensko bežne považujú za Slovinsko, ktoré sa odtrhlo buď od Ta-
lianska, alebo od Rakúska. A práve na to je účinný liek: predstavovať ľudovú 
kultúru cezhranične, pripraviť projekty na sledovanie určitého javu v regionál-
nych variantoch tak, že pri prekračovaní štátnej hranice nemožno si neuvedo-
miť, na pôde akého štátu sa nachádzame a zamerať sa na prezentáciu spoloč-
ného a rozdielneho včítane jazyka a dialektov.  

Mnoho cestovných kancelárií zakladá zájazdy do atraktívnych krajín na 
romantických alebo adrenalínových zážitkoch. Raz som dostal ponuku na brit-
ský jesenný týždenný zájazd do francúzskeho ekomúzea, belgického a holand-
ského múzea v prírode, kde účastníci cez deň robili na poli, večer si sami varili 
z tamojších produktov tradičnú stravu, učili sa miestne piesne a bolo tam zara-
dené aj koštovanie vína. Zapájanie návštevníkov do tradičných činností je v 
západoeurópskych, najviac však amerických múzeách v prírode veľmi obľú-
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bené. Medzi adrenalínové zážitky patrí aj to hrbenie sa aspoň pol dňa v napoly 
zamrznutom rozbahnenom zemiačnisku s motykou v ruke. V lete sa u nás 
priam ponúkajú práce so senom, k čomu patrí okrem kosenia príchod hrabáčok 
s obedom a relaxačný oddych poležiačky na chrbte, v tráve, v tieni lipy. Také 
pozorovanie chmár, počúvanie vtáčikov alebo spev dievok sú pre dnešného 
mestského človeka celkom neznáme a pôsobia očarujúco. Práve múzeum v 
prírode by mu malo umožniť, aby si prihamoval svoje každodenné preteky s 
časom. Ku všetkému ale musí byť pripravený odborne náročný metodický ma-
teriál s nákresmi a obvykle aj s otázkami skôr psychologicko-sociologickými, 
na ktoré účastníci odpovedajú a vzájomne o tom debatujú. Poučený inštruktor 
celodennú činnosť riadi tak, aby jeho zverenci mali možnosť sami objavovať 
pre nich neznáme veci, aké sa ich osobne dotýkajú. Ideálne sú rodinné skupiny, 
s ktorými je možné rekonštruovať deľbu práce v celodennom cykle, a ak nie sú 
k dispozícii, je ešte zábavnejšie, ak sa utvoria z dospelých, ktorí sú po ruke. 
Celá činnosť vedie k poznaniu a oveľa silnejšiemu zakoreneniu takých etnogra-
fických poznatkov, aké v našich múzeách návštevníkom pasívne prednášajú 
sprievodcovia. 

Tu sa dostávame k druhému nedostatku: k zisteniu, že nášmu múzejníctvu 
(myslím, že všeobecne stredoeurópskemu) chýba teória psychológie návštev-
níka a návštevnosti. V 80. rokoch 20. storočia sme sa v múzeu v Rožnove pod 
Radhoštěm pokúšali v tomto smere pripravovať sprievodcov. Mali sme k dis-
pozícii pomerne dôkladné analýzy návštevnosti od roku 1968, získané syste-
matickým zisťovaním základných údajov o každej skupine. Ale k ozajstnému 
cvičeniu vedenému profesionálnymi psychológmi z manažérskej oblasti sme sa 
dostali až v októbri 1989. Potom sa všetko zmenilo a na uvedené zámery sa 
zabudlo. Vyhodnocovanie informácií o návštevníkoch sa najviac oplatilo v 70. 
rokoch, keď návštevnosť nečakane vzrástla zo 130 na 600 tisíc a bolo treba 
regulovať jej časové rozloženie z jarných špičiek na celú sezónu. 

Nazdávam sa, že veľmi  dôležité je poznať konkrétneho návštevníka, jeho 
schopnosť vnímať expozíciu a podľa toho voliť formu prezentácie. Kedysi som 
rozčlenil návštevníkov na 5 skupín od typu primitíva, ktorý múzeum prebehne 
iba preto, aby sa ubezpečil, že existuje. Pribrzdíme ho, iba keď ho vtiahneme 
do hry. Ak sa návštevníci vracajú a pri každej návšteve v múzeu objavujú iné 
stránky spôsobu života a kladú otázky, vzdelávajú sa. A keď do múzea privá-
dzajú svojich priateľov, ktorí ich prišli navštíviť, a súčasne im nahradia múzej-
ného sprievodcu, sú už vyspelí. Cieľom nie je okamžitý ekonomický efekt, ale 
opakované návraty návštevníkov. Tomu napomáha propagácia zameraná na 
konkrétne stránky expozície, vždy iné, a, samozrejme, špeciálne programy. 
Počas môjho pôsobenia v Rožnove (1971–1996) sme dvakrát robili prieskum 
návratnosti návštevníkov a zistili sme, že o niečo menej než polovica z nich 
prišla už po druhý alebo viacerý raz. Z iných múzeí v prírode poznali iba slo-
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venské (najviac zuberecké, čo ma osobne veľmi potešilo) a že múzeá v prírode 
preferujú pred kamennými a postupne by ich chceli všetky navštíviť či už 
v Čechách, alebo na Slovensku. 

Cestovné kancelárie tieto naše múzejné problémy nepoznajú a nezaujímajú 
ich. Avšak vzájomné prepojenie by sa veľmi žiadalo. Na základe múzejnej po-
nuky robia cestovné kancelárie svoje programy a predpokladá sa, že prihlásení 
klienti majú aspoň minimálny záujem. Keby ale múzejníci vedeli, odkiaľ náv-
števníci prichádzajú, poznali ich vekové a profesijné zloženie, ktoré múzeá v 
prírode už videli a pod., vedeli by ich program zrealizovať kvalitnejšie. Výsle-
dok sa prejaví práve v návratnosti, ale už o niečo vzdelanejšieho návštevníka. 
Inakšie sa budeme správať k rozličným vekovým, profesijným a vzdelanostným 
kategóriám, susedné regióny vyžadujú inú pozornosť ako vzdialené, osobitný 
prístup je potrebný k zahraničným krajanom a celkom iný k cudzincom podľa 
jednotlivých častí sveta – málo poznáme ich zvyky a predstavy, pojmovú 
štruktúru a pod. Napríklad Nemci ocenia okrem dobrého jedla a piva poznatky 
o presnom rozlíšení pôvodných stavebných prvkov od kopírovanej náhrady z 
nového dreva, a to s dôrazom na detaily, oproti tomu Škandinávci majú zmysel 
pre komplexnosť rekonštruovaného historického prostredia ako celku, Francúzi 
najvyššie hodnotia obnovu pôvodnej funkčnosti stavieb, polí a technických 
zariadení, Angličania sú romantici, ktorých najviac vzrušujú kuriózne výni-
močnosti, Íri a Američania vnímajú múzeum v prírode ako divadlo a vyžadujú 
živých hercov, úlohu ktorých si môžu aj vyskúšať. Ale pre všetkých možno 
pripraviť takú hru, ktorá sa pre nich stane školou. Toto je veľmi široká oblasť 
vyžadujúca hlboké vzdelanie a manažérske schopnosti.  

Za tretí nedostatok považujem skutočnosť, že konkurencia medzi podnikmi 
cestovného ruchu je zviazaná s lobistickými „mafiami“ natoľko, že do našich 
múzeí neprepúšťa ekonomicky zaujímavých zahraničných turistov. Napríklad v 
Čechách ich za Prahu, Karlštejn, Český Krumlov a Telč naše cestovné „mafie“ 
neprepustia. Tento problém možno prekonať buď vlastným nahrádzaním do-
mácich cestovných kancelárií priamymi kontaktmi so zahraničnými, alebo za-
ložením špeciálnej múzejnej cestovnej kancelárie. Napríklad holandská ces-
tovná kancelária nebude chcieť zaradiť vaše múzeum do svojho zabehaného 
programu, ale keď jej ponúknete vlastný projekt týždenného putovania aj s kal-
kuláciou, budete mať podstatne väčšiu nádej na úspech. Videl som produkty 
amerického turistického priemyslu napríklad v severoruskej vodnej sieti s 
veľmi bohatým a kvalitným múzejným, folklórnym a pamiatkárskym progra-
mom, rovnako v rumunskej Bukovine. Neviem, prečo by to nebolo možné na 
Slovensku, ktoré je lepšie vybavené službami a väčšou rozmanitosťou múzeí a 
kultúrnych pamiatok. Ak sa dnes Európa ekonomicky zjednocuje, tým viac je 
potrebné klásť dôraz na kultúrne rozdiely koreňov nášho vnútorného citu a 
schopnosti ho vzájomne prejavovať, koreňov domoviny. Minulý týždeň, pri 
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oslavách osemdesiatin Valašského múzea v prírode, český minister kultúry 
Pavel Dostál povedal, že ak toto nedokážeme, staneme sa v zjednotenej Európe 
všetci vzájomne medzi sebou cudzincami.  
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Cultural potential of regions might significantly influence the creation of job 
opportunities for inhabitants through cultural tourism. As one of the main bearers of the 
cultural exchange it contributes to the incorporation of cultural heritage into the present 
and to his use within the economic and cultural development of the regions. Therefore, it 
is important to implement the basic principles of sustainable development: to study, to 
preserve and to exploit creatively the natural and cultural potential of regions as a 
source of economic income and a basis of the local identity as well as the image for 
marketing of localities. It is important also to harmonize the social, economic and 
environmental aspects of the development, i. e. to struggle for a balanced development 
based on the protection and development of traditional local values. The initiative of the 
creation of the development programs should come from the local or regional 
authorities. At the same time the professional consulting – active participation of experts 
– is necessary. 

 
Téma konferencie „Tradičná kultúra, turizmus a rozvoj regiónov“ je v 

súčasnom období veľmi aktuálna, i keď sa nedá povedať, že úplne nová. Vzťah 
ku kultúrnemu dedičstvu a záujem o jeho poznávanie je dôvodom, pre ktorý 
kultúrna turistika patrí už dlhé roky medzi vyhľadávané produkty cestovného 
ruchu. Rovnako dlhoročná je i činnosť kultúrnych organizácií zameraná na 
ochranu a sprístupňovanie nášho kultúrneho dedičstva verejnosti. Za relatívne 
nové možno označiť len tendencie využiť rozvoj cestovného ruchu pre 
ekonomický rozvoj regiónov a riešenie problémov v oblasti zamestnanosti.  

V ekonomických aktivitách vidieckeho obyvateľstva na Slovensku v 
období do polovice 20. storočia mali i v minulosti svoje miesto v tradičnej 
kultúre doplnkové zamestnania, ktoré tvorili vedľajší alebo hlavný zdroj 
príjmu. Migrácia súvisiaca s touto činnosťou smerovala do iných regiónov i do 
zahraničia a sprostredkovala vzájomné ovplyvňovanie ich kultúrnej 
špecifickosti. Prevratné politické a spoločensko-ekonomické zmeny po roku 
1948 zmenili sociálnu a ekonomickú štruktúru vidieka a doplnkové 
zamestnania stratili dovtedajší ekonomický význam. Zachovanie umelecko-
remeselných tradícií sa riešilo zriadením Ústredia ľudovej umeleckej výroby. 
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Industrializácia a kolektivizácia poľnohospodárstva zapríčinili aj koniec 
prirodzeného vývoja ľudovej architektúry. Hospodárske stavby stratili pôvodnú 
funkciu, neudržiavané chátrali a zanikali. Obytné domy sa postupne prestávali 
považovať za vhodné na trvalé bývanie. V záujme zachovania ľudových stavieb 
sa ich záchrana najmä od 70. rokov 20. storočia realizovala premiestnením do 
múzeí ľudovej architektúry v prírode, ktoré sa stali predmetom záujmu 
návštevníkov regiónu. V tomto období sa hľadalo i nové využitie objektov 
ľudovej architektúry pamiatkovo chránených na pôvodnom mieste, pretože len 
úžitková funkcia zaisťuje pravidelnú údržbu a trvalé zachovanie kultúrnych 
pamiatok. Za vhodné sa považovalo najmä využitie pamiatok ľudovej 
architektúry na individuálnu rekreáciu obyvateľmi miest formou chalupárskej 
rodinnej rekreácie. V obciach, ktorým hrozilo vyľudnenie, sa počítalo s 
využitím historického stavebného fondu v oblasti cestovného ruchu podľa 
návrhu rekreačných dedín, ktorý vypracoval vtedajší Výskumný ústav 
cestovného ruchu v Bratislave. Začal sa realizovať aj zámer využitia 
pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry pre voľný alebo viazaný 
cestovný ruch. Bývalé okresné pamiatkové správy mali vykúpiť nevyužité a 
nevhodne využité objekty pre nové účely, čo však realizovali len čiastočne, 
pretože úloha presahovala možnosti finančného a organizačného zabezpečenia 
zo strany okresov. Predstava sa v praxi uskutočnila len v Podbieli, kde okresná 
pamiatková správa vykúpila od vlastníkov väčšinu objektov a zabezpečila ich 
údržbu a obnovu pre účely cestovného ruchu. Okresná správa cestovného 
ruchu, ktorá objekty prevzala do správy, ich využívala na ubytovanie turistov 
až do roku 1991, keď si na ne uplatnili ich pôvodní vlastníci reštitučné nároky. 
V Ždiari, kde sa cestovný ruch začal rozvíjať ešte pred vyhlásením pamiatkovej 
rezervácie, malo budovanie ubytovacích kapacít negatívne dôsledky na 
historickú štruktúru zástavby obce a architektúru jednotlivých ľudových 
stavieb, preto je dnes pamiatkovo chránená len časť obce, i to so značnými 
problémami. 

 Nedostatok pracovných príležitostí ako dôsledok transformácie 
vlastníckych vzťahov a reštrukturalizácie priemyslu v spoločensko-
ekonomických podmienkach po roku 1989 vyvolal potrebu hľadať nové 
možnosti zamestnania obyvateľov v postihnutých regiónoch. Mnohé z nich 
majú vhodné podmienky pre rozvíjanie rôznych foriem podnikania 
v cestovnom ruchu. Pri tom je dôležitým predpokladom úspechu okrem 
vybudovanej infraštruktúry a ponuky služieb najmä zachovaný prírodný a 
kultúrny potenciál. Kultúrny potenciál regiónov môže byť dôležitým faktorom 
ich hospodárskeho rozvoja a prostredníctvom kultúrnej turistiky môže výrazne 
prispieť i k vytváraniu pracovných príležitostí pre obyvateľov. 

Kultúrny potenciál tvorí predovšetkým kultúrne dedičstvo, chránené ako 
pamiatkový fond a zbierkový fond múzeí a galérií, ako i rôzne kultúrne 
zariadenia a podujatia živej kultúry, vrátane prejavov ľudovej kultúry. 
Architektonicky hodnotné objekty a súbory sú pamiatkovo chránené ako 
národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny. Sú 
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to obvykle dominantné objekty a hlavné priestory v historických jadrách miest 
a obcí dlhodobo určujúce ich charakter, ktoré majú nenahraditeľný význam pre 
ich identitu. Kultúrne pamiatky sú ako objekt záujmu jedným z hlavných cieľov 
kultúrnej turistiky popri návšteve kultúrnych podujatí.  

Cieľom ochrany kultúrneho dedičstva je zachovať zdedené kultúrne 
hodnoty pre ďalšie generácie v autentickej podobe, zabrániť vývoju, ktorý by 
ich nepriaznivo postihol, a adekvátne ich využiť s prihliadnutím k potrebám 
súčasnej spoločnosti. Základným predpokladom využitia kultúrneho potenciálu 
pre rozvoj kultúrnej turistiky je udržiavanie objektov a predmetov kultúrneho 
dedičstva v dobrom stave, ich odborná prezentácia a sprístupnenie čo najširšej 
verejnosti. Pri tom je potrebné voliť spôsob využitia zodpovedajúci ich 
kultúrnemu významu, pamiatkovej hodnote a technickému stavu. 
Najhodnotnejšie pamiatkové objekty využívajú múzeá na expozičné účely. 
Turisticky atraktívnou formou muzeálnych expozícií sú múzeá ľudovej 
architektúry. Ďalšie pamiatkové objekty sa môžu po adaptácii využívať i pre 
poskytovanie služieb turistom ako forma špecifických ubytovacích a 
stravovacích zariadení. Samozrejmosťou musí byť hygienický štandard na 
súčasnej úrovni. K úpravám je však potrebné pristupovať vždy len v súlade 
s príslušnými predpismi, teda po vydaní stavebného povolenia na základe 
predchádzajúceho rozhodnutia orgánu ochrany pamiatkového fondu, čím sa 
zabezpečí kvalifikovaný odborný prístup. Pamiatková ochrana historických 
štruktúr neznamená zastavenie ich vývoja, ale citlivé usmerňovanie tohto 
vývoja tak, aby realizácia súkromných zámerov neohrozovala pamiatkové 
hodnoty, ktoré štát chráni vo verejnom záujme, a aby sa mohli užívať v súlade 
s požiadavkami súčasného moderného života bez narušenia chránených hodnôt.  

Dôležitým predpokladom využitia kultúrneho potenciálu regiónov je i 
vytvorenie vhodných produktov cestovného ruchu, či už tematicky 
orientovaných kultúrnych ciest alebo začlenenie kultúrnych cieľov do 
regionálne zameraných turistických trás, teda spojenie poznávania iných 
zaujímavostí regiónu s poznávaním regionálnej kultúry – kultúrnych pamiatok, 
múzeí, folklórnych festivalov a iných podujatí ľudovej kultúry spolu s ponukou 
tradičných produktov ľudovej remeselnej a umeleckej výroby i 
gastronomických špecialít regiónu. V praxi sa úspešne uplatňujú tradičné 
produkty vyrobené na báze miestnych surovín, čo možno využiť na oživenie a 
rozvoj tradičných remesiel, ovocinárstva, včelárstva, vinohradníctva, výroby 
syrov a pod. Sídla so zachovanou ľudovou architektúrou majú predpoklady aj 
na rozvíjanie agroturistiky formou ubytovania turistov na roľníckom dvore 
v spojení s ponukou ďalších produktov cestovného ruchu (ako napríklad 
jazdenie na koňoch, cykloturistika, poľovníctvo, rybolov a pod.). Ponuku 
možno orientovať tiež na výučbu tradičných ľudových remesiel. V rámci 
marketingu regiónu zohráva dôležitú úlohu regionálna osobitosť, preto sa 
využívajú regionálne kultúrne tradície ako významný marketingový prvok.  

V kultúrnom dedičstve vrátane tradičnej kultúry sa výrazne prejavuje 
osobitosť krajiny, ktorá môže podstatne zvýšiť príťažlivosť Slovenska pre 
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domácich i zahraničných turistov. Preto sa myšlienka využitia kultúrneho 
potenciálu regiónov pre ich ekonomický rozvoj prostredníctvom kultúrnej 
turistiky uplatnila vo viacerých rozvojových stratégiách a koncepciách na 
národnej i európskej úrovni. Spomeniem tu aspoň Národný rozvojový plán, 
ktorý je základným programovým dokumentom uskutočňovania regionálnej 
politiky Slovenskej republiky od integrácie do Európskej únie do roku 2006 pre 
čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Sú to napríklad 
opatrenia v rámci priority Rozvoj cestovného ruchu v sektorovom operačnom 
programe Priemysel a služby, opatrenie Budovanie a rozvoj kultúrnej 
infraštruktúry a opatrenie Renovácia a rozvoj obcí a zachovanie dedičstva 
vidieka v rámci priority Lokálna infraštruktúra v sektorovom operačnom 
programe Základná infraštruktúra, alebo opatrenie Podpora prispôsobenia 
a rozvoj vidieckych oblastí zamerané na diverzifikačné činnosti na vidieku v 
rámci priority Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka v sektorovom 
operačnom programe Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.  

Kultúrna turistika ako jeden z hlavných nositeľov kultúrnych výmen 
prispieva k začleneniu kultúrneho dedičstva do súčasného života a k jeho 
využívaniu pre hospodársky i kultúrny rozvoj regiónov. Aby rozvojom 
cestovného ruchu nedošlo k podobným negatívnym účinkom ako v už 
uvedenom prípade ľudovej architektúry v Ždiari, je dôležité uplatňovať 
základné princípy trvalo udržateľného rozvoja – skúmať, chrániť a tvorivo 
využívať prírodný a kultúrny potenciál regiónov ako zdroj ekonomických 
príjmov a základ lokálnej identity a tiež ako imidž pre marketing lokalít, nájsť 
cesty ako zosúladiť sociálny, ekonomický a environmentálny aspekt rozvoja 
tak, aby ochrana a rozvoj neboli v protiklade, čiže usilovať o vyvážený rozvoj 
založený na ochrane a rozvíjaní miestnych tradičných hodnôt. Iniciatíva pri 
tvorbe rozvojových programov musí vychádzať od samosprávy – lokálnych, 
resp. regionálnych komunít, ale nevyhnutné je pritom i odborné poradenstvo, 
teda aktívne zapojenie expertov. V tom je naša spolupráca nepostrádateľná. 
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Article is about content and intention of international documents related to cultural 
tourism (Bruxelles, Mexico) and national legislative. It points at possible chances of 
using culturaly-geographical marks of water mills in Europe and in Slovakia, together 
with historical, economical, ethnical and social relations of expansion of mills. 
Introduces basic mill typology (animal powered, wind, water: classical, pile water, 
floating), visual and audial signification of mills. Explains some faults in mill 
presentation in open-air museums and as technical monuments „in situ“. Also 
introduces some positive examples of private initiatives in Slovakia (Kolárovo, Vráble) 
and in other countries (Slovenia, Poland). 
 
 
Kultúrny turizmus – medzinárodné dokumenty 

 
V koncepciách rozvoja turizmu sa rozlišuje viacero zameraní turistického 

ruchu, ako aj miery ich previazanosti s ochranou kultúrneho dedičstva a kultúr-
nej krajiny. Podľa akcentu, ktorý kladieme na určité zložky, resp. ciele turistiky 
a s ňou spojeného cestovného ruchu, hovoríme o vidieckom turizme, agrotu-
rizme, kultúrnom turizme a pod. Charta kultúrnej turistiky ICOMOS z roku 
19761 podčiarkla význam turistiky ako „nezvratnej sociálnej, ľudskej, 
hospodárskej a kultúrnej skutočnosti“ s obrovským vplyvom na životné pros-
tredie, sídla a pamiatky (Šujanová 1982: 250–253). Za kultúrnu turistiku sa 
pokladá taká turistika, ktorej cieľom je objavovať sídla a pamiatky, čím vyvo-
láva potrebu ich udržiavania a ochrany, resp. rešpektovanie a ochranu autentic-
kosti a rozmanitosti kultúrnych hodnôt. V charte sa ako povinnosť štátov a or-
gánov turistického ruchu zdôrazňuje „ochrana a zhodnotenie kultúrneho a prí-
rodného dedičstva v prospech čo najväčšieho počtu ľudí... v koordinovanom 
systéme, to znamená v integrácii kultúrnych hodnôt do sociálnych a hospodár-
skych cieľov“ štátov, regiónov a miestnych spoločenstiev.  
                                                 
1 Brusel 1976: Turistika a súčasný humanizmus – perspektíva roku 2000. In: Ochrana pamiatok... 
1982: 250. 
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Na spomínanú bruselskú chartu nadviazala charta Kultúrny turizmus – za-
bezpečovanie turizmu v lokalitách s pamiatkami, prijatá v Mexiku v roku 1999. 
V preambule sa uvádza, že „kultúrne dedičstvo a kolektívna pamäť každého 
miesta alebo každej komunity sú nenahraditeľné a predstavujú dôležitý základ 
pre súčasný i budúci rozvoj“ (Ochrana kultúrneho dedičstva 1 2002: 62–68). 
Upozorňuje na dynamickú interakciu medzi kultúrnym dedičstvom a turizmom, 
ktorý pôsobí ako pozitívna sila, keďže zachytáva ekonomické črty kultúrneho 
dedičstva a môže ich využiť pri tvorbe zdrojov. Pripomína však tiež možné 
negatívne dopady turistického priemyslu na zraniteľné lokality a živé kultúry 
hostiteľského spoločenstva. Charta predkladá 6 hlavných princípov kultúrneho 
turizmu, ktoré zdôrazňujú o. i. význam národného a medzinárodného turizmu 
ako nositeľa kultúrnej výmeny (1); zabezpečenie ochrany živej kultúry, miest 
pamiatkového významu s ich fyzickou, ekologickou integritou a 
v environmentálnom kontexte v plánoch rozvoja, ktoré musia brať do úvahy 
estetické, sociálne a kultúrne dimenzie, prírodné a krajinárske charakteristiky 
vrátane biodiverzity, ako aj širší vizuálny kontext lokalít s pamiatkou (2); ob-
medzenie dopadov na autenticitu, integritu a hmotnú podstatu lokality, rešpek-
tovanie hodnôt a životného štýlu hostiteľského spoločenstva, ale aj zabezpeče-
nie komfortu, bezpečnosti a zdravia návštevníkov (3). Ďalšie princípy sa týkajú 
participácie domáceho obyvateľstva na príprave plánov pre ochranu a turizmus, 
zabezpečenia socioekonomického rozvoja regiónov a programov turistického 
rozvoja (vrátane podpory, distribúcie a predaja miestnych umelecko-remesel-
ných výrobkov), aby sa neznehodnocovala kultúrna integrita hostiteľských 
spoločenstiev. Verím, že i z tohto kusého výťahu z obsahu dvoch základných 
medzinárodných dokumentov usmerňujúcich rozvoj kultúrneho turizmu je 
zrejmá ich aktuálnosť a inšpiratívnosť takisto v našich domácich podmienkach. 

Popri pamiatkach a historických sídlach je predmetom ochrany aj ich histo-
rické prostredie, kultúrna, sídelná či prírodná krajina a urbanizmus sídiel. 
V dikcii zákona SR č. 49/2002 o pamiatkovom fonde bola zavedená nová kate-
gória ochrany – pamiatkové územie. Podľa uvedeného zákona predstavuje sí-
delný alebo krajinný celok, ktorý vzhľadom na diferencované pamiatkové hod-
noty a symbiózu kultúrnych a prírodných hodnôt môže byť vyhlásený za pa-
miatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu. Všeobecnejšie o ochrane hmot-
ného i nehmotného kultúrneho dedičstva hovorí aj Deklarácia Národnej rady 
Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva (z roku 2001), či zákon č. 
287/1994 o ochrane prírody a krajiny (vymedzenie kultúrnej krajiny).  

 
Mlyn v regióne – región v mlyne: znakovosť mlynov 

 
Územie Slovenska sa vyznačuje značnou kultúrnou diferencovanosťou a re-

gionálnou rôznorodosťou. Pri formovaní kultúrnych regiónov, kultúrno-histo-
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rických oblastí, areálov zohrávali rozhodujúcu úlohu geografické podmienky, 
pretvárané človekom v historickom vývoji daného územia pod vplyvom hospo-
dárskych, spoločenských a kultúrnych činiteľov (Beňušková 1998: 12–23). 
Z hľadiska kultúrno-ekologických prístupov hovoríme buď o ekologickom de-
terminizme, alebo o possibilizme, ako o limitujúcom faktore rozvoja kultúry a 
sociálneho života spoločenstiev (Bargatzky 1986: 24–25), pričom proces vý-
roby a technológie sú považované za najadaptabilnejšie zložky kultúry (pozri aj 
teória hospodársko-kultúrnych typov a teória ekotypu – Langer 1994: 3–13).  

V etnológii akceptujeme význam geografických činiteľov a vplyv foriem 
získavania obživy a zamestnania obyvateľstva, vrátane ľudovej výroby a re-
mesla, na spôsob života podoby kultúry. Premieta sa v historických, geografic-
kých, ekonomických a sociálnych podmienkach života a v kultúrnych znakoch 
regiónu. Na príklade mlynov ako všeobecne rozšírených výrobných zariadení 
vo všetkých regiónoch Slovenska chcem demonštrovať možnosti, ktoré sa po-
núkajú využitím zachovaných mlynov v kultúrnom turizme pri prezentácii re-
giónov.  

Mlyny, najmä vodné, sa od počiatkov ich zavádzania v Európe považovali 
za atribút civilizačnej úrovne daného územia, krajiny, resp. regiónu. Postupo-
vali spolu s feudalizačným procesom od západnej Európy smerom na východ.2 
Z technického hľadiska vytvorili v Európe dva odlišné areály, a to areál tzv. 
rímskeho mlyna s vodným kolesom na vodorovnom hriadeli a s ozubeným pre-
vodom3 a areál gréckeho mlyna s vodným kolesom na zvislom hriadeli. Územie 
Slovenska patrí ku kultúrnemu areálu rímskeho mlyna, grécky mlyn sa 
v Európe vyskytuje na území Grécka a v oblasti Balkánu, ale i na severe 
Európy.4  

Z kultúrno-geografického hľadiska, s akcentom na spätosť s krajinou a jej 
reliéf, klimatické a hydrologické podmienky, energetické zdroje atď. môžeme 
podľa základných charakteristík historicko-geografických oblastí na našom 
území rozlišovať mlyn panónsky a mlyn karpatský. Popri stavebno-technických 
znakoch je to najmä spôsob riešenia náhonovej sústavy (lopatkové spodové 
kolesá na veľkých tokoch riek, pobrežné kolové a lodné typy mlynov). V rámci 
oblastí môžeme vymedziť aj menšie regióny, napríklad mlyn valašský, ale aj 
malokarpatský, oravský, podunajský a pod.  

Z historického hľadiska sa vodné mlyny na našom území rozšírili v 10.–11. 
storočí, prvá písomne nespochybniteľne doložená písomná zmienka je z roku 

                                                 
2 Vo Francúzsku sú napríklad vodné mlyny doložené už v 6. storočí, v Anglicku v 8. storočí, v 9. 
storočí u južných Slovanov v Korutánsku, v 2. polovici 10. storočia na území Čiech, začiatkom 12. 
storočia v Poľsku atď. (pozri Hanušin 1979: 9–10). 
3 Prvýkrát ho popísal rímsky staviteľ Vitruvius okolo r. 30 pred n. l. 
4 J. Le Goff pokladá vodný mlyn spolu s pluhom za najpozoruhodnejšie a najrevolučnejšie 
vynálezy stredovekej Európy (Le GOFF 1991: 202–203). 
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1135 a týka sa obce Pavlová na rieke Hron, na majetku benediktínskeho kláš-
tora v Bzovíku. Vo všeobecnosti nahradili ručné mlyny, žarnovy, aj keď tie 
paralelne existovali na Slovensku až do polovice 20. storočia.5 Rozšírili sa 
v kolonizačnom období najmä v súvislosti s kolonizáciou na nemeckom práve, 
kde sa spolu s krčmou dostávali do držby dedičných richtárov – šoltýsov, ale 
takisto v nadväznosti na práva lokátorov – dedičných richtárov v rámci valaš-
skej kolonizácie (popri mlyne vlastnili aj vodnú pílu a valchu). Samotné právo 
mlyna však zostávalo vymedzené pre šľachtu ako súčasť tzv. menších regál-
nych práv. V tomto kontexte je dôležitá príslušnosť lokality k panstvu, ale aj 
k stoličnej, resp. župnej vrchnosti. Významný zásah do hospodárskych pome-
rov a vývoja remeselnej výroby všeobecne znamenali tereziánske reformy.6 
Z hľadiska počtu mlynov dosiahol ich rozvoj vrchol v roku 1872, keď bolo na 
území Slovenska 4748 mlynov, z toho 4527 vodných (ich počet postupne kle-
sal) a 62 parných, v roku 1906 bolo z 3960 mlynov 209 parných, 37 paro-vod-
ných a 32 motorových (popri suchých a veterných  – Hanušin 1974: 94–95). 

S historickými okolnosťami úzko súvisia aj hospodárske a etnické pomery 
daného územia. Remeslo na území Slovenska sa vyvíjalo pod silným vplyvom 
nemeckých krajín, cez výsady a práva miest, ale aj organizáciu cechov 
s povinným členstvom remeselníkov v cechu. Prostredníctvom nemeckého typu 
cechu sa územie Slovenska napojilo na západoeurópsky typ remesla (oproti tzv. 
východoeurópskemu typu remesla – pozri Kaľavský 2000: 63–64). Popri 
vplyve šľachty cez panstvá, zemepanské mestečká a jej majerské podnikanie, 
ďalej vplyve cirkevných inštitúcií, najmä kláštorov, ide aj o stále nedocenený 
vplyv miest na rozvoj výroby vo vidieckom prostredí regiónov. Etnický aspekt 
sa často odráža v označení výrobných stavieb podľa krajiny ich pôvodu, resp. 
kultúru, ktorá pôsobila ako transmisný činiteľ. Preto hovoríme o českom 
mlyne, habánskom mlyne, veternom mlyne nemeckom alebo holandskom, o 
valašskej píle a pod.  

Osobitným a pozoruhodným faktorom sú sociálne aspekty mlynárstva ako 
súčasti remeselnej výroby. Zamestnanie obyvateľstva sa premieta do vzorov 
využívania miestnych surovinových a energetických zdrojov ako prejavu eko-
nomickej adaptácie na prírodné pomery. Hovoríme preto o historických hospo-
dársko-kultúrnych typoch, hospodárskych zónach, resp. ekotypoch v danom 

                                                 
5 Vodný mlyn prenikol na naše územie pravdepodobne už vo veľkomoravskom období, a to z 
franskej a panónskej oblasti, obývanej Slovanmi (Kučera 1974: 178, Hanušin 1970: 180–181). Na 
území Uhorska sa za najstarší údaj o vodných mlynoch uvádza rok 1015, hodnoverne sú doložené 
dva mlyny na majetkoch tihanyského opátstva v roku 1055. V súpise majetku kláštora v 
Panonhalme sa v období rokov 1083–1095 uvádza sedem vodných mlynov a v roku 1108 sa 
spomína mlyn dömöšskej kapituly (Hanušin 1970: 180). 
6 Mám na mysli merkantilistickú koncepciu rozvoja hospodárstva a podporu manufaktúr, 
obmedzenie práv cechov a zrušenie tzv. mlynského zemepanského primusu a napokon generálne 
cechové artikuly. 
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makroekonomickom systéme. Mlynár má v ekonomickom systéme feudalizmu 
výnimočné, výsadné postavenie. Aj v poddanskom postavení na vidieku je oso-
bitným služobníkom zemepána. Melie múku pre panstvo, vyberá preň od pod-
daných mýto v panskom mlyne, chová panské bravy, je staviteľom – tesárom a 
údržbárom panských budov, navrhuje a stavia hydrotechnické stavby, rybníky, 
upravuje toky riek. Keď treba, mlyny aj stavia, projektuje, konštruuje ich 
strojné zariadenie a robí údržbu, nakupuje a ostrí mlynské kamene, dokonca 
trestá zlodejov. Pri mlyne na rozkaz panstva stavia aj vodnú pílu, valchu, stupy, 
olejáreň, prípadne i mangeľ. Má teda úzke osobné kontakty s vrchnosťou, „s 
pánom veľkomožným“, preto ovláda etiketu, je vzdelaným, vďaka vandrovke i 
svetaznalým a skúseným človekom. Dedinčania ho obviňujú zo zlodejstva, 
keďže žije často mimo dediny, vymyká sa sociálnej kontrole a aj pre svoje mi-
moriadne technické schopnosti je podozrivý (Ginzburg 2001: 33–45, van 
Dülmen 2000: 39).  

 
Typológia mlynov 

 
Istú mieru energetickej závislosti a teda geograficko-klimatickej podmiene-

nosti vyjadruje základná typológia mlynov, ktorá odráža druh pohonnej ener-
gie:  
1. Mlyny suché alebo aj konské sa vyskytujú na miestach s nedostatkom iných 
vhodných zdrojov energie. Využíva sa svalová sila zvierat, prípadne ľudí, 
známe sú z prostredia stredovekých hradov, ale aj miest, kde si ich umiestnenie 
vyžadovali strategické záujmy vyššej šľachty a mestských magistrátov. Na ich 
konštrukcii je zrejmý prechod od žarnovov k suchým konským mlynom. Ide o 
mlyny rôznych konštrukcií a technického vybavenia. Medzi Slovákmi sa takýto 
mlyn zachoval na Dolnej zemi v Sarvaši. Historik F. Sedlák publikoval „typový 
projekt“ suchého mlyna z roku 1777, ktorý vypracovali cisárski úradníci Márie 
Terézie a ktorý mal nahradiť likvidované lodné mlyny, no napriek tomu sa ne-
ujal (Sedlák 1966: 51).  
2. Mlyny veterné, na území Slovenska pomerne zriedkavé. Vyskytovali sa 
v oblasti Záhoria (Skalica, Holíč, Borský Mikuláš), na Kysuciach a na Zem-
plíne (Leles). Na pohon vetrom potrebovali otvorenú, odlesnenú krajinu. Za 
geneticky starší je pokladaný mlyn drevenej konštrukcie, označovaný ako ne-
mecký, ale aj baraní, resp. kožlak, pri ktorom sa celá budova mlyna natáčala do 
smeru vetra. Mladší holandský mlyn sa šíril od 18. storočia: je murovaný 
z kameňa a má otáčavú kužeľovú striešku, v ktorej je aj veterné koleso. Zacho-
vaný „povietrňák“ v Holíči je chránený ako pamiatka. 
3. Vodné mlyny sa takisto typologicky ďalej členia, pričom sa prejavuje vplyv 
geografickej podmienenosti. Výkon vodného mlyna závisel od vhodných pod-
mienok, najmä prietoku vody a jej spádu. Tieto miesta sa v metačných listinách 
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označujú ako „mlynské miesto“, „loco molendini“. Na našom území sú najroz-
šírenejšie (a) nábrežné mlyny s umelým vodným kanálom – náhonom na prívod 
vody ku korcovému kolesu s horným dopadom vody. Osobitnú typologickú 
skupinu predstavujú (b) pobrežné kolové mlyny, ktoré sa u nás koncentrovali 
na toku Malého Dunaja, najmä v súvislosti so zákazom prevádzky lodných 
mlynov na Dunaji v 19. storočí. Sú regionálnym špecifikom, nevyskytujú sa ani 
v susedných krajinách, nakoľko vo veľkých európskych mestách na riekach 
zanikali už na konci stredoveku (Mlynka 1999: 72). Ich znakom je umiestnenie 
drevenej mlynice na koloch-pilótach pri brehu rieky a veľkého lopatkového 
kolesa v prúde riečneho toku. (c) Lodné mlyny sú riečnymi mlynmi, mlynmi 
„na vode“. Vyskytovali sa na veľkých riekach v celej Európe, u nás najmä na 
Dunaji, Váhu a menej aj na ostatných tokoch. Sú to plávajúce mlyny, postavené 
v prúde rieky na dvoch člnoch: väčší nazývaný palečník nesie budovu mlynice, 
menší vážnik zasa druhý koniec hriadeľa obrovského lopatkového vodného 
kolesa. Zvláštne konštrukčné znaky mali lodné mlyny podľa riek, na ktorých 
plávali (dunajské, vážske). Okrem regionálnej znakovosti sú im vlastné aj oso-
bitné znaky vizuálne a audiálne, ktoré ich charakterizujú ako druh: z vizuálnych 
atribútov je to najmä vodné koleso, ale aj tvaroslovie stavby, jej situovanie na 
mlynskom ostrove, silueta, vertikálne členenie s tendenciou k viacpodlažnosti 
(výška, zanáška), tvar strechy, okenné otvory a pod. K sprievodným zvukovým 
prejavom funkčných mlynov patril najmä klepot mlynského stroja, povestného 
„hasačerta“, ale aj hluk valcových mlecích strojov či hukot vody vo vodnom 
žľabe pri dopade na koleso (Mlynka 1999: 68 ).  
S priemyselnou revolúciou nastupujú od polovice 19. storočia mlyny s 
pohonom nezávislým od prírodných zdrojov energie. Popri turbínových sú to 
parné motory, rôzne druhy spaľovacích motorov, až napokon po roku 1919 
elektromotory. Ide už vlastne o poloautomatické malé továrne na spracovanie 
obilia s transmisnými prevodmi a valcovými mlecími strojmi, ktoré si vytvorili 
vlastnú znakovosť a originalitu. 
 
Mlyny ako pamiatky 
 
Z hľadiska štátnej ochrany kultúrneho dedičstva sú mlyny chránené ako pa-
miatky na pôvodnom mieste a v múzeách v prírode. Podľa plánov výstavby 
múzeí v prírode by celkove malo byť do múzeí premiestnených 17 objektov 
vodných mlynov, zatiaľ je ich iba 7. Ani jeden mlyn nie je však sprístupnený 
ako dynamický exponát, málo sa tiež využívajú v rámci aktivizačných progra-
mov múzeí, objektom chýba „príbeh“ a jeho animácia, napríklad cez osobnosť 
mlynára (ako príklad poslúži Tomkův mlýn z Velkých Karlovíc v Rožnove pod 
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Radhoštěm), alebo prostredníctvom inscenácie miestnych povestí či rozprávok 
s témou mlyna.7 

Na pôvodnom mieste je ako pamiatka chránených 49 mlynov, zapísaných 
v zozname pamiatkového fondu, popri štátnych už aj v súkromnom vlastníctve. 
Len asi štvrtina sú pamiatkami obnovenými, sprístupnenými, ktoré sú využí-
vané zväčša ako muzealizované objekty.  

Príkladmi obnovených mlynov je skupina mlynov vodných s ume-
lým náhonom (Cajla a Bohunice ako múzejné expozície, mlyny a píla 
v Kvačianskej doline, mlyn v Krivej na Orave), pobrežné kolové mlyny na 
Malom Dunaji (Tomášikovo, Jelka, Dunajský Klátov, Jahodná), rekonštruo-
vaný lodný mlyn z Radvane nad Dunajom umiestnený na Váhu v Kolárove, 
veterný mlyn v Holíči.8 Predstavujú však nevyužitý potenciál. Všetkým 
obnoveným objektom mlynov chýba zapojenie do širších turistických trás, 
v rámci ktorých by vynikla aj ich regionálna osobitosť (mlyn malokarpatský, 
oravský, pobrežné kolové mlyny, podunajské mlyny atď.)  

 
Mlyny v kultúrnom turizme 

 
Za zvlášť perspektívne v tomto smere považujem súkromné iniciatívy, za-

merané na obnovu a sprístupnenie mlynov: 
V správe Ochranárskeho združenia sa nachádza Vodný mlyn v Kolárove. 

Kotví na mŕtvom ramene Malého Dunaja v areáli turistického zariadenia a mú-
zea ľudovej kultúry v prírode.9 Okrem prehliadky mlyna ponúka pohostinské 
služby, turistické ubytovanie a detské tábory. Neďaleko sa nachádza významná 
archeologická lokalita. Prístup k mlynu vedie ponad hladinu vodného ramena 

                                                 
7 Najviac, teda 2 mlyny sú prezentované v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre 
(valcový mlyn z Cakova, kameňový mlyn z Veľkej Frankovej). V Múzeu kysuckej dediny 
Vychylovka je hrazdený mlyn s pílou z Klubiny, v expozícii vo Svidníku je mlyn z Bogliarky aj 
s vodným tokom a komplexom hydrotechnických stavieb. Mlyn z Malého Sulína stojí v expozícii 
Pod hradom v Starej Ľubovni a archaický mlyn z Vyšnej Jablonky v múzeu v Humennom. 
8 K využitiu mlynov „in situ“ podrobnejšie: Schaubmarov vodný kolesový mlyn v Cajle je 
expozíciou Slovenskej národnej galérie – Galéria insitného umenia; Turzov vodný mlyn 
v Bohuniciach – expozícia mlynárstva Tekovského múzea Levice; expozícia oravského mlyna 
v Krivej je zredukovaná na komerčné využitie (pohostinstvo), Gajdošov mlyn a Brunčiakov mlyn 
s pílou v Kvačianskej doline udržiavajú ochrancovia prírody; pobrežný kolový mlyn v Tomášikove 
je expozíciou Vlastivedného múzea v Galante, v Dunajskom Klátove Žitnoostrovského múzea 
v Dunajskej Strede. Mlyn v Jahodnej bol obnovený súkromnou spoločnosťou, mlyn v Jelke 
obnovila a spravuje obec ako svoje múzeum. Ešte v 60. rokoch 20. storočia bol značne neodborne 
obnovený veterný mlyn v Holíči, v 80. rokoch lodný mlyn z Radvane nad Dunajom, ktorý je dnes 
v Kolárove. V poslednom desaťročí obnovil súkromný vlastník barokový mlyn v Košolnej a 
napokon v roku 2005 bolo vo vodnom mlyne vo Vrábľoch zriadené Požitavské múzeum 
mlynárstva. 
9 Prezentuje napríklad pečenie chleba v rekonštruovanej peci, roľnícke vozy a poľnohospodárske 
stroje. 
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unikátnym dreveným krytým mostom. Vstupenka slúži zároveň ako propa-
gačný letáčik, s adresou (aj e-mailovou), číslom telefónu a webovou stránkou.10  

Mašekov mlyn vo Vrábľoch – Požitavské múzeum mlynárstva bolo zria-
dené v súkromnom mlyne pôvodných vlastníkov súčasným majiteľom mlyna, 
ktorý v areáli zriadil rodinnú farmu na princípoch ekofarmy. V spolupráci 
s občianskym združením Fontis bolo múzeum slávnostne otvorené 4. júna 2005 
v rámci sympózia História požitavských mlynov s bohatým odborným progra-
mom. Účastníci sympózia prijali výzvu na založenie Slovenskej mlynologickej 
spoločnosti.11  

Z uvedených príkladov vidno, že v rozvoji turizmu je zásadným problémom 
komplexnejšie využitie potenciálu kultúrneho dedičstva ako faktora regionál-
neho rozvoja, efektívne uplatňovanie ekonomických nástrojov, komerčných 
funkcií, služieb, rozvoj infraštruktúry, využitie cielených turistických progra-
mov so zainteresovaním a aktívnym zapojením miestneho obyvateľstva. Histo-
rické pamiatky, kultúrnu krajinu, zariadenia a kultúrne podujatia je možné 
vhodne zakomponovať do regionálnych kultúrnych trás so špecializovanou 
ponukou rôzneho druhu relaxu. V dostatočnej miere sa nevyužívajú ani mož-
nosti, ktoré poskytuje Program obnovy dediny. Príklady využitia tohto poten-
ciálu uvádzame na základe vybraných výskumníckych skúseností zo zahrani-
čia:  

Najviac mlynov zapojených do turistických trás som videl v Slovinsku. 
V oblasti Štajerska vedie turistická „Mlynská cesta“. Je to región Koroška 
(Črna na Koroškem na rieke Meža a potoku Lepena), kde bolo pôvodne 85 
mlynov. Dnes tu evidujú 26 vodných mlynov, v činnosti ako funkčný je Burja-
kov mlyn a píla. Do turistickej trasy patrí archaická Kavčnikova dymnica, via-
ceré kostoly, jaskyňa atď. Trasa má označenie „Od zrna po chlieb“. 

Najatraktívnejší je Soržev mlyn, sprístupnený ako turistické gazdovstvo 
(kmetija) – v našom význame agroturistická usadlosť – v obci Polže neďaleko 
Celje. K usadlosti patrí mlyn s pílou; jej majiteľ Oton Samec ponúka múku 
rôznych druhov zomletú priamo vo vodnom kolesovom mlyne s dvoma kame-
ňovými zloženiami a pekárenské výrobky. Tento „primitívny“ mlyn bol opra-
vený s pomocou štátu, no je ekonomicky sebestačný a jeho bioprodukcia veľmi 
vyhľadávaná. K mlynu patrí píla „veneciánka“ z roku 1872, včelín, ubytovanie 
v obytnej časti domu v troch apartmánoch s 12 lôžkami. V hospodárskej bu-
dove pri mlyne sa pripravuje malé múzeum spojené s reštauračnou časťou.12 

 

                                                 
10 www.stonline.sk/vodnymlyn 
11 pozri www.wrable.sk 
12 K turistickým trasám je k dispozícii veľké množstvo propagačných materiálov vo viacerých 
svetových jazykoch, s orientáciou na kultúrne dedičstvo, turizmus a rekreáciu, ubytovanie 
a stravovanie.  
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Slovinci propagujú aj turistické cesty za početnými mlynmi na rieke Krka 
v okolí Žužemberku v oblasti Dolenska.  

V Malopoľskom vojvodstve v Poľsku je sprístupnený cykloturistický 
chodník v údolí rieky Szreniawy, označený ako Mlyny Doliny Szreniawy. Na 
trase cesty možno vidieť mlyny rôznej technologickej úrovne, prípadne ich 
torzá, viaceré architektonické pamiatky, technické diela a historické pomníky. 
K turistickému chodníku je vydaný kvalitný obrázkový sprievodca 
s vyznačením náročnosti jednotlivých trás, možností ubytovania a občerstvenia. 

Posledný príklad zapojenia vodných mlynov do turistického ruchu je 
z územia Rakúska. Ide o Národný park Hohe Tauern, kde je chránený vodný 
kolesový mlyn ako súčasť alpskej krajiny. 

 
Záver    

 
Mlyn nie je iba matéria, hmota a konštrukcia, technologické postupy, vý-

robný prostriedok, ale aj doklad materiálno-technickej a materiálno-spoločen-
skej úrovne kultúry. Popri ergonomickom, sociokultúrnom aspekte, ktorý pred-
stavuje vzťah medzi človekom, prácou a pracovným prostredím, poukazuje i na 
vzájomný vzťah mlynára s ľuďmi a k vlastnému spoločenstvu. Mlynár – ako 
remeselník, ale tiež osobitý individuálny článok sociálnej štruktúry jednotli-
vých lokalít – pôsobil v sociálnom prostredí mesta i dediny v našich kultúrno-
historických podmienkach zhruba 900 rokov. Spoločenstvo mlyna reprezentujú 
výrobcovia i odberatelia, vrchnosť aj podriadení, členovia lokálneho spoločen-
stva, príbuzní i susedia, profesionálne i osobne spriaznení jednotlivci. Vzťahy 
„ľudí z mlyna“ sa rozvíjali v širšom priestore regiónu, v rámci panstva, vo 
vzťahu k blízkemu mestu, v cechovom či živnostenskom spoločenstve. Mlyn 
spolu s mlynárom sa dostali do prejavov umeleckej kultúry, tak vysokej, ako aj 
folklórnej. Mlyn opriadli rozprávky a povesti, ospievali ľudové piesne i opery, 
„pod kožu“ sa nám mlynská kultúra dostala cez príslovia, porekadlá, hádanky, 
riekanky, terminológiu. V mlyne je zakódovaná kompletná historická, hospo-
dárska a sociálna pamäť lokality i regiónu. Treba ju dešifrovať, teda odkliať 
ako v rozprávke. Pre úžitok, poznanie a potešenie tak domácich obyvateľov, 
ako i turistických návštevníkov. 

 
 

Literatúra 
 
 
BARGATZKY, T. 1986: Einführung in die Kulturökologie. Umwelt, Kultur und 

Gesselschaft. Berlin : Reimer. 252 s. 
BEŇUŠKOVÁ, Z. a kol. 1998: Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Prehľad 

charakteristických znakov. Bratislava : VEDA. 262 s. 

Etnologické rozpravy 2/2005 
 

 99

Van DÜLMEN, R. 2003: Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. Praha : 
Dokořán. 109 s. 

GINZBURG, C. 2001: Sýr a červy. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Praha : 
ARGO. 224 s. 

Le GOFF, J. 1991: Kultura středověké Evropy. Praha : ODEON. 735 s. 
HANUŠIN, J. 1970: Pojem a klasifikácia vodných mlynov na Slovensku. In: Slovenský 

národopis, roč. 18, č. 2, s. 177–222. 
HANUŠIN, J.1974: Ku genéze najstarších strojov na Slovensku. In: Z dejín vied a 

techniky VII, Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV. s. 85–124. 
HANUŠIN, J. 1979: Najstaršie vodné mlyny na Slovensku (do konca13. storočia). In: 

Dějiny věd a techniky 12, Praha : DVT. s. 9–23. 
KAĽAVSKÝ, M. 2000: Remeslo a domácka výroba. In: Stoličná, R. a kol. Slovensko – 

Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava : VEDA. s. 62–82. 
KUČERA, M. 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava : VEDA. 450 s. 
LANGER, J. 1994: Pojem "ekotyp" a metodologické problémy jeho vymedzenia. In: 

Slovenský národopis, roč. 42, č.1, s. 3–13. 
MLYNKA, L. 1999: Technické stavby na Slovensku z hľadiska interetnických súvislostí. 

In: Tradície staviteľstva a bývania na Slovensku. Bratislava- Svidník : SNM. s. 67–
85. 

MLYNKA, L. 2004: Remeselník vo vidieckom prostredí. Remeslo a status remeselníka 
v lokálnom spoločenstve. Bratislava : STIMUL. 188 s. 

Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných dokumentoch ICOMOS. 1. Diel – 
Charty a odporúčania. 2002. Bratislava : ICOMOS Slovensko. 112 s.  

SEDLÁK, F. 1966: Suché a veterné mlyny v minulosti na Slovensku. In: Vlastivedný 
časopis, roč. 15, č. 2, s. 49–57. 

STOLIČNÁ, R. 1993: Súčasný stav agroturistiky na Slovensku. In: Tradícia a 
spoločensko-politické zmeny na Slovensku po 2. svetovej vojne. Bratislava : 
STIMUL. s. 98–107.  

Ochrana pamiatok. Medzinárodné dohovory, odporúčania, charty a rezolúcie. O. 
Šujanová  (Ed.). Bratislava : ÚŠPS 1982. 304 s. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etnologické rozpravy 2/2005 
 

 100 

 
 
 

Ľudová kultúra Rusínov-Ukrajincov Slovenska  
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rituals, cross-border cooperation,  ethno-tourism 
 
The paper deals with the tourist potential of the north-eastern Slovakian region, 
inhabited by the ethnic minority of Ruthenians-Ukrainians which has not been exploited 
yet in full. This region on the border with Poland and Ukraine includes 230 cities and 
villages. The author concentrates in detail on the characteristics of the cultural specifics 
of the region as well as the mapping of the most popular tourist sites, for example the 
birth places of the renowned persons, sacral wooden architecture, folklore ensembles, 
cultural and artistic events of various nationalities, museums, galleries and memorials 
as well as the natural monuments. 
 

Severovýchodná časť Slovenska od Novej Sedlice po Osturňu je obývaná 
rusínsko-ukrajinským obyvateľstvom, ktoré etnografi a lingvisti zaraďujú do 
lemkovskej (najvýchodnejšiu časť do lemkovsko-bojkovskej) skupiny ukrajin-
ského národa. Na tomto takmer 140 kilometrovom páse pozdĺž slovensko-poľ-
skej štátnej hranice (širokom 15–40 km) sa nachádza 230 rusínsko-ukrajin-
ských lokalít, v ktorých žije viac ako 100 000 obyvateľov. Asimilácia tejto ná-
rodnostnej menšiny s majoritným slovenským obyvateľstvom je veľmi inten-
zívna, čo sa markantne prejavilo aj pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 
2001, keď sa iba 24 201 obyvateľov prihlásilo k rusínskej a 10 814 
k ukrajinskej národnosti (spolu 36 015 osôb).1 Takmer tri štvrtiny obyvateľov 
týchto 230 lokalít deklarovalo slovenskú národnosť, i keď aj naďalej doma ho-
voria rusínskym nárečím, vyznávajú „ruskú vieru“ (gréckokatolícku 
a pravoslávnu) a hlásia sa k rusínskej (ukrajinskej) kultúre. 

Ľudová kultúra Rusínov-Ukrajincov Slovenska je neobyčajne bohatá 
a v nových štátoprávnych, ekonomických a politických podmienkach sa môže 
stať vďačným objektom turizmu, vrátane zahraničného. 
                                                 
1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001. Bratislava :  Štatistický úrad Slovenskej republiky 
2002. Tab. 3a. 
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Čo môže toto etnikum ponúknuť turistovi? Nie je toho málo. Predovšet-
kým je to drevená architektúra, ktorá sa tu zachovala lepšie ako 
v ktoromkoľvek inom regióne Slovenska. Na prvom mieste sú to drevené cer-
kvi – chrámy východného obradu – gréckokatolícke a pravoslávne. Je ich tak-
mer štyridsať. V roku 1968 bolo 26 z nich zákonom Slovenskej národnej rady 
vyhlásených za národné kultúrne pamiatky. Aj murované cerkvi, ktorých je 
v rusínsko-ukrajinských lokalitách viac ako 250, môžu prilákať záujem turis-
tov. Značná časť z nich bola postavená v 90. rokoch 20. storočia. v zaujímavom 
pseudobyzantskom štýle („staroruskom“ a „staroukrajinskom“). Interiér každej 
cerkvi je vyzdobený ikonostasom a samostatnými ikonami zo 16.–19. storočia. 
Vo všetkých týchto chrámoch sa bohoslužby konajú v cirkevne slovanskom 
jazyku („staroslovienčine“), t. j. v jazyku, ktorý k nám priniesli vierozvestcovia 
sv. Cyril a Metod v 9. storočí. Keďže byzantská cirkev nepozná inštrumentálnu 
hudbu, bohoslužby sú vykonávané zborovo – všetkými prítomnými. Záujem 
turistov môže vzbudiť aj drobná sakrálna architektúra: zvonice, kaplnky, prí-
cestné kríže, náhrobné pomníky atď.  

Lepšie ako v iných regiónoch sa tu zachovali ľudové obrady výročného 
a rodinného cyklu: Vianoce, Fašiangy, Traja králi, Hromnice, Veľká noc (svä-
tenie Pasky), Turíce, (Rusaľa), svätenie bylín (ziľa), svätenie polí, krstiny, 
svadba, pohreb atď. 

V mnohých lokalitách existujú folklórne skupiny a súbory, zamerané na 
pestovanie a udržiavanie ľudových tradícií. Tieto kolektívy záujmovej umelec-
kej tvorivosti môžu na požiadanie predviesť akýkoľvek program, napríklad 
inscenáciu svadby, betlehemskej hry, jarných chorovodov, ale aj tkanie plátna 
a kobercov, zdobenie kraslíc, drevárske práce, výrobu košov, metiel, šindľov. 
Vo Svidníku, Bardejove, Medzilaborciach, Kamienke, Stakčíne, Snine a takmer 
v dvoch desiatkach ďalších lokalít sa každoročne usporadúvajú slávnosti, pre-
hliadky a festivaly ľudovej kultúry Rusínov-Ukrajincov, ktoré pri náležitej pro-
pagácii môžu byť lákadlom pre turistov.  

Tento región poskytuje vďačnú príležitosť pre cezhraničnú spoluprácu. 
Ako je známe, na poľskej strane štátnej hranice žili po stáročia tí istí Rusíni ako 
na Slovensku. V rokoch 1945–1947 boli násilne deportovaní do Sovietskeho 
zväzu a na tzv. „zemie odzyskané“ v severnom Poľsku, odkiaľ bolo predtým 
odsunuté nemecké obyvateľstvo. Mnoho dedín bolo zrovnaných so zemou, do 
tých, ktoré unikli asanácii, prišli noví osadníci z centrálnych oblastí Poľska 
a reemigranti zo zahraničia. Ničenie pravoslávnych a gréckokatolíckych stavieb 
tam aj naďalej pokračovalo.2 Po roku 1956 sa asi 15 000 Lemkov vrátilo 

                                                 
2 Podľa úradnej štatistiky bolo v roku 1939 v pohraničných oblastiach južného Poľska 
(Przemyslanské biskupstvo) 689 gréckokatolíckych chrámov a 540 000 veriacich. V roku 1986 bol 
ich stav nasledujúci: 346 bolo totálne zničených, 246 pretvorených na rímskokatolícke kostoly, 61 
boli v dobrom stave, ale slúžili na nesakrálne účely (sklady, maštale, dokonca v jednej sakristii bol 
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z vyhnanstva do svojich domovov, ktoré museli odkúpiť od nových majiteľov. 
Združujú sa do spoločenstiev na základe etnického princípu (Objednanňa Lem-
kov Poľska, Stovaryšenňa Lemkov Poľska), majú svoje súbory ľudovej tvori-
vosti, festivaly, vydávajú knihy, časopisy, obnovujú zničené chrámy, cintoríny 
atď. Drevená architektúra, napriek nepriaznivým podmienkam, sa na poľskej 
strane zachovala lepšie ako na slovenskej. Všetko toto poskytuje priestor pre 
vytváranie slovensko-poľských turistických trás, zameraných na poznanie ľu-
dovej kultúry obidvoch regiónov. Podobné turistické trasy by sa mohli vytvoriť 
aj v slovensko-ukrajinskom pohraničí, pretože Zakarpatská Ukrajina je 
z hľadiska pamiatok ľudovej kultúry mimoriadne bohatou. 

  
Putovanie za objektmi ľudovej kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska za-

čneme v najzápadnejšej rusínskej dedine Osturňa vyhlásenej za rezerváciu ľu-
dovej architektúry. Je to najdlhšia obec v regióne – meria 9 km. Najjužnejšou 
rusínskou dedinou je Hačava vo východnej časti Slovenského krasu v okrese 
Košice-vidiek. V okrese Spišská Nová Ves máme štyri rázovité rusínske de-
diny: Závadka, Poráč, Slovinky a Kojšov. V každej pôsobí folklórna skupina 
alebo súbor. 

V okrese Levoča sú atraktívnymi lokality: Torysky, Nižné Repaše 
a Oľšavica. V každej sa zachovala drevená architektúra, ľudový kroj a pôsobia 
v nich vynikajúce folklórne súbory. Na druhej strane Levočských vrchov je 
podobnou dedinou Tichý Potok v okrese Prešov. V tomto okrese sa zachovala 
iba jediná drevená cerkov – v obci Brežany z rokov 1726–1727 s ikonostasom 
z roku 1733, dnes slúžiaca ako rímskokatolícky kostol.  

V okrese Stará Ľubovňa by mohli turistu zaujať obce Jakubany (kde sa 
okrem ľudovej architektúry dodnes zachoval ľudový kroj) a sedem bývalých 
drotárskych dedín: Veľký Lipník, Stráňany, Kamienka, Litmanová, Jarabina, 
Kremná a Sulín. V Jarabine a Kamienke pôsobia silné folklórne skupiny. Lit-
manová sa stala populárnou púťovou lokalitou (hora Zvir). V Kamienke sa 
každoročne koná Festival ľudovej piesne Rusínov-Ukrajincov východného 
Slovenska. 

Ďalej na východ sú rázovité dediny Malý Lipník, Údol (rodisko spisova-
teľky Ireny Nevickej), Kyjov (rodisko akad. maliara Dezidéra Millyho 
a ľudovej speváčky Anny Poračovej), Čirč (odpustové stredisko) a Ruská Voľa 
nad Popradom (ktorú od Leľuchova v Poľsku oddeľuje iba potôčik). 

V samotnej Starej Ľubovni sa nachádza Múzeum ľudovej architektúry 
s drevenou cerkvou z Matysovej (19. storočie). Ďalší drevený chrám (z roku 

                                                                                                            
zriadený verejný záchod), 28 bolo vrátených pravoslávnej cirkvi, 9 bolo prevezených do 
skanzenov, alebo boli chránené ako pamiatky ľudovej architektúry (O. W. Ivanusiw: Church in 
ruins. The demise of ukrainian churches in the eparchy of Peremyshl. St. Catharines  1987, s. 23).  
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1785) je v neďalekej obci Hraničné. Bol postavený a užívaný spoločne Slo-
vákmi (rímskymi katolíkmi) a Rusínmi (gréckokatolíkmi). 

Oveľa bohatším na pamiatky rusínskej ľudovej architektúry je okres Bar-
dejov. V samotnom Bardejove sa nachádza stála expozícia ikon zo 16.–19. sto-
ročia. Jedna z ikon tohto súboru – Deisus zo 16. storočia z obce Rovné – zís-
kala na svetovej výstave v Japonsku zlatú medailu. 

V neďalekých Bardejovských kúpeľoch sa nachádza najstarší skanzen na 
Slovensku – Múzeum ľudovej architektúry s 24 objektami, z ktorých 18 pochá-
dza z rusínskych lokalít. Sú tu dve drevené cerkvi z Mikulášovej (z rokov 
1837–1838, prevezená sem v roku 1931) a zo Zboja (z roku 1766, prevezená 
v roku 1967) so vstupnou bránou z Nižného Orlíka (1736). Ďalšie drevené cer-
kvi sa nachádzajú v rusínskych dedinách: Frička (z 18. storočia), Hutka (1923), 
Jedlinka (1763), Kožany (1698), Krivé (1826), Kurimka (1923), Lukov-Vene-
cia (privezená z Leľuchova v Poľsku v roku 1708), Tročany (zo 16. storočia, 
prevezená zo susedného Rešova v roku 1739), Varadka (1924) a Vyšná Po-
lianka (1919).  

V obci Kurov pôsobí od roku 1972 folklórna skupina. V Bardejove sa od 
roku 1973 každoročne v mesiaci decembri koná mimoriadne úspešný halový 
festival sólových piesní Rusínov-Ukrajincov východného Slovenska Mako-
vická struna. 

V mnohých rusínskych dedinách sa zachovali objekty svetskej drevenej ar-
chitektúry, predovšetkým zrubové sypance. V Hrabskom pozornosť turistov 
môže vzbudiť rodný dom kanonizovaného biskupa Vasiľa Hopka. V Beloveži 
a Chmeľovej (Komloši) pôsobil ako farár najvýznamnejší rusínsky „buditeľ“ 
19. storočia Alexander Duchnovič, v Nižnom Tvarožci sa narodil otec americ-
kého spisovateľa Tomasa Bella. 

Bohatým na turistické atrakcie je Svidnícky okres. V samotnom Svidníku 
sa nachádza Múzeum dukelských bojov s exponátmi roztrúsenými po širokom 
okolí. Unikátnym je Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry s bohatým skanze-
nom a galériou výtvarného umenia. Vo Svidníku sa už 52 rokov každoročne 
usporadúvajú Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov východného Slovenska, 
ktorých sa zúčastňuje v priemere 10–20 000 ľudí a na scéne vystupuje aj 
1 000–1 500 účinkujúcich. 

V okolí Svidníka sa nachádzajú drevené cerkvi v obciach: Bodružaľ (1658) 
s nedávno reštaurovaným ikonostasom z roku 1794, Dobroslava (z roku 1705, 
obnovená v roku 2002), Hunkovce (z 18. storočia), Korejovce (z roku 1764, 
obnovená v roku 2002) s ikonostasom z obce Krajná Bystrá (zo 17. storočia), 
Krajné Čierno (1730), Ladomírová (1742), Medvedie (1939), Nižný Komárnik 
(v roku 1938 postavená podľa projektu ukrajinského architekta V. Sičynského), 
Potoky (1773), Príkra (1777), Šemetkovce (1752), Vyšný Komárnik (1924). 
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V každej z týchto lokalít sú aj iné zaujímavosti pre turistov. Pôsobia tu vyni-
kajúce folklórne súbory a skupiny: Makovica, Romo a i.  

Vo Svidníku dlhé roky pôsobil básnik Alexander Pavlovič. Je tu pocho-
vaný folklorista Orest Zilynskyj. V neďalekej Nižnej Oľšave sa narodil prvý 
rektor Peterburgskej univerzity Mychal Baluďansky. Atraktívnymi sú vojenské 
cintoríny na Dukle a vo Svidníku. 

V Medzilaborciach pozornosť turistu môže zaujať Múzeum moderného 
umenia Andy Warhola  a v neďalekej Mikovej rodný dom jeho rodičov. 

Najbohatším regiónom na pamiatky kultúry Rusínov-Ukrajincov je oblasť 
Sniny. Pre turistov atraktívnou môže byť Starinská priehrada s nádržou pitnej 
vody pre celé východné Slovensko, kvôli ktorej bolo asanovaných sedem rusín-
sko-ukrajinských lokalít. Nachádza sa tu prírodná rezervácia Poloniny 
s vyznačeným štvorkilometrovým náučným chodníkom: Topoľa – Ruský Potok 
– Uličské Krivé. V každej z týchto lokalít sa nachádza drevená cerkov: Topoľa 
(1700), Ruský Potok (z polovice 18. storočia), Uličské Krivé (z 1. polovice 18. 
storočia). Ďalšie vzácne drevené cerkvi sa nachádzajú v lokalitách: Hrabová 
Roztoka (z 18. storočia) – v súčasnosti neužívaná, keďže pravoslávni veriaci si 
postavili nový chrám a gréckokatolíkov, ktorým cerkov bola vrátená, už niet. 
Ďalej sú to: Inovce (1836) s ikonami maliara Michala Mankoviča, Jalová 
(1792), Ruská Bystrá (zo začiatku 18. storočia) a Šmigovec (1894). 

V Topoli sa narodil Alexander Duchnovič, v Zboji ruský právnik Mychajlo 
Lodi a najvýznamnejší rozprávkar Rusínov Slovenska Michal Pustaj, 
v Stakčíne známa ľudová speváčka Ancja Jaburová, v Ubli – spisovateľ Ivan 
Repa. V Snine sa každoročne koná Festival duchovnej piesne a stretnutia pre-
sídlencov zo Starinskej doliny na Rybníkoch, v Stakčíne festival ľudových 
piesní Ancji Jaburovej a festival modernej hudby. 

V Ubli je pohraničný prechod na Ukrajinu, ktorý tiež dáva predpoklady na 
rozvoj cezhraničnej turistiky. 

Ako vidíme, Rusíni-Ukrajinci majú čo ponúknuť nielen domácemu, ale aj 
zahraničnému turistovi. Chýbajú ubytovacie kapacity a publikácie, predovšet-
kým praktickí sprievodcovia po pamiatkach ľudovej kultúry (aspoň také, aké 
vydávajú Poliaci).3 
 
 

                                                 
3 Pozri napríklad:  MICHNIEWSCY, Magdaléna i Artur – DUDA, Marta: Cerkwie drewniane 
Karpat. Polska i Slowacja. Przewodnik. Pruszków  2003. 336 s.; KROKOSZ, Pawel – RYŃCA, 
Mariusz: Lemkowysczyna. Od ikony do pop-artu. Krakow : W-wo Bezdroźa 2004. 338 s. 
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Súčasný stav vidieckeho turizmu v Orešianskom rajóne1 
 

Katarína Nováková 
 
 

Kľúčové slová: vinohradníctvo, podnikanie, vidiecky turizmus 
Keywords: viniculture, business, country tourism 
 
The contribution deals with the business activities of contemporary vine dressers in 
Orešany region which constitutes the part of the Little Carpathian ‘wine road’. The 
author documents vine dressers’ business endeavours since the beginning of 20th 
century, as well as various difficulties and obstacles which they have had to overcome. 
The contribution indicates the problems and presents the question of the future trends in 
viniculture business that can contribute to the development of the region.  
 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť sa delí na dvanásť vinohradníckych 
rajónov. Pod číslom sedem je uvádzaný Orešiansky vinohradnícky rajón, ktorý 
je tvorený obcami: Horné a Dolné Orešany, Suchá nad Parnou a Smolenice.2 
Pre potreby môjho príspevku som sa rozhodla používať na označenie skúmanej 
oblasti práve toto vymedzenie, nakoľko najviac zodpovedá mojim potrebám.  

Obce Orešianskeho rajónu majú vinohradnícko-poľnohospodársky cha-
rakter, pričom jednotlivé odvetvia – vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo – sú tu v značnej miere rovnocenné. Vyplýva to z pôdnych vlast-
ností a geografickej polohy chotárov a obcí. Obce ležia na východnom úpätí 
Malých Karpát a sčasti na Trnavskej pahorkatine. Svahy sú v prevažnej miere 
obrátené na severovýchod. 

Tento rajón je charakteristický pestovaním a produkciou červených vín, 
hlavne dnes už pomerne neštandardnej odrody viniča – Modrým Portugalom.3 

 V príspevku sa budem zaoberať touto okrajovou, no rozhodne nie nepod-
statnou časťou malokarpatského regiónu, a podnikateľskými aktivitami jeho 
obyvateľov; vinohradníkov a vinárov.  
                                                 
1 Tento príspevok vznikol v rámci grantu VEGA č. 27 2/5104/25 „Miestny a regionálny rozvoj v 
kontexte európskej integrácie“. 
2 Pre potreby vinárskeho zákona bolo v roku 1996 spracované nové členenie vinárskych rajónov, 
ktoré je súčasťou zákona č. 332/1996 NR SR o vinohradníctve a vinárstve. In: BEZÁK, V. – SUK, 
J. 1999: Kameň a víno. Bratislava, s. 23. 
3 Pestovanie tejto odrody je spojené s vinohradníctvom Orešianskeho rajónu. Ľahké víno 
s nenáročnou ovocnou chuťou sa konzumuje najčastejšie mladé. Okrem obcí tohto rajónu sa 
vyskytuje už len sporadicky v záhradkách. Zaberá plochu asi 30 ha, čo je 1,2 % plochy plodných 
slovenských viníc. Synonymá: Portugalské modré, Portugal, Portovízel, Skoré čierne, Štrudlák.  
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V celom Orešianskom rajóne má vinohradníctvo vhodné podmienky 
v klimatických pomeroch, umožňujúcich pestovanie kvalitných odrôd viniča. 
Vinice tu boli zakladané na členitých svahoch Malých Karpát. Známe príslovie 
Kto sce slopat, mosí kopat tu v minulosti platilo dvojnásobne. Kamenisté strmé 
svahy predstavovali pre vinohradníka veľkú výzvu, aby sa pustil do práce 
a získal pôdu vhodnú na pestovanie viniča.  

Základy vidieckeho turizmu v tomto rajóne a podľa mojich poznatkov 
i v širšom okolí, položil v 30. rokoch 20. storočia podnikateľ z Dolných Ore-
šian, Jozef Belica.4 Založil a dlhé roky viedol vinársky podnik, ktorý sa zaobe-
ral výrobou a distribúciou vína do celej Československej republiky i okolitých 
štátov. Belica pochopil, že ak chce uspieť, musí do svojho podniku prilákať 
ľudí kvalitným vínom a kvalitnými službami. Vybudoval vo vinohradoch za 
obcou veľkú pivnicu aj s výčapom a spoločenskou miestnosťou. „Tu sa koná-
vali ochutnávky, rodinné a podnikové oslavy, sem chodili školské výlety, zá-
jazdy z hotelových a obchodných škôl, exkurzie, bratislavské hotely sem vodili 
klientov na ochutnávky. V lete sa na streche pivnice, v príjemnom podhorskom 
prostredí, konávali každý týždeň ľudové veselice. Počas víkendov a sviatkov bol 
zabezpečený špeciálny autobus z Trnavy do Orešian a z obce vyvážal návštev-
níkov konský povoz až k pivnici. V pivnici obsluhovali dievčatá v krojoch, za 
nohy tu viseli pečené husi a šunka, stačilo ukázať a už sa servírovalo.“5 Belica 
mal veľké plány, vynikajúci organizačný talent. Jeho hlavným cieľom bolo 
pozdvihnutie celého Malokarpatského regiónu, zviditeľnenie krásneho prostre-
dia, kraja a kultúry, a tým zlepšenie ekonomickej situácie miestnych obyvate-
ľov. Ako prvý začal predávať červené víno z Modrého Portugalu pod originál-
nou lokálnou značkou: Orešansky portugal a Orešanské červené. 

Krátko po 2. svetovej vojne po proletárskom prevrate vo „víťaznom“ feb-
ruári 1948 začalo v Československu znárodňovanie privátneho majetku a bola 
odštartovaná socializácia pôdy. To prinieslo definitívny koniec Belicovým 
podnikateľským aktivitám. Bol tŕňom v oku novým predstaviteľom obce, ne-
chcel spolupracovať s novovzniknutým jednotným roľníckym družstvom. Ob-
vinili ho z rozvracania republiky, nakoniec ho našťastie na najvyššom súde 
odsúdili „len“ za rozkrádanie štátneho a družstevného majetku. Štyri roky bol 
uväznený v Ilave, po návrate sa musel odsťahovať z obce do Trnavy, nemal 
nárok na žiadnu penziu. Veriteľom zostal dlžný 600 tisíc korún, ktoré do konca 
života nemohol splatiť.  

                                                 
4 BELICA, J. 1972: Žiadosť ministerstvu poľnohospodárstva a výživy SSR v Bratislave. Strojopis. 
Trnava, 35 s. Životopis, súkromný archív. 
5 Bližšie pozri NOVÁKOVÁ, K. 2004: Počiatky dedinského turizmu na Slovensku. (Prípadová 
štúdia o vinohradníkovi-podnikateľovi.) In: Slovenský národopis, roč. 52, č. 4, s. 241–436. 
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Jeho pivnica i jeho myšlienky a plány tak po niekoľko desaťročí zapadali 
prachom. Februárom 1948 a politickým prevratom sa v tomto rajóne skončilo 
obdobie podnikateľských aktivít v oblasti vinohradníctva, ktoré sa na dlhé de-
saťročia (počas obdobia socializovaného poľnohospodárstva, až do roku 1989) 
obmedzilo len na príležitostný predaj vína v malom množstve. Ľudia vlastnili 
malé vinohrady v záhradách a mohli tiež obrábať družstvom pridelené a vyčle-
nené parcely vinohradov. V praxi to znamenalo, že vinohradník si dorobil víno 
a čo sa nevypilo doma, to sa snažil po troche predať náhodným záujemcom – 
susedom, turistom, kolegom v práci a pod. 

Ani po opätovnej zmene režimu na Slovensku, ktorá v roku 1989 priniesla 
nastolenie demokracie, obnovu vlastníckych práv a naštartovanie liberalizácie 
ekonomiky, sa nenašiel nikto, kto by z popola vyniesol na svetlo a zrealizoval 
odvážne, ale už preverené úspešné podnikateľské vízie Jozefa Belicu.  

V súčasnosti možno pozorovať, že identita miestnych občanov ako oby-
vateľov obcí s vinohradníckymi tradíciami, je vskutku veľmi silná. Podľa po-
znatkov z terénneho výskumu považujú dnes v skúmaných obciach za vino-
hradníka každého, „…kto vlastní aspoň zopár koreňov viniča, dorobí víno, 
ktoré sa dá piť aj za triezva a ponúknuť návštevám, prípadne i zopár litrov pre-
dať“. Víno, samozrejme rôznej kvality, sa tu dnes dorába a predáva takpove-
diac v každom dome. Ten, kto dorobí viac ako 500 litrov vína, zväčša ponúka 
na predaj, aby citujem: „Zarobil aspoň na postreky a na cukor.“ Slovami in-
formátorov, za vinohradníka a vinára sa môže považovať ten, kto hrozno dorobí 
na vlastnej pôde, vylisuje, spracuje a sám si ho dokáže predať za slušnú cenu.  

Podľa oficiálnych noriem Zväzu vinohradníkov Slovenska je v súčasnosti 
za vinohradníka považovaný len ten, kto vlastní aspoň 10 árov vinohradu 
s minimálne 500 krami viniča. V mnou sledovaných obciach si z tejto pomerne 
veľkej skupiny miestnych vinohradníkov všímam dve, ktoré som vyčlenila pre 
potreby tejto štúdie. U ich možno predpokladať dôvody, snahu, perspektívu 
zamýšľať sa, a v konečnej podobe prispievať svojou činnosťou k podpore 
miestneho a regionálneho rozvoja a zviditeľneniu obcí či regiónu. 

Prvú skupinu tvoria vinohradníci – podnikatelia s viac ako 40 hektármi ro-
diacich vinohradov. Sú v rajóne traja. Založili vinárske firmy, majú stálych 
zamestnancov a sezónnych brigádnikov, skupujú hrozno od miestnych obyva-
teľov. Dorábajú hlavne vína sudové – stolové, ktoré distribuujú do obchodov, 
výčapov a pohostinstiev. Zameriavajú sa na kvantitu produkcie. Sú zapojení do 
projektu Malokarpatskej vínnej cesty, majú priestory i podmienky pre podni-
kateľské zámery. Čo sa týka aktivít smerujúcich ku hľadaniu a prilákaniu zá-
kazníka cez oblasť turizmu, zastavím sa pri každom jednotlivci zvlášť 
a pokúsim sa predstaviť vám ich vízie. 

Prvý podnikateľ má v prenájme rozsiahlu zrekonštruovanú grófsku pivnicu 
v Horných Orešanoch, nie je však miestny. Podľa mojich terénnych zistení 
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však nie je v obci veľmi obľúbený. Miestni obyvatelia sú kritickí hlavne k jeho 
spôsobu a kvalite obrábania prenajatých vinohradov, k miere serióznosti 
a ústretovosti v prístupe k miestnym producentom hrozna. Ako prvý z rajónu 
bol zapojený do projektu Malokarpatskej vínnej cesty. Orešianska pivnica je 
však len akousi pobočkou jeho firmy, ktorá sídli v Šenkviciach. Orešianski vi-
nohradníci sa sťažujú: „Len chce vyťažiť z našich vinohradov čo najviac, tu sa 
to hrozno urodí, tu ho dopestuje na našej zemi a potom to tam v Šenkviciach 
predáva pod vlastnou značkou. Nie ako Orešianske, ale ako Šenkvické, to sa 
nám nepáči.“ Podľa analýzy materiálov z terénneho výskumu sa zdá, že v obci 
hrá veľmi dôležitú úlohu lokálpatriotizmus, tak typický pre túto obec. Obyvate-
ľom najviac vadí, že podnikateľ nie je obyvateľom ich obce, teda nie je to 
miestny vinohradník a podnikateľ.6  

Druhý podnikateľ má vlastné priestory, vybudovanú pivnicu aj s posede-
ním, práve realizuje ubytovacie priestory. Dorába však vína stolové, určené 
hlavne bežným, nie príliš náročným konzumentom. Popri tom ako súkromne 
hospodáriaci roľník obrába 100 ha ornej pôdy. Konštatuje: „Nemám na nič čas, 
jaký vidiecky turizmus, ja sa potrebujem zbavit čo najviac vína, preto som rád, 
že podnikateľ zoberie do šenku 500 alebo 1000 litrov a ne aby ja som po víken-
doch predával po 1–2 litroch turistom, čo chodia okolo a zabil tak celé dni. To 
nie je pre mna, ja to vybudujem a možno môj syn nech sa venuje vidieckemu 
turizmu, organizuje koštovky a zabáva turistov, ja na to nemám čas.“ 

Tretí podnikateľ sa zameriava na výrobu a predaj viničných štepov a na 
predaj hrozna. Vlastní pomerne veľkú a dobre zachovanú viac ako dvestoročnú 
murovanú klenbovú pivnicu vo výbornom stave, ktorá by s pekným interiérom 
a k tomu náležiacimi službami iste lákala turistov a vinárskych „fajnšmekrov“ 
zo širokého okolia. Podniká päť rokov, avšak na zrekonštruovanie takýchto 
priestorov nemá postačujúce financie a ako hovorí, ani veľkú chuť, vzhľadom 
na byrokratickú mašinériu, ktorá by podľa neho otvoreniu takýchto priestorov 
pre širokú verejnosť predchádzala. Hovorí: „Mojim cieľom je vybudovať, uro-
biť na sto percent vinohrady. Aby som ja investoval do marketingu, reklamy 
a ubytovania a podplácania hygienických kontrol, na to nemám peniaze. Ale 
predstavy mám, ako by sa to dalo zrealizovať a prilákať na to turistov.“ 

Títo podnikatelia majú medzi sebou veľmi napäté vzťahy, nespolupracujú, 
nezapájajú sa do akcií organizovaných vinohradníckymi a záhradkárskymi 
miestnymi spolkami. Vidiecky turizmus považujú v súčasnosti za zbytočné 
plytvanie silami a časom. Všetci predávajú vína pod značkou „Orešanské čer-
vené“, „Orešanský portugal“, samozrejme podľa nich to najkvalitnejšie 
a najoriginálnejšie orešianske červené víno na trhu. Značku a pomenovanie 
                                                 
6 Porovnaj KADLECOVÁ, A. 1993: Ľudová kultúra ako znak lokálnej a regionálnej identifikácie. 
In: Ľudové tradície a regionálna kultúra. Zborník príspevkov zo seminára. Edit. V. Feglová, D. 
Wolfová. Nitra. s.16–31. 
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nevymysleli oni, ale prevzali ju spolu so sloganmi, dokonca motívmi na etike-
tách, od už spomínaného podnikateľa J. Belicu. Všetci traja majú odborné 
vzdelanie (VŠP Nitra, Vinohradnícka škola v Modre), podceňujú drobných 
vinohradníkov, a vysmievajú sa ich snahám o dorábanie kvalitného vína. Pova-
žujú ich za „…amatérov, vodičkárov, ktorí nevedia robiť dobré víno, vínu ne-
rozumejú a kazia vinohradníkom dobré meno“. 

Druhú skupinu podnikateľov s vínom tvoria ľudia, ktorí vlastnia, alebo ob-
rábajú menej ako 40 hektárov vinohradov. Tých je oveľa viac a väčšinou sa 
výrobe a predaju vína venujú popri svojom stálom zamestnaní. Majú 5–10 stá-
lych zákazníkov, ktorí berú viackrát do roka nad sto litrov vína, a mnoho drob-
ných zákazníkov. Títo vinohradníci sa skôr orientujú na kvalitu svojich pro-
duktov, vyrábajú vína odrodové, 7–15 druhov, majú početné a kvalitné archívy. 
Mnohí dosahujú na krajských, celoslovenských, ba dokonca jeden i na medzi-
národných súťažiach a degustáciách vysoké ohodnotenia a veľké úspechy. Vi-
nohradníctvo považujú za svoje hobby, relax a spôsob sebarealizácie. 

K „sedeniu na dvoch stoličkách“, to znamená kombinovaniu zamestnania 
s rozbiehaním výroby a predaja vína, sú nútení podľa ich slov: „Ekonomickou 
situáciou a sociálno-ekonomickou neistotou.“  

Podľa oficiálnych údajov i výpovedí informátorov potrebuje 1 rodina 
vlastniť, nie obhospodarovať, prenajatú pôdu, minimálne 6 hektárov vinohra-
dov, aby dokázala vyžiť z predaja vína a hrozna bez ďalších vedľajších príj-
mov. Toto kritérium spĺňa malé percento z tejto skupiny vinohradníkov. Mnohí 
z nich koketujú s myšlienkou podnikania, majú veľmi reálne predstavy o tom, 
ako rozbehnúť podnikanie, pritiahnuť zákazníkov a dokonca i turistov do svo-
jich domov a pivníc. Hlavným problémom sú však počiatočné pomerne vysoké 
finančné náklady a neistota rýchleho návratu investícií a ekonomickej prospe-
rity. Majú predstavy o zrekonštruovaných starých pivniciach, slovenských iz-
bách, obsluhe v krojoch, kulinárskych špecialitách, posedeniach a ochutnáv-
kach priamo vo vinohrade, chýba im však odvaha pustiť sa do toho naplno. Tak 
zatiaľ pracujú (samozrejme nie všetci) v nie vždy reprezentatívnych 
priestoroch. Veľmi často sú to pivnice, či prešovne a garáže, málo osvetlené, 
zle vetrané, zapratané. Aj tu sa už dá zaznamenať snaha o budovanie re-
prezentatívnejších priestorov. Podľa mnohých vinohradníkov to znamená bu-
dovanie nových priestorov – slovenských izieb, či úprava a výzdoba pivníc 
a prešovní keramikou, pracovným náradím, krojovými súčiastkami, starými 
fotografiami a podobne.  

Zo strany miestnych obecných úradov a zastupiteľstiev nevychádzajú tak-
mer žiadne snahy o zviditeľnenie obcí podporou miestnych vinohradníkov, ani 
o pozdvihnutie regionálneho rozvoja cez vinohradníctvo a tradíciou overené, na 
Slovensku v minulosti pomerne známe orešianske vína. Kým v okolitých vino-
hradníckych mestách – Modra, Pezinok, Svätý Jur pochopili, že spoločenskými 
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podujatiami, rôznymi akciami, ako napríklad svätenie sôch Urbana, mladého 
vína, vinobraniami, ochutnávkami a otváraniami pivníc, môžu prilákať náv-
števníkov a potenciálnych konzumentov, na dedinách akoby zaspali. 

Jedinou známou aktivitou miestnej samosprávy v Horných a Dolných Ore-
šanoch v tomto zmysle bolo osadenie informačných tabúľ o Malokarpatskej 
vínnej ceste. Prispela k tomu, že raz do roka, v Deň otvorených pivníc, aj sem 
zablúdia turisti a konzumenti: „Ak sa neopijú už v Jure, trafia až na koniec vín-
nej cesty,“ a majú chuť aj na návštevu dvoch orešianskych pivníc, ktoré nájdu 
na mapke. 

A tiež raz do roka poskytne Obecný úrad v Horných Orešanoch zdarma 
priestory Kultúrneho domu pre zorganizovanie výstavy a ochutnávky vín 
miestnych vinohradníkov. Začiatkom 90. rokov 20. storočia boli snahy nadvia-
zať na tradície slávností vinobrania aj v Horných Orešanoch, ktoré sa tu tra-
dične konávali pred druhou svetovou vojnou. Zorganizovala ich miestna folk-
lórna skupina a obyvatelia to prijali s veľkým nadšením. Ozdobili si domy, vy-
vliekli pred domy sudy, staré preše, zo sekretárov oprášili a vystavili keramiku 
po predkoch a vynukovali okoloidúcim svoje vína na ochutnávku aj s malým 
občerstvením. Celá obec akoby ožila. Toto nadšenie sa opakovalo tri roky. Po-
tom, ako zanikla folklórna skupina, sa už nenašiel nik ochotný podujať sa na 
zorganizovanie slávností vinobrania. 

Hornoorešianski vinohradníci sú však ako jediní, na rozdiel od okolitých 
obcí, združení v záhradkárskom spolku. Majú družby s vinármi doma 
i v zahraničí, chodievajú na ochutnávky – koštovky, hlavne na Moravu a blednú 
závisťou nad krásnymi pivnicami a službami, ktoré tam vinohradníci majú, po-
núkajú a vedia speňažiť. Ako sami vravia, až tam pochopili, že ak chcú dnes 
v tak silnej konkurencii na trhu s vínom uspieť, musia sa jednoznačne oriento-
vať len na kvalitu výrobkov a prvotriedne služby. 

Istou príležitosťou pre vinohradníkov a výrobcov vín sa v súčasnosti stá-
vajú aktivity na Smolenickom zámku. Ako kongresové centrum Slovenskej 
Akadémie Vied zámok ponúka priestory pre medzinárodné spoločensko-kul-
túrno-vedecké podujatia. Okrem kongresov a konferencií sa tu však konávajú 
tiež svadby, oslavy, plesy, výstavy a mnohé iné aktivity. Počas týchto vedec-
kých a spoločenských podujatí sa tu organizujú na spestrenie programu ochut-
návky vín z okolia, spojené s predajom. Niekoľko miestnych vinohradníkov tak 
získalo možnosť prezentovať svoju prácu, získať zaujímavé kontakty 
i potenciálnych zákazníkov. Niektorí z nich – podľa poznatkov z výskumu – 
práve tu dostali zaujímavé ponuky na spoluprácu či jednorazový predaj veľ-
kého množstva vína.  

Ďalšou lastovičkou, ktorá sľubuje pozdvihnutie a zviditeľnenie vinohrad-
níckej kultúry regiónu, je podujatie s názvom Dlhý stôl vín na Smolenickom 
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zámku.7 Organizuje ju od mája 2004 nájomca zámockej pivnice v mesačných 
intervaloch. Je to vlastne ochutnávka vín spojená s posedením pri cimbalovej 
muzike a sprievodným programom v areáli zámku. Podujatie sa vždy nesie 
v inom duchu: ochutnávajú sa vína mladé, archívne, zahraničné, ročníkové, 
miestne a pod. Dlhý stôl vín si získava návštevníkov a priaznivcov zo širokého 
okolia. Na tomto zaujímavom podujatí sa však zúčastňuje mizivé percento do-
máceho obyvateľstva. Nie sú dostatočne informovaní o konaní takýchto a po-
dobných podujatí, nie sú žiadne reklamy, letáky, nič sa nevyhlási v miestnom 
rozhlase, informácie sa šíria len ústnym podaním. Tento rok (2005) usporiada-
telia po prvýkrát uverejnili informáciu o ochutnávke na internete a dali reklamu 
do regionálnych novín. Na tomto podujatí majú možnosť sa prezentovať aj do-
máci vinohradníci, ak ich produkt spĺňa isté kvalitatívne kritériá, využiť prie-
stor na zviditeľnenie sa a spropagovanie svojej práce, získavať zákazníkov, 
kontakty a hlavne vstúpiť so svojou produkciou do širšieho povedomia. 

Vidiecky turizmus zostáva zatiaľ pre vinohradníkov spod orešianskych vi-
nohradov len snom. Pre niektorých hmlistým a vzdialeným, pre iných vcelku 
reálnym a blízkym. Ale stále ostáva snom. Ešte vždy sa akoby báli naplno sa 
oddať myšlienke a možnostiam miestneho a regionálneho rozvoja práve cez 
miestnu vinohradnícku kultúru a jej špecifiká.  

Čas ukáže, či sa niekto napokon odhodlá postaviť svoje živobytie 
a profesionálne ambície na predaji dobrého orešianskeho vína a poskytovaní 
kvalitných pohostinských služieb. 
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The contribution represents an ethnological analysis of historical and contemporary 
empirical research of viniculture tourism in the Little Carpathian region. The author 
explains developmental stages of the research in the context of post-socialistic 
transformation in the connection with local social structure and its historical 
development. Economic interests of vine dressers as well as qualitative characteristics 
and importance of the local and regional partnerships constitute the crucial point of the 
development. 
  
Malokarpatský región a vinohradníctvo 
 

Podnikateľské aktivity orientované na turizmus vykonávajú s cieľom lep-
šieho zhodnotenia svojich výrobkov viaceré odvetvia poľnohospodárstva 
a potravinárstva. K nim patrí aj vinohradnícka výroba. Na Slovensku sa reali-
zuje v piatich geograficky zákonom vymedzených produkčných oblastiach, 
rozlične prekrývajúcich národopisne, resp. územnosprávne vymedzené regióny. 

Na príklade jednej z nich – Malokarpatskej vinohradníckej oblasti – sa 
chcem venovať etnologickým pohľadom na sociálne vzťahy spojené so súčas-
ným stavom i perspektívami vinohradníctva. Cieľom je poukázať na kontexty 
vidieckeho cestovného ruchu a jeho užšej formy – agroturistiky, pri ktorej na 
vidieku dochádza k využitiu poľnohospodárskych podmienok a potenciálu ag-
rárneho sektora pre potreby cestovného ruchu. 

Podkladom sú moje archívne a terénne výskumy vinohradníkov ako so-
ciálnej skupiny a jej pozície v aktuálnych transformačných procesoch, ako 
i poznatky získavané predovšetkým v posledných siedmich rokoch etnografic-
kým pozorovaním diania spojeného s vinohradníctvom v mestách Modra 
a Pezinok a ich zázemí. 

V zmysle úvah nad regionálnymi perspektívami je dôležité upozorniť, že 
podľa platného územného členenia patrí sledované územie malokarpatského 
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regiónu do Bratislavského kraja, je husto osídlené, má rozvinutú poľnohospo-
dársku výrobu, priemysel a vysokú zamestnanosť, infraštruktúrne 
a ekonomicky patrí k najrozvinutejším v krajine. Zásadné premeny ekonomic-
kej a sociálnej štruktúry (stagnácia poľnohospodárstva, pauperizácia roľníctva, 
vysťahovalectvo, odchod do miest, zjednocovanie výroby a trieštenie sociálnej 
sféry, rozvoj dopravy a školstva atď.) ho významne zasahujú už od prvých fáz 
modernizácie v období rozvíjajúceho sa „uhorského“ kapitalizmu v druhej po-
lovici 19. storočia. Dynamicky sa rozvíja aj dnes, o. i. tiež vďaka prítomnosti 
metropoly Bratislava, jej rozličným ekonomickým a sociálnym vyžarovaniam, 
zahraničným investíciám a medzihraničnej spolupráci i vďaka pestrej hospo-
dárskej a sídelnej skladbe. Prvkom spojeným s minulosťou i súčasnosťou per-
spektív tohto regiónu je aj vinohradníctvo, o ktorom bude reč.  

 
Vývojové fázy, sociálne a kultúrne charakteristiky  
mestského vinohradníctva 

 
Mestský typ vinohradníctva sa tu rozvinul na domácej tradícii obohatenej 

potenciálom opakovaných stredovekých nemeckých kolonizácií. Orientovaný 
bol na pestovanie viniča na dedičnej pôde, výrobu a uskladnenie vína 
v produkčných a skladovacích priestoroch ako súčasti rodinných domov 
v opevnených mestách a na jeho ziskový predaj. Obdobím najväčšieho rozvoja 
prešiel v 16.–18. storočí. Podieľal sa na získavaní feudálnych privilégií a šta-
tútu slobodných kráľovských miest pre štyri tunajšie sídla (Bratislava, Svätý 
Jur, Pezinok, Modra) a vytvorení špecifickej podoby kultúrnej krajiny pokrytím 
juhovýchodných svahov pohoria Malé Karpaty (od Bratislavy po Trnavu) vini-
cami. Prispel k rozvoju osobitého typu mestskej architektúry a podoby okoli-
tých dedinských sídel, špecifického organizačného a majetkovo-právneho sys-
tému spojeného s vinohradníctvom, k rozvoju a prehlbovaniu tradície špeci-
ficky vinohradníckych vedomostí a odborných zručností, materiálnej 
i duchovnej kultúry spojenej s výrobou a obchodom. 

Okrem ovplyvnenia ekonomických a kultúrnych znakov oblasti sa malo-
karpatské mestské vinohradníctvo stalo základným faktorom pri formovaní 
prvkov regionálne príznačnej sociálnej štruktúry: početnej skupiny poľnohos-
podárskeho robotníctva tvoreného sociálne nižšími mestskými skupinami 
a sezónne najímaným obyvateľstvom prevažne z dedín regiónu. Podnietilo 
a stabilizovalo remeselnícke zázemie spojené s odvetvím cez výrobu náradia, 
nástrojov, vinohradníckych lisov a nádob. Na jeho báze sa ako časť právne se-
bavedomého meštianstva sformovala majetkovo diferencovaná skupina slobod-
ných mestských vinohradníkov, orientovaná na držbu vinohradníckej pôdy ur-
čenej na ziskové podnikanie a obchod s vínom. 

Stagnácia odvetvia, ktorej príčiny a dôsledky od polovice 19. storočia sa 
prekrývajú s faktormi vývoja uhorského štátu, prechádzajúceho ekonomickými 
a sociálnymi transformačnými procesmi modernizácie, pokračovala aj v 20. 
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storočí. V období uhorského kapitalizmu v etape od rakúsko-maďarského vy-
rovnania do 1. svetovej vojny i v podmienkach liberálnej ekonomiky 
v centralizovanom štáte Republiky Československej nestrácalo malokarpatské 
vinohradníctvo ako prechodne ziskové, prechodne krízou postihované odvetvie 
na pomedzí poľnohospodárstva a živnostníctva v regióne svoj zmysel: využí-
valo lokálne prírodné podmienky a ľudský potenciál, časti obyvateľstva 
s vlastníctvom dostatočnej výmery pôdy prinášalo zisky, možnosť investícií a 
spoločenskú prestíž, iným skupinám poskytovalo nádennícku a sezónnu prácu, 
iným doplnok k živnostníctvu či robotníckym zamestnaniam a pod. Podľa vý-
sledkov empirických výskumov sa v malokarpatských mestách spoločnými 
záujmami stmeľovaná skupina samostatných vinohradníkov naďalej majetkovo 
diferencovala a ekonomicky (i v zmysle technického rozvoja) napredovala len 
jej úzka časť. Ako pevná súčasť starej strednej vrstvy miest sa však aj v prvej 
polovici 20. storočia podieľala na plnení sociálnych a kultúrnych funkcií 
a s vedomím perspektívy sa usilovala o svoj rozvoj. Úspechy výrobné 
a obchodné podporovala aktivitou spoločenskou v rámci vlastnej skupiny (ak-
tívnou prácou vinohradníckych spolkov a vytváraním obchodných a výkupných 
družstiev), aktivizovala sa v lokálnom spoločenstve, politickou i organizačnou 
aktivitou a združovaním sa v celoštátnom meradle presadzovala svoje záujmy 
v mieste pôsobenia i v nadlokálnych štruktúrach. 

Nástupom proletárskej diktatúry v roku 1948, procesmi vyvlastňovania 
a socializácie poľnohospodárstva začína kvalitatívne nová etapa vinohradníctva 
ako odvetvia. Predtým majetkovo, statusovo a prestížou diferencovaná skupina 
sa zliala spolu s príslušníkmi iných sociálnych vrstiev do jedného navonok jed-
notného celku bez privátneho vlastníctva. 

V 50. rokoch 20. storočia nastala ďalšia kríza odvetvia. Spôsobilo ju ná-
silné a veľmi pomalé združstevňovanie a scelovanie pôdy, zmena organizácie 
hospodárenia a nekvalitné obrábanie pri nedostatku pracovných síl. 

Fáza relatívnej prosperity začala približne od 60. rokov 20. storočia – po 
radikálnych premenách vinohradníckej krajiny ako podmienky zavedenia me-
chanizácie v zlúčených roľníckych družstvách, po štátom podporovanom zave-
dení veľkokapacitného spracovávania hrozna a odbytu vína. Rozvoj bol tiež 
dôsledkom postupného nárastu kvalifikovaných odborníkov v odvetví, rozvoja 
nových technológií, šľachtiteľstva a vinohradníckeho výskumu. Nositeľom 
odvetvia sa stala socialistická veľkovýroba, jeho aktérmi manažmenty jednot-
ných roľníckych družstiev. Výroba i odbyt sa riadili štátnym plánom, každo-
ročná produkcia a výška cien bola určovaná zvonka, pred kvalitou 
a odrodovými vlastnosťami vín mali prednosť kvantita a splnenie plánu. 

Majetkové a vlastnícke pomery nastolené komunistickým režimom 
z hľadiska mestského vinohradníctva popreli tradíciu a transformovali sociálne 
vzťahy cez nové princípy prístupu a vylúčenia z možnosti narábať s majetkom 
a zdrojmi. Pôda, výrobné kapacity a domy popredných vinohradníkov boli zo-
štátnené, rebríčky hodnôt, statusu a moci prevrátené, sociálna i ekonomická 
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báza odvetvia právne i fakticky zlikvidovaná. Pre región sa stali vinohradnícke 
stavby, nástroje, duchovná kultúra a tradície kultúrnym dedičstvom, symbolom 
celkom jednoznačne spojeným s minulosťou. Vinohradníci sa v čase socializmu 
stratili medzi členmi či zamestnancami družstiev, alebo prešli do iných odvetví 
výroby a služieb. 

Znalosti a vedomosti odvetvia sa v širokej miere uchovávali vďaka exis-
tencii záhumienkového hospodárenia pri JRD, alebo pri pestovaní viniča 
v záhradách a záhradkárskych kolóniách, kde pomáhali dospievajúce, či dochá-
dzali pracovať aj odsťahované dospelé deti. Niektorí z tých, ktorí takto pesto-
vali hrozno, ho symbolicky speňažovali v miestnych štátnych výkupoch vo 
vinárskych závodoch (čomu sa príznačne hovorilo „odovzdávanie“). Niektorí 
povolené množstvá spracovali na víno doma, úzkostlivo dbajúc na kvalitu, po-
nechávali ho na domácu spotrebu a darovanie priateľom. Iní na prilepšenie do-
máceho rozpočtu predávali svoje víno „cez ulicu“, „do bandasiek“ záujemcom. 

  
Postsocialistická fáza 

 
Zmena, ktorú priniesol rok 1989, znamenala pre malokarpatské vinohrad-

níctvo odštartovanie komplikovaného pletenca ambivalentných procesov. Pre-
mena socialistickej družstevnej vinohradníckej produkcie prepojenej so zoštát-
nenou výrobou a obchodom na privátne podnikateľské odvetvie začala reštitú-
ciami pôdy a rozpadom tunajších samostatných, resp. zlúčených jednotných 
roľníckych družstiev. Sprevádzalo ju odhodlanie a pocit hlbokého zadosťučine-
nia z nápravy krívd. V mnohých prípadoch sa však neuvážená nádej a snaha 
o obnovu niekdajšieho – s odstupom času idealizovaného – stavu (že mestá 
a dediny v oblasti opäť ožijú vinohradníckym ruchom a bývalí vlastníci viníc 
a dorábatelia vína budú tvoriť prosperujúcu hrdú skupinu „pánov vinohradní-
kov“) ukázali ako nereálne.  

a) Ako problém sa ukázalo už samotné „vybratie“ vlastnej či rodičovskej 
pôdy z družstva, pričom bariérou je identifikácia kedysi rozdrobených pozem-
kov na dnes obrovských celkoch, často so zmenenou orientáciou 
v zdevastovanom teréne, ako i nedoriešené vlastnícke a užívateľské vzťahy. 

b) Komplikácie predstavuje tiež kvalita a vek družstevných vinohradov, 
technické možnosti obrábania, finančná náročnosť novej výsadby 
a neexistencia súkromného kapitálu na investície, resp. dôveryhodného systému 
štátnych podpôr. 

c) Celkom odlišné v porovnaní s „predsocialistickými“ pomermi sú pod-
mienky na kvalitné odborné obrábanie, zber a spracovanie úrody, keď sa nielen 
zmenila zamestnanecká a vzdelanostná štruktúra niekdajších vinohradníckych 
rodín, ale zanikol predtým v regióne fungujúci systém sezónneho využívania 
početného vinohradníckeho robotníctva. 

d) Podmienkou úspechu firmy je aj kvalitná moderná technológia výroby 
a ziskový predaj, čo narazilo na neexistenciu súkromných spracovateľských a 
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skladovacích kapacít v podmienkach zanikajúceho systému štátnych či druž-
stevných výkupov hrozna a organizácie odbytu. 

e) Napokon súčasťou reťazca je samotné speňaženie produktu: ideálom vi-
nohradníckeho podnikania je prepojenie prvovýroby na spracovanie a obchod 
vo veľkom, resp. realizácia vína v gastronomických a turistických zariadeniach. 
V uvedenom období štartovania premien sa však, tiež vzhľadom na nedosta-
točne dlhý čas potrebný na sociálnu transformáciu, v malokarpatskom regióne 
iba začali vytvárať zárodky kolektívnej neformálnej či inštitucionalizovanej 
bázy vinohradníctva, rovnako ako aj formulovanie konsenzuálnych lokálnych 
a regionálnych stratégií v oblasti turizmu a cestovného ruchu. 

Prvá polovica 90. rokov 20. storočia sa preto stala obdobím, keď nadšené 
podnikateľské vzopätie v súkromnom vinohradníctve prelínajúce sa 
s problematickým udržiavaním kontinuity obrábania spoločných vinohradov 
v rozpadávajúcich sa poľnohospodárskych družstvách regiónu veľmi skoro 
vystriedal prudký pokles a stagnácia. Opísaná fáza sa prekrýva s celko-
vým úpadkom slovenského poľnohospodárstva v období jeho transformácie po 
roku 1991, resp. 1992, ktorého hlavnými faktormi boli otázky vlastníckych 
a užívateľských práv k pôde, charakter privatizácie a vývoj legislatívy. 

Následný postupný rozvoj vinohradníckeho podnikania po odoznení spo-
mínanej krízy a jeho stabilizácia v nasledujúcich rokoch sú podmienené na 
makroúrovni stabilizáciou podnikateľských podmienok, pokračujúcou trans-
formáciou ekonomiky, príjatím nových daňových zákonov a zákona 
o vinohradníctve, decentralizáciou rozhodovania z centra na obce, ako aj arti-
kulovaním európskych integračných snáh krajiny. Na mikroúrovni sledovaného 
regiónu sa postupne začala tvoriť v prostredí subjektov podnikajúcich vo vino-
hradníctve a vinárstve čitateľnejšia škála, transparentnejšie zrkadliaca postu-
pujúcu majetkovú diferenciáciu, ekonomickú a legislatívnu realitu.  

Privátne vinohradníctvo dnes v regióne tvoria vinohradnícke a vinárske 
pestovateľské a výrobné ekonomické subjekty s rozlične stanovenou šírkou 
predmetu podnikania: od početne bohato zastúpenej záhradkárskej formy, cez 
zanedbateľný počet vinohradníkov v štatúte súkromne hospodáriaceho roľníka 
po malé firmy na pestovanie viniča a výrobu vína z vlastnej produkcie, podniky 
orientované na výkup hrozna od malopestovateľov a výrobu vína až po obchod 
s vínom. V priebehu posledných troch rokov spektrum doplnili aj veľké vino-
hradnícke a vinárske spoločnosti, ktoré využívajú prenajatý, sprivatizovaný či 
odkúpený pôdny majetok družstiev a vinárskych závodov, skladovacie, vý-
skumné a spracovateľské kapacity niekdajšej socialistickej vinohradníckej veľ-
kovýroby. Vznikli a etablovali sa tu tiež firmy zabezpečujúce zázemie odvetvia 
(predaj sklených a plastových nádob, náradia a techniky, chemických pros-
triedkov a pod.). Etablujúce sa menšie, resp. už úspešné firmy k vlastnej pôde 
prenajímajú ďalšiu a vysádzajú už aj nové vinohrady, prenajímajú od bývalých 
družstiev alebo budujú vlastné moderné spracovateľské priestory, organizujú si 
výkup hrozna od maloproducentov v regióne alebo kupujú kvalitné hrozno po-
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žadovaných odrôd vo vzdialenejších oblastiach (predovšetkým v Nitrianskej 
vinohradníckej oblasti).  

 
Vinohradníctvo a turizmus 

 
V pohľade na vývoj a súčasnosť mestského vinohradníctva v malokarpat-

skom regióne sa odhaľuje šírka historicky sformovaných sociálnych súvislostí 
tohto odvetvia. Vyplývajú z jeho tradície v regióne, zo širokého zázemia, z 
prepojenia na mnohé sféry života v mestách, ale predovšetkým z jeho 
charakteru ako sféry na hranici poľnohospodárstva a podnikania. Pokúsim sa 
teraz poukázať na rolu, akú zohrávajú (popri ekonomických, výrobno-tech-
nických a legislatívnych faktoroch) práve tieto, pre sledované odvetvie prí-
značné charakteristiky, v aktuálnej situácii formulovania a napĺňania predstáv o 
regionálnych perspektívach v súvislosti s turizmom.  

Ako som vyššie uviedla, podľa mojich doterajších poznatkov došlo po ob-
dobí krátkeho, v istom zmysle živelného rozvoja odvetvia vplyvom makrofak-
torov, ale tiež istých vnútorných bariér, začiatkom 90. rokov 20. storočia 
k náhlemu úpadku a ohrozeniu jeho ďalšej existencie. Odštartovanie pozvoľ-
ného, v porovnaní s predchádzajúcim – opatrného – rozvoja, ktorý odvtedy 
neprestáva akcelerovať, datujem pracovne do začiatku druhej polovice uvede-
ného desaťročia. 

O. i. je to v postkomunistickej etape Slovenska aj obdobie, keď sa začali 
formulovať európske integračné očakávania a plány. Pre transformujúce sa 
vinohradníctvo, nachádzajúce sa v úpadku a existenčnom ohrození, 
v legislatívnej neistote a neprichádzajúcej záštite štátom, znamenala vidina 
vstupu do EÚ ďalšie hrozby: zmenu právnych rámcov, stratu konkuren-
cieschopnosti, odbytové a cenové problémy atď. 

Možnosti informovanosti a nadväzovania kontaktov, ktoré sa krátko po 
zrútení železnej opony otvorili, viedli však v malokarpatskom regióne o. i. aj ku 
komunikácii so susednými prihraničnými regiónmi. Po predvstupových roko-
vaniach sa v jej dôsledku a aj vďaka osobnostiam zo sféry vinohradníctva, za-
čali v regióne veľmi dynamicky vytvárať podmienky pre rozličné aktívne sku-
piny na podávanie projektov, partnerstvá a mikroregióny na úrovni samospráv 
i združení. Vďaka podobným hospodársko-kultúrnym charakteristikám histo-
rickej vinohradníckej oblasti presahujúcej hranice severného Maďarska, Dol-
ného Rakúska a juhozápadného Slovenska sa už od počiatku ponúklo práve 
vinohradníctvo a jeho tradície ako báza začínajúcej spolupráce i ako možná 
nosná idea rozvoja cestovného ruchu a turizmu. Poznanie, že vidiecka turistika 
a agroturistika je v Rakúsku ako turistickej veľmoci modernou alernatívou roz-
voja privátneho podnikania, ale tiež mnohých miest a obcí, vyvolal úmysel 
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spoločne vytvárať podmienky pre jej rozvoj i v malokarpatskom regióne.1 
Miestne vinohradníctvo hľadalo podnety a inšpirácie pre etablovanie sa a eko-
nomickú a obchodnú perspektívu do budúcnosti. Inštitucionalizácia medziná-
rodnej spolupráce – takpovediac pod jeho hlavičkou – prispela nielen k potrebe 
vytvorenia a spevneniu „domácich“ partnerstiev, ich vonkajšej formalizácii 
a aktivizácii, ale aj faktickému vstupu vinohradníkov a vinohradníctva ako roz-
vojového činiteľa do povedomia v regióne samotnom. Na tvorbe koncepcie a 
projektov, propagačných materiálov, podoby a priebehu odborných a kultúr-
nych aktivít, ale aj na ich propagácii pred verejnosťou a v tlači spolupracujú od 
počiatku s vinohradníkmi osobnosti a inštitúcie organizujúce kultúru a osvetu, 
ako aj podnikateľské osobnosti aktívne často aj v lokálnej politike, odborníci 
z oblasti vinohradníctva a vinárstva, histórie regiónu, gastronómie atď. 
Inštitucionálne sú spoločné záujmy presadzované aj cez mestské a regionálne 
informačné a kultúrne strediská, regionálnu komunitnú nadáciu a lokálnu tlač. 
Na vinohradníckych a vinárskych podujatiach sa vždy zúčastňujú spolu 
s predstaviteľmi odborných združení a spolkov aj predstavitelia samospráv. 
Mestá a obce vystupujú ako ich spoluorganizátori, artikulujú spoločné záujmy 
s vinohradníctvom. Podujatia, tlačené sprievodné materiály, pozvánky a 
katalógy vín sú využívané na prezentáciu miestnych firiem a podnikateľov a 
téma vína a vinohradníctva vstúpila prostredníctvom reklamy tiež do vonkajšej 
podoby verejného priestoru.  

 
Vinohradnícky turizmus po roku 1995 

 
V roku 1995 založili malokarpatskí vinári (priamo inšpirovaní Rímskou 

vínnou cestou Carnuntum v rakúskom Burgenlande) v spolupráci 
s Malokarpatským osvetovým strediskom Združenie Malokarpatská vínna cesta 
(ďalej Z MVC), ktorého členmi sa stali samosprávy regiónu, regionálni produ-
centi vína i jednotlivé vinohradnícke spolky (Rača, Sv. Jur, Pezinok, Šenkvice, 
Modra, Budmerice). Ako svoj cieľ formulovali predať čo najviac vína a prilá-
kať turistov, ale aj zvyšovať kvalitu vína a spôsobu jeho podávania, obnovova-
nie kultúrnych tradícií súvisiacich s pestovaním, dorábaním i pitím vína.2 Myš-
lienka vybudovať cestu – vedie cez bývalé kráľovské mestá a priľahlé podhor-
ské obce okresov Bratislava, Pezinok a Trnava – vznikla ako potreba upozorniť 
na malokarpatský región a predstaviť ho domácemu i zahraničnému návštevní-
kovi.3 V každej lokalite MVC je možné vyhľadať a navštíviť označené miestne 
                                                 
1 MACH, František: Chráňme dedičstvo našich otcov. In: Vážne i veselo o víne. Malokarpatské 
oberačky. Zost. František Mach. Modra 1998, s. 5. 
2 (ap): Čo je Malokarpatská vínna cesta? In: SME, roč. 9, 15.1. 2001, č. 263, s. 19. 
3 Inšpiráciou sa stali vínne alebo vinárske cesty v západnej Európe (Rakúsku, Nemecku 
a Francúzsku) ako geograficky vyznačené línie spájajúce produkčné vinárske lokality na istom 
území. Ich podstatou je cesta výrobcu k zákazníkovi a naopak. V modernom turistickom ruchu sa 
chápu ako účinný spôsob zapájania záujemcov o fyzickú a duševnú relaxáciu do prehliadky 
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vinohradnícke podniky a domy a kúpiť si víno – to je spoločná črta. Všade však 
láka návštevníka aj čosi iné, pozoruhodné, v čom každá z lokalít artikuluje 
vlastnú identitu na Ceste: prírodné zvláštnosti, kultúrno-historické pamiatky, 
múzeá, galérie, športoviská a cyklotrasy, remeselnícke dielne, folklór, ľudové 
umenie, divadelné či hudobné festivaly, kulinária, reštauračné zariadenia, ná-
učné chodníky etc. S cieľom informovať širokú verejnosť vydalo Z MVC (v 
prvom roku s podporou fondu PHARE) turistickú príručku, mapu a každoročne 
vydáva aktuálny program vínnej cesty.4 V roku 2001 sa Z MVC a malokarpat-
ský región spoločne prezentovali na Veľvyslanectve SR vo Viedni, pravidelne 
sa spoločne prezentujú na Medzinárodnej výstave cestovného ruchu 
Slovakiatour v Bratislave.  

Od septembra 2001 sú členské obce a mestá označené tabuľou s názvom 
MVC a vinárskym logom, menšími tabuľami aj zariadenia podnikateľov, čle-
nov združenia. Sezónu na MVC otvárajú začiatkom septembra, koncom sep-
tembra bývajú vinobrania – oberačkové slávnosti v Rači, Modre a Pezinku; 
ďalšími akciami sú ochutnávky burčiaku a mladého vína; organizujú Sväto-
martinské (11. nov.) a Svätokatarínske (25. nov.) požehnania mladého vína, 
Dni otvorených pivníc, výstavy umeleckých etikiet, úžitkového skla, zimné 
školy vinára, miestne ochutnávky a výstavy vín (Vínne trhy Pezinok, Vitis 
aurea Modra, Vino Gallery a Vinofest v Bratislave, miestne ochutnávky Vino-
fest v Modre) exkurzie po MVC pre novinárov, degustácie vín s odborným vý-
kladom, prezentácie vinárov jednotlivých lokalít, v lete vychádzky do vinohra-
dov, od 2001 Deň otvorených dverí s husacími špecialitami v obci Slovenský 
Grob.5 

Od roku 1996 sa konajú z aktivity Združenia pezinských vinohradníkov 
a vinárov (vzniklo 1995) Vínne trhy Pezinok (súťaž vín s následnou verejnou 
ochutnávkou), ktorými tunajší vinári spolu s mestom Pezinok a Regionálnym 
kultúrnym strediskom (neskôr Malokarpatským osvetovým strediskom) 

                                                                                                            
turistických ciest, kultúrnych a historických pamiatok, rekreačných zariadení. Spolu 
s poskytovaním ubytovania, gastronomických regionálnych špecialít ponúkajú i kvalitné vína 
v danej lokalite a regióne: pri ich budovaní sa vychádza z filozofie, že zákazník je skôr ochotný 
zaplatiť zodpovedajúcu cenu za ponúkané vína v mieste, kde sa urodili, a súčasne sa oboznámi 
s prostredím, kde hrozno dozrievalo a vyrába sa víno. Hosť-turista vo vinohradníckom regióne 
uprednostňuje: bezprostredný kontakt s výrobcami, osobné a odborné rozhovory o víne, regionálne 
typickú ponuku jedál, zodpovedajúcu kvalitatívnu úroveň vína, zodpovedajúci pomer cien 
a poskytovaných služieb, primeranú turistickú doplnkovú ponuku v oblasti kultúry, remesiel, 
pamätihodností, koncertov, folklórnych slávností a pod.; MVC od počiatku spolupracuje 
s Malokarpatským osvetovým strediskom; 1.5. 1997 vznikla Turistická informačná kancelária 
región Malé Karpaty v Modre. 
4 SOUKUPOVÁ, Jana: Malokarpatská vínna cesta. In: Vážne i veselo o víne. Malokarpatské 
oberačky. Zost. František Mach. Modra 1998, s. 10. 
5 Pozri brožúru: Vinohradnícky a vinársky rok na Malokarpatskej vínnej ceste /Kleinkarpatischer 
Weinstrassenkalender 2001/2002. Pezinok : Združenie Malokarpatská vínna cesta v spolupráci 
s Malokarpatským osvetovým strediskom v Pezinku 2001. 
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v Pezinku úmyselne nadviazali na niekdajšie Malokarpatské vínne trhy z 80. 
rokov. V roku 1996 s rozvojom súkromného podnikania a vznikom vinohrad-
níckych spolkov v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti už boli schopní zor-
ganizovať toto podujatie, ktoré je medzi vinármi, obchodníkmi s vínom 
i konzumentmi považované za najvýznamnejšie. Cieľom obnovenej tradície 
vínnych trhov ako jarných slávností vína je urobiť z regiónu turisticky príťaž-
livú oblasť po celý rok.6 Od roku 2003 podujatie spestruje súťaž o Kráľovnú 
vína, od roku 2004 aj súťaž o najkrajšiu etiketu a adjustáž, od roku 2004 sa 
sprísnili aj pravidlá hodnotenia pri dvojdňovej odbornej degustácii – hlavným 
cieľom tejto inovácie je zvyšovať náročnosť na kvalitu slovenských vín, čo je 
pre konkurenciu na trhu v EÚ rozhodujúce.7 V roku 2005 sa Vínne trhy Pezi-
nok konali pod záštitou ministra poľnohospodárstva SR. 

V novembri 2000 sa na MVC uskutočnil I. ročník Dňa otvorených pivníc, 
keď sa dalo pozrieť najmä do pezinských pivníc a ochutnať kvalitné vína. V 
roku 2001 sa združenie rozhodlo otvoriť pivnice v celej oblasti od bratislavskej 
Rače až po Horné Orešany v okrese Trnava: návštevník si zakúpi vínny pas 
(Informačné centrum v Pezinku na námestí), môže nazrieť do pivníc vinárov (v 
roku 2001 do 30 v 9 mestách a obciach, v roku 2004 to už bolo 64 pivníc v 20 
lokalitách) bez ohlasovania sa vopred, degustuje najlepšie vína a zažíva atmo-
sféru bezprostrednosti. Všetci návštevníci sú označení veľkou korkovou zátkou, 
dostanú degustačný pohárik, mapu a vínny pas. Cesty po pivniciach sa oboha-
cujú aj zábavou pri hudbe a ochutnávkami miestnych gastronomických špecialít 
(napríklad na 2. ročníku v roku 2001 autobus večer zdarma viezol záujemcov 
do obce Dubová na veselicu s gastronomickými špecialitami – zabíjačka 
a zemiakové scískanice – o polnoci sa s nimi vracal späť do Pezinka). 

Charakteristickou črtou vinohradníckeho turizmu v regióne je využívanie 
neďalekej Bratislavy ako zdroja záujemcov o krátkodobú prímestskú 
a zážitkovú turistiku. Okolie metropoly láka však aj hostí zo zahraničia, z čoho 
začínajú mať osoh nielen samotní vinári, ale aj turistické, ubytovacie 
a reštauračné zariadenia. Turizmus ako fenomén rozvíjajúci sa na základe vše-
stranne prospešného partnerstva, ktorý v geografickom zmysle už prekonal 
hranice „starých“ vinohradníckych lokalít, sa ekonomicky opiera o piliere tvo-
rené miestnymi podnikateľskými subjektmi, presahuje do sféry lokálnej 
a regionálnej politiky a ovplyvňuje každodennosť v oblasti sociálnych vzťahov. 
Etnologické štúdium poukazuje na jeho ukotvenosť v sociálnej štruktúre na 
mikroúrovni a poukazuje na prepojenie so záujmami jednej z historicky výz-
namných sociálnych skupín – mestských vinohradníkov. 

                                                 
6 PÍCHOVÁ, Anna: Vážení návštevníci vínnych trhov... In: Katalóg Vínne trhy Pezinok ´97. Zost. 
Ľubomír Janečka, Oľga Bejdáková, Marta Majbová. Vyd. MAPA Slovakia 1997, s. 4. 
7 HACAJ, Ján: Vážení milovníci dobrého vína... In: Katalóg: Vínne trhy Pezinok 2005. Zost. 
Ľubomír Janečka, Marek Kollár. Pezinok : Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov 2005, 
s. 3. 
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Question of regions is the question of central part and periphery. Development of 
regions depend on the development of centrum with which they create unity. Region is 
caracterize as a territory with the features typical for it. Regional awareness has 
emotional and feeling character. This part has centrifugal tendency and integrates local 
and regional societies. Relation with traditional culture is the outcome and possibility in 
the development of regions in tourism. Awareness of regional membership is necessary 
to reach by education in family, school and state policy –in the area of traditional 
culture and national culture.  

 
Na úvod len krátko pripomeniem práve z etnologického pohľadu, ktorý ve-

nuje pozornosť jedinečnosti, zvláštnosti a odlišnosti kultúr etnosov, prečo sú 
dnes „v kurze“ regióny? Nielen tieto naše „malé slovenské“, ale slovo región sa 
skloňuje v súvislosti s Európou, strednou Európou, východnou Európu, kultúr-
nymi regiónmi všeobecne, v kontexte s ekológiou, politikou aj ekonomikou 
a rozvojom. 

Je to jednoducho problém centra a okraja, ak nie práve periférie. Je to 
problém tlaku globalizácie, tlaku jedného centra na unifikáciu a nivelizáciu 
rozdielov, odlišností, jedinečnosti, originality. Je to celosvetový problém, za 
ktorý sa stavajú antiglobalisti. „Svetočlovekovia“ a kozmopoliti chcú byť a asi 
sú jednoducho všade doma. Neviem, ale domnievam sa, že je to vec „zakorene-
nia“, „emócií“ a aj identifikačnej „vône domova“ (ja viem, že som už doma, 
v Bratislave, keď zacítim Dimitrovku, viem že som 50 km západne, keď začu-
jem „ondzit záhorácké oné“, a keď niekto začne „hutoric“, tak mi je jasné, že 
ho treba lokalizovať na východ).  

Kedysi to bol bogatyriovský „kroj ako znak“ príslušnosti, identifikácie 
a identity – regionálnej, lokálnej, a z pohľadu etnológa podľa farebnosti možno 
aj konfesionálnej. Znakový charakter identifikácie (identity) legitimizoval. A je 
tomu tak aj dnes, len je to trochu zložitejšie. 
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Na to, aby sa celok rozvíjal, musia sa rozvíjať jeho zložky. Rozvoj regió-
nov závisí v komplementárnej súvislosti aj s rozvojom centra, s ktorým je re-
gión v nerozlučnom zväzku, avšak vzťah centrum – kraj, okraj, región, je iný 
ako napríklad vzťah dvoch regiónov navzájom, ktoré sú v konfrontačnej súvis-
losti.  

V minulosti fungovalo Slovensko ako región Horné Uhry, v širokom 
mnohonárodnostnom útvare. V rámci Horných Uhier však existovali 
administratívne oblasti –župy a vytvorili sa aj pomerne homogénne územné 
celky založené na vedomí regionálnej, kultúrnej, konfesionálnej či etnickej 
príslušnosti. Tak existovali napríklad Záhorie či Myjava, ale aj Hont aj Malo-
hont atď. Čiže takéto regionálne delenie územia dnešného Slovenska bolo v 
minulosti pôvodnejšie, lebo bolo založené na regionálnom povedomí, regionál-
nej identite, ktorá vychádzala „zdola“ a predchádzala napríklad národnej iden-
tite, ktorá bola intencionálne formulovaná slovenskou inteligenciou, teda bola 
konštituovaná „zhora“.  

Región je charakterizovaný ako oblasť s výskytom javu alebo súboru 
javov, v pre neho charakteristickej vlastnej skladbe. Táto môže mať práve 
odlišné kvantitatívne aj kvalitatívne zastúpenie istých rovnakých kategórií, 
javov. Región má svoje centrum, hranice sú dané buď geograficky, alebo sa 
sformovali v priebehu historického vývoja ekonomických, spoločenských 
a kultúrnych podmienok. Pre kategóriu región je z nášho pohľadu, ako 
v minulosti, tak aj v dnešnej situácii najdôležitejšie povedomie regionálnej 
príslušnosti, ktoré bolo v minulosti formované jazykom (dialektom) 
a štruktúrou ľudovej kultúry, t. j. prevládajúcim spôsobom zamestnania, 
architektúrou a bývaním, odevom, obradovou kultúrou a folklórom. Prejavy 
tohto regionálneho povedomia a jeho prežívania v pocitovej zložke mali 
dostredivú tendenciu a integrovali lokálne spoločenstvá do oblastí, t. j. 
regiónov. Toto skupinové povedomie regionálnej príslušnosti sa prejavovalo 
spoločným pomenovaním regiónu a jeho obyvateľov – ako som už spomenula 
Záhoráci, východniari či Liptáci. 

Regióny Slovenska boli územné celky, na ktorých kvalitatívne odlišný 
charakter vplývali: prírodný ráz územia a klimatické podmienky, administra-
tívne členenie krajiny (už spomínané župy), etnické zloženie, konfesionálne 
faktory, migračné prúdy (napríklad vysťahovalectvo v 19. a na začiatku 20. 
storočia), migrácia za prácou a kolonizácie (napríklad valašská kolonizácia, 
kopaničiarske osídlenie), historické udalosti (povstania, vojenské nájazdy, 
zmeny hraníc po vojne), ale aj vplyv miest a kultúrnych centier, ako to kon-
krétne bližšie popisujú autori publikácie Tradičná kultúra regiónov Slovenska 
(Beňušková 1998). 

Teda v minulosti vznikali najskôr regionálne kultúry, ktoré sa pôsobením 
inteligencie v 19. storočí kompilovali a spájali, naštepovali z viacerých ľudo-
vých (z vyššie uvedených dôvodov odlišujúcich sa) kultúr do jednej spoločnej, 
univerzálnej slovenskej a národnej kultúry – do jedného celku, ktorý bol 
výsledkom skrytej silnej potreby spoločnej identity. Identitu spoločenstvo 
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potrebuje, pretože ho definuje a zároveň potvrdzuje permanentnosťou 
a legitímnosťou jeho jestvovania. Nástrojmi aj mechanizmami konštruovania 
kolektívnej, národnej identity, boli a sú všetky skupinotvorné procesy. T. j. aj 
všetky hierarchicky nižšie: integrujúce regionálne povedomie a regionálna 
identita. Napríklad vytváranie komunikačných sietí vo vnútri spoločenstva, 
spôsob komunikácie navonok, spoločný jazyk, spoločná história, rituály, prak-
tiky – teda kultúra. Regionálne kultúry tak tvoria „podhubie“ národnej kultúry, 
ktorá je hierarchicky aj kvalitatívne vyššia. Vo svojej zjednotenej podobe nie je 
súčtom či súborom všetkých regionálnych kultúr, ale vytvára určitú novú kva-
litu, priesečník týchto kultúr, ktorý opäť vstupuje z pozície nadradenosti do 
jednotlivých regionálnych kultúr a obohacuje ich. Je to permanentný proces, je 
to proces kultúrnej tradície ale aj identifikácie. Regionálna kultúra sa obohacuje 
národnou, a dnes (samozrejme aj v minulosti) aj nadnárodnou kultúrou, ktorá je 
s oveľa väčšou silou prijímaná prostredníctvom všetkých médií, obrovskou 
migráciou obyvateľstva. Pochopiteľne, zvláštnosti regionálnych charakteristík 
sa obrusujú a tiež v čase stierajú, ale kultúrne inštitúcie ich udržujú. Veľmi 
dôležité je tu práve vedomie príslušnosti k regiónu, ktoré súvisí s mentalitou, 
identitou, „zakorenením“, čo má silné emocionálne podhubie. 

Ak by sme modifikovali a aplikovali to, čo P. Liba hovorí o regionálnej 
literatúre, na celú kultúru, hovorili by sme o regionálnosti ako o: a) princípe 
tvorby (čo možno chápať ako koncepciu regionalizmu), čoho dôsledkom je 
potom vedomie osobitosti, jedinečnosti. Súhlasím že sa odlišuje, ale nesúhlasím 
s P. Libom, že protirečí celku národnej kultúry (a to azda ani v literatúre). P. 
Liba hovorí ďalej o „geografickom determinizme“ (Liba 1988: 129), a potom 
b) je to regionálny aspekt (v literatúre popri historizme a folklorizme, podľa 
Libu najčastejší), s čím sa stotožňujem. Ak ho aplikujeme na kultúru na celom 
Slovensku, uplatňuje sa ako stereotypný princíp pri formovaní regionálnej kul-
túry, resp. aj kultúry v regióne. Tu by som poukázala na kvalitatívnu odlišnosť 
týchto dvoch umelo vytvorených taxónov. V mojom ponímaní je rozdiel práve 
v nadväzovaní na tradičnú ľudovú kultúru. Regionálna kultúra obsahuje väčšiu 
mieru regionálnosti, t. j. viac sa zameriava na odlišnosť, špecifiká a zvláštnosti 
danej oblasti. Je tu dominantný regionálny aspekt. Kultúra regiónu v sebe spája 
tak regionálnu kultúru, ako aj kultúru z centra – mám na mysli národnú kultúru 
a prvky nadnárodnej kultúry (ako príklad prvku nadnárodnej kultúry možno 
uviesť pizzeriu v Zuberci, či kdekoľvek inde, tzv. „fastfood“, napríklad fašíro-
vané mäso zvané aj Mc Donald).  

Som si plne vedomá tejto teoreticky a umelo vytvorenej klasifikácie, 
založenej na pomere „regionálnosti“ a „celonárodnosti“, t. j. uplatnenia 
„centrálnosti a periférnosti“ (v zmysle odlišnosti a jedinečnosti).  

Práve dôsledné uvedomenie si jedinečnosti a odlišnosti regiónov v praxi, 
teraz mám na mysli „politiku“ rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska, 
a stotožnenie sa s týmto faktom, mohol by byť, niekde už je, a v budúcnosti by 
mal byť stavebným kameňom, z ktorého sa možno „odpichnúť“ pri rozvíjaní 
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regiónov (a to najmä v turizme, ktorý napomáha ekonomickému rastu a prospe-
rite regiónov). 

Identifikácia a identita sa preukážu zvyčajne pri porovnávaní s niečím 
iným, alebo v inom, odlišnom kontexte, v inom prostredí, pri konfrontácii. T. j. 
napríklad známy fenomén „rodáctva“ – rodáci z Kysúc či Liptova si robia 
v Bratislave plesy. Tiež v Prahe je vyhľadávaný „slovenský ples“, kde sa stretá-
vajú Slováci žijúci v Prahe. Ťažko by sme očakávali akcie presídlených 
Bratislavčanov, napríklad do Svidníka, ktorých je určite menej. Týmto príkla-
dom chcem opäť demonštrovať myšlienku centra a periférie, zžitia či nezžitia 
sa s prostredím, ale aj transparentný prejav regionálneho vedomia. To dnes platí 
aj v širšom meradle, po vstupe Slovenska do EÚ, pri konfrontácii Slovákov a 
slovenskej kultúry v zahraničí, s kultúrami iných európskych národov  

Princíp zakorenenia je princípom identity, ktorá má dynamický charakter 
a vyvíja sa v čase, jej východiskom je pocit spolupatričnosti, domova – miesta 
odkiaľ sme a kam patríme, alebo sme patrili. Domov je priestor, ktorý prináleží 
človeku, do ktorého človek odjakživa patrí. Je to priestor, ktorý zodpovedá jeho 
ľudským rozmerom, ktorý dôverne pozná. Je to mikrokozmos, v ktorom človek 
vie, čo je dobré a čo je zlé, čo je užitočné a čo krásne, čo správne a čo spravod-
livé, čoho sa treba obávať a pred čím sa chrániť. Je to miesto určité, poznané 
a intímne známe (Profantová 2001: 107). Je to región vyznávaných hodnôt, 
a v tom spočíva identifikácia sa s ním.  

Pojem identity v posledných rokoch urobil závratnú kariéru. Nebudem ho 
na tomto mieste detailne rozoberať, len naznačím isté dispozície, na ktorých je 
potrebné do budúcnosti pri rozvíjaní regiónov pragmaticky stavať. 

Je to práve emocionálna stránka spolupatričnosti a pochopiteľne faktický 
základ kultúrno-historického vývoja jednotlivých regiónov, t. j. prírodné da-
nosti a regionálnosť ako odlišná špecifická charakteristika v ľudovej kultúre, 
ktorú treba sprístupniť, zviditeľniť, vychovávať k nej – celoplošne o nej 
informovať a teda aj rozvíjať – v zmysle generačnej transmisie tradície. 
A najmä, naučiť sa ju prezentovať v zmysle reprezentácie. 

Identita – individuálna, regionálna, národná, sociálna – funguje ako 
sprostredkujúca inštancia medzi individuálnou subjektivitou osoby (t. j. 
individuálnym stavom potrieb, želaní, očakávaní a predstáv jednotlivca) 
a spoločenskými štruktúrami. Podľa Habermasa je identita najvyšším stupňom 
civilizačného vývoja. Vznikla uprostred spoločenského procesu skúseností 
a činností, vzniká v jednotlivcovi aj v kolektíve, ako výsledok vzťahu k tomuto 
procesu ako celku a jeho vzťahu (indivídua či kolektívu) k ostatným jedincom 
alebo skupinám vo vnútri tohto procesu. Práve sociálno-historický rozmer 
civilizačného vývoja ako procesu uvedomovania si seba samého, je nesmierne 
dôležitý a rozhodujúci. Formuje sa výchovou aj učením. (Tu ma napadá 
najpreukázateľnejší príklad „americkej transparentnej identity“ – t. j. prísluš-
nosti a stotožnenia sa s národným princípom – „som Američan“ – „som Afro-
američan či mexický Američan, či šikmooký Američan“ – ale vždy v prvom 
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rade „Američan“. A toto naučené, stále potvrdzované zdôrazňovanie prísluš-
nosti k jednému veľkému americkému národu, je dôsledkom sugestívnej 
a uvedomelej výchovy k vlastenectvu – „Američanstvu“. 

Týmto uvedeným príkladom, samozrejme, vôbec nechcem povedať, aby 
sme svoje deti vychovávali ako napríklad Záhorákov, Liptákov či Oravcov, ale 
určite ako Slovákov, Európanov, a najmä slušných, tolerantných ľudí, ktorí 
poznajú svoju historicko-kultúrnu aj etnickú minulosť, vedia, kde sú ich 
korene, vedia v čom je ich kultúra a história jedinečná, zvláštna. A nemusí byť 
vôbec unikátna ani orginálna, ale pre „cudzích“ bude vždy vzácna, lebo je inde 
a má „inú vôňu“ (kolorit). Pre našinca to však vždy zostane „vôňa domova“, 
ktorá v dynamike času naberá rozličné nánosy, ale má vlastné východisko 
a vlastnú kontinuitu. 

Vo viacrozmernom rozvoji regiónov je teda regionálny aspekt konštruktív-
nym stavebným prvkom, ktorý je fylogeneticky zabudovaný do kultúrnej aj 
psychickej tvárnosti svojich obyvateľov. V ich regionálnom povedomí a vo 
vzťahu k centru je to prezentácia nadradenej jednoty k celku v jeho rôznoro-
dosti. 

Do rozvoja regiónov by mal byť v prvom rade zainteresovaný štát a jeho 
predstavitelia, a pochopiteľne predstavitelia regionálnych inštitúcií. Domnie-
vam sa, že odhliadnuc od prírodných daností, je to práve kultúrna jedinečnosť 
vychádzajúca z regionálnych a národných tradícií, ktorá by mala byť 
východiskovou bázou, na ktorej možno rozvíjať turistický ruch, čo vzápätí 
umožňuje ekonomický rast regiónu, a zároveň zviditeľňuje Slovensko 
v najširších kontextoch. 

Na to, aby sa takéto niečo realizovalo kvalitne a dôsledne je však potrebné 
vychovať občanov a naučiť ich v rodine a škole, aké kultúrne bohatstvo táto 
krajina má, teda poznať svoje národné aj regionálne kultúrne tradície, a vážiť si 
ich. 
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The aim of the contribution is to emphasize the importance of museums for the 
development of tourism. The Museum of Ukrainian and Ruthenian Culture in Svidník 
has three permanent expositions and belongs to the biggest and most popular tourist 
objects in the region. The Museum actively contributes to the creation of the complex 
marketing in tourism at theoretical as well as practical levels. Several interesting 
projects were prepared in the Museum lately to improve the services for tourists. 

 
Cestovný ruch je v súčasnosti jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich 

odvetví ekonomiky viacerých krajín Európy. Z tohto aspektu aj Slovensko má 
vynikajúce predpoklady, najmä čo sa týka geografickej polohy, prírodných za-
ujímavosti a kultúrno-historických pamiatok. Túto skutočnosť si uvedomuje 
slovenská vláda, ako aj predstavitelia iných štátnych a samosprávnych orgánov.  

Medzi významné objekty cestovného ruchu na Slovensku nesporne patria 
pamiatky a múzeá. Nezanedbateľnú úlohu v tejto súvislosti zohrávajú múzeá 
etnických minorít. Dôležité miesto v sústave slovenského múzejníctva patrí 
Múzeu ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku. Vzniklo v roku 1956 
a v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejšie a najstaršie etnicky profilované 
múzeá. V zmysle hodnotení slovenských odborníkov z oblasti muzeológie je to 
významné centrum, ktoré je prínosom tak pre miestnu kultúru, ako aj pre cel-
kový profil múzejníctva v SR a znesie i náročné porovnanie s obdobnými za-
riadeniami v zahraničí. Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku sa v 
roku 2002 stalo organizačnou zložkou vrcholnej vedeckej inštitúcie – Sloven-
ského národného múzea (ďalej SNM). Jeho základnou úlohou je cieľavedomé 
získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovanie dokladov 
o historicko-kultúrnom a sociálno-ekonomickom vývine Rusínov-Ukrajincov 
v Slovenskej republike so zvláštnym dôrazom na severovýchodný región, 
v ktorom spolu so Slovákmi a príslušníkmi iných národností už po mnohé stá-
ročia žijú, tvoria a prekonávajú najrozličnejšie existenčné problémy. Predmetné 
etnikum žije prevažne na území Prešovského kraja, ktorý sa ešte aj v súčasnosti 
vyznačuje slabo rozvinutou hospodárskou štruktúrou, nízkou mierou zamestna-
nosti a s tým súvisiacim vysťahovalectvom. Na druhej strane mimoriadne prí-
rodné krásy v ich pôvodnej forme, množstvo kultúrno-historických pamiatok 
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a ešte stále živých ľudových tradícií vytvárajú obrovský potenciál pre aktivizá-
ciu cestovného ruchu a následne zvýšenie sociálno-ekonomickej a celkovej 
životnej úrovne obyvateľstva.  

SNM – Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku je teda nielen 
významným subjektom monitorujúcim problematiku vývoja cestovného ruchu, 
ale zároveň aj jedným z dôležitých objektov tohto odvetvia ekonomickej čin-
nosti. Aktívne sa podieľa na vytváraní komplexného marketingového produktu 
v cestovnom ruchu, a to tak v teoretickej, ako aj v praktickej rovine.  

Vedenie SNM – Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku partici-
puje na príprave podkladov a zásadných materiálov týkajúcich sa rozvoja ces-
tovného ruchu (stratégia rozvoja Prešovského kraja, Podkarpatského a časti 
Malopoľského vojvodstva; Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Svidník a okolia, Rozvoj turistického ruchu v regióne Šariš; Cestovný ruch 
v slovensko-poľskom pohraničí – Prešovský kraj a pod.). V tomto smere úzko 
spolupracuje najmä s manažmentom Krajského úradu v Prešove, Prešovského 
samosprávneho kraja, Mestským úradom vo Svidníku a Regionálnou rozvojo-
vou agentúrou vo Svidníku. V jeho priestoroch sa v posledných rokoch usku-
točnilo niekoľko významných medzinárodných konferencií a odborných semi-
nárov k problematike cestovného ruchu. 

SNM – Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry je so svojimi troma stálymi 
expozíciami v rámci regiónu jednou z najväčších a najviac vyhľadávaných 
kultúrnych inštitúcií a zohráva dôležitú úlohu v ponuke kultúrnych služieb tak 
pre lokálne obyvateľstvo, ako aj pre zahraničných turistov. Výraznou mierou 
prispieva k poznávaniu kultúry Slovenskej republiky s jej pestrou a bohatou 
mozaikou etnických a konfesionálnych zvláštností. V neposlednom rade je to 
dôstojná prezentácia národnostnej kultúrnej politiky štátu. Moderná kultúrno-
historická expozícia na ploche 1700 m2, ako aj početné krátkodobé tematické 
výstavy (v centre mesta) umožňujú návštevníkom tohto regiónu zoznámiť sa 
s históriou a kultúrou príslušnej etnickej menšiny v širších interetnických sú-
vislostiach. Ďalšou expozíciou tohto múzea je Galéria D. Millyho umiestnená 
v barokovom kaštieli z konca 18. storočia, ktorá prezentuje výtvarnú kultúru 
obyvateľstva tohto regiónu a tiež vzácnu kolekciu pamiatok ikonopisnej tvorby. 
Národopisná expozícia v prírode – skanzen tohto múzea na ploche 11 ha sa 
usiluje o komplexnú prezentáciu spôsobu života predchádzajúcich generácií 
a tradičnej ľudovej kultúry na základe výrazných hmotných dokladov, predo-
všetkým ľudovej architektúry (11 obytných domov, rôzne druhy hospodárskych 
stavieb, drevený chrám, škola, krčma, vodný a veterný mlyn, píla, vyhňa, 
stupy). Komplex usadlostí vzájomne pospájaných komunikačnou sieťou, dopl-
nený agro- a zooexpozíciou vytvára vhodnú príležitosť nielen pre poznanie, ale 
aj pre oddych v atraktívnom prostredí s možnosťou občerstvenia a pod. Areál 
expozície nadväzuje na prírodný amfiteáter, kde sa každoročne konajú Sláv-
nosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska. V múzeách v prírode je sústre-
dená významná súčasť našej histórie a kultúrneho dedičstva. Tieto pamiatky sú 
dôstojným prínosom aj do spoločnej klenotnice európskej a celoslovenskej 
kultúry. Relatívne vysoká návštevnosť múzeí v prírode už v súčasnosti je dôka-
zom ich narastajúcej popularity a významu z hľadiska cestovného ruchu.  
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Prepojením múzejných expozícií múzea vo Svidníku s najbližším okolím, 
kde sa v okruhu 20 km nachádza 11 drevených chrámov východného rítu – 
cerkví zo 17.–18. storočia – sakrálnych pamiatok svetového významu, vzniká 
vhodný typ na organizovanie fakultatívnych výletov. Ďalších 16 drevených 
chrámov z tohto súboru národných kultúrnych pamiatok sa nachádza 
v susedných okresoch. Kraj pod Duklou sa okrem toho vyznačuje množstvom 
pamiatok vojenskej histórie (Vojenské múzeum, Údolie smrti, pamätníky pad-
lých vo Svidníku, na Dukle a pod.) 

Región severovýchodného Slovenska, ktorý spadá do zbernej oblasti SNM 
– Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku má teda vynikajúce pod-
mienky pre rozvoj cestovného ruchu najmä čo sa týka prírodných hodnôt 
a veľkého počtu kultúrnych a historických pamiatok. Región je málo priemy-
selne rozvinutý, čo v tejto súvislosti, najmä z hľadiska ekológie, je aj istou vý-
hodou. Má priaznivú polohu na trase pripravovanej rýchlostnej komunikácie 
Sever – Juh spájajúcej Poľsko, Slovensko a Maďarsko. Priečne ho bude pretí-
nať zo západu na východ diaľnica, čo umožní bezproblémové spojenie v rámci 
aktívneho cestovného ruchu. V blízkosti Svidníka sa nachádza rekreačná oblasť 
Domaša, ktorú už v súčasnosti navštevuje mnoho domácich a zahraničných 
turistov.  

Uvedomujúc si tieto skutočnosti vedenie múzea vo Svidníku v poslednom 
období za aktívnej podpory Generálneho riaditeľstva Slovenského národného 
múzea vyvíja mimoriadne úsilie na skvalitnenie služieb pre návštevníkov re-
giónu v rámci cestovného ruchu. V tejto súvislosti vypracovalo niekoľko pro-
jektov. Úspešným bol zatiaľ projekt pod názvom Rekonštrukcia a plynofikácia 
SNM – Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku v rámci operačného 
programu Základná infraštruktúra a opatrenie Budovanie a rozvoj občianskej 
infraštruktúry v regiónoch. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky ako riadiaci orgán pre uvedený operačný program schválilo 
našu žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európ-
skej únie v sume 662 000,- Sk. V štádiu riešenia je projekt s názvom Obnova, 
revitalizácia a propagácia expozícií a nosných kultúrnych aktivít SNM – Múzea 
ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku, ktorý bol predložený v rámci operač-
ného programu Priemysel a služby a opatrenia Podpora budovania 
a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu.  

Spolu s Generálnym riaditeľstvom Slovenského národného múzea 
a miestnych úradov vo Svidníku sa pripravuje projekt na dostavbu Vstupného 
objektu Národopisnej expozície v prírode (skanzenu) vo Svidníku s cieľom 
vytvorenia návštevníckeho zázemia, t. j. zriadenia obslužných, reštauračných, 
relaxačno-zábavných, sociálno-hygienických priestorov pre turistov 
s orientáciou na poznávanie kultúrneho dedičstva v nadväznosti na jestvujúce 
verejné zariadenia a pamiatky in situ. Ďalšie projekty sa pripravujú a realizujú 
aj v spolupráci s inými organizáciami.  

Naším spoločným cieľom je skvalitniť a využiť už jestvujúce danosti pre 
rozvoj cestovného ruchu v regióne, čo nesporne bude mať aj výrazný ekono-
mický efekt.  
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The Little Carpathian region belong to the most important tourist regions in Slovakia. 
Recently the tradition of viticultural customs was renewed, finding its expression in the 
Little Carpathian Wine Route with the ambition of valorization of the viticultural art and 
craftsmanship of the local population as wel as other merits of the region. The author is 
concerned with various viticulture actions in the region, especially in the Little 
Carpathians Museum in Pezinok. Other theme is the exploitation of the traditional 
pottery production in the development of the travel movement. 
 

Z hľadiska rajonizácie cestovného ruchu patrí malokarpatský región medzi 
oblasti 1. kategórie, t. j. medzi najpríťažlivejšie a najlepšie vybavené oblasti 
cestovného ruchu na Slovensku. Leží v blízkosti Bratislavy, ktorá je sama 
osebe prvoradou turistickou atraktivitou na Slovensku, na juhu hraničí so se-
neckou turistickou oblasťou a turisticky príťažlivé sú aj ďalšie susedné oblasti – 
piešťanská a záhorská.  

Blízkosť malokarpatského regiónu k centru, k hlavnému mestu Bratislava, 
nesie so sebou rôzne špecifiká. Mesto-centrum prináša rýchly životný štýl ab-
sorbujúci najnovšie trendy, preto aj vidiek, ktorý sa nachádza v jeho tesnej 
blízkosti, rýchlejšie prijíma nové prvky, rýchlejšie tu zaniká tradičný spôsob 
života než vo vzdialenejších regiónoch. Napriek tomu sa i vidiek v blízkosti 
mesta od samotného mesta stále odlišuje. Mení sa na tzv. moderný vidiek, kde 
je priestor odlišne využívaný ako na tradičnom vidieku – ľudia cítia spätosť 
s prostredím, potrebu bývania na vidieku, ale nie potrebu venovať sa poľnohos-
podárstvu, prípadne vinohradníctvu, tak ako generácie pred nimi. Keďže tra-
dičná kultúra ako celok zaniká skôr, pretrvávajú len niektoré výrazné prvky, 
ktoré vplyvom komerčného využitia za účelom rozvoja turizmu prežívajú 
v súčasnosti svoju renesanciu. 

Vývin po roku 1989 umožnil rozvoj aktivít, o ktoré sa môže cestovný ruch 



Etnologické rozpravy 2/2005    

 130 

oprieť aj v súčasnosti. Malokarpatský región okrem toho, že ponúka široké 
spektrum možností pre letnú aj zimnú pešiu turistiku a zimné športy, cyklotu-
ristiku i poznávaciu turistiku, je najznámejším producentským regiónom vína 
na Slovensku. A víno, to vždy priťahovalo nielen kupcov, ktorí s ním obchodo-
vali, ale od vzniku modernej priemyselnej spoločnosti s rozvinutou dopravou aj 
jeho obdivovateľov. Výlety vlakom do malokarpatských mestečiek s cieľom 
posedenia si pod viechou alebo vo vinárni patrili medzi obľúbené kratochvíle 
bratislavskej spoločnosti od začiatku 20. storočia. 

Nasledujúci príspevok prináša charakteristiky niekoľkých významných fe-
noménov, podieľajúcich sa na formovaní, aktuálnej podobe a obsahu turisticky 
príťažlivých aktivít. V sledovanom regióne sú nimi vínna cesta, regionálne mú-
zeum, gastronómia a remeslo. 
 
 

Malokarpatská vínna cesta 
 

Od polovice 90. rokov 20. storočia sa spojenie vinohradníctvo, vinárstvo a 
cestovný ruch v malokarpatskom regióne skloňuje najmä v súvislosti 
s Malokarpatskou vínnou cestou (ďalej len MVC). V tomto období vznikajú 
prvé miestne vinohradnícke a vinárske spolky i myšlienka regionálneho zdru-
ženia ako nástroja na podporenie rozvoja cestovného ruchu. Aj prostredníctvom 
programu medzinárodnej spolupráce Phare vznikla mapa územia MVC. V roku 
2001 získalo z Programu Phare CBC 1999 Združenie MVC grant na vlastný 
projekt Marketing MVC, vyšiel prvý sprievodca, ktorý mapoval jednotlivé 
obce, výrobcov a zariadenia.  
 
K pojmu vínna cesta 

Prvé vínne cesty blízke dnešnému poňatiu vznikli začiatkom minulého 
storočia v Taliansku. Pojem vínnej cesty (Weinstrasse, wine route) pochádza 
z nemeckého vinohradníckeho a vinárskeho prostredia. Pôvodný význam spo-
jenia vínna cesta je panoramatická cesta vinohradníckou oblasťou, ktorá 
poskytuje pekné pohľady na vinohrady, a na ktorej je možné navštíviť vinárske 
prevádzky, najmä rázovité pivnice a viechy a ochutnať miestne víno, prípadne 
aj miestne špeciality. S rozvojom vinárskeho marketingu nadobudol pojem vín-
nej cesty aj iné významy – vínna cesta sa rozvinula ako marketingový a turis-
tický produkt podporovaný nejakou inštitúciou alebo združením vinárov so 
zámerom rozvoja regiónu a cestovného ruchu založeného na tradičných pro-
duktoch. Vínne cesty spája úsilie producentov vína i miestnych samospráv o 
ekonomické povznesenie dotknutých oblastí prostredníctvom rozvoja vínneho 
turizmu, na ktorý nadväzujú ďalšie služby.  
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Vínne cesty na Slovensku 
Malokarpatská vínna cesta je marketingovým produktom vínneho turizmu, 

ktorý spája najzaujímavejšie atrakcie spojené s vinohradníctvom a vinárstvom 
na juhovýchodných svahoch Malých Karpát. Je vyznačená tabuľami na 
okrajoch obcí a členských prevádzkach a má celoročný program akcií. In-
štitucionálnu stránku Malokarpatskej vínnej cesty predstavuje Združenie Malo-
karpatská vínna cesta, ktorá združuje obce a mestá, záujmové združenia viná-
rov a iných individuálnych členov.  

Ďalšie vínne cesty na Slovensku sú Vínna cesta Záhoria, Nitrianska vínna 
cesta, Hontianska vínna cesta, Tokajská vínna cesta. 
 
Vinohradnícky a vinársky rok na MVC  

Víno však neznamená iba konzumáciu. Je to celý vinársky rok s množstvom 
potrebných prác, rituálov i ľudovej slovesnosti a práve tieto prvky sú využívané 
pri príprave celoročného programu s názvom Vinohradnícky a vinársky rok na 
Malokarpatskej vínnej ceste. Azda najznámejšou vinohradníckou tradíciou, 
priťahujúcou každoročne do regiónu početné turistické skupiny a zájazdy, je 
malokarpatské vinobranie, ktoré sa začína obyčajne v piatok napoludnie a trvá 
do neskorého nedeľného večera. Niet pochýb, že oslavy akýmkoľvek spôsobom 
spojené s vínom sa vždy stretávali s veľkým záujmom verejnosti. Iné vinárske 
podujatia v malokarpatskom regióne nemajú takúto verejnú, ba až ľudovú 
formu a sú určené skôr pre vinárov samotných, resp. pre znalcov a 
obdivovateľov vína. Ide o vínne trhy, kde sa degustuje už vyzreté víno a svä-
tomartinské požehnanie mladého vína. Vínne trhy sa usporadúvajú na jar, spra-
vidla posledný aprílový víkend, keď už všetko víno je vyčírené a ustálené a 
môže sa degustovať. Ide o výstavu vín, ktorej predchádza degustácia vína od-
borníkmi, počas ktorej sa udeľujú ceny a ktorá sa po ukončení odbornej časti a 
vyhodnotení otvára ako ochutnávka vín pre verejnosť. Svätomartinské požeh-
nanie mladého vína je novou tradíciou, ktorá sa odvíja od roku 1995, teda od 
založenia Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov a bola prevzatá od 
juhomoravských vinárov, ktorí v deň svätého Martina (11.11.) vo svojich 
„sklípkoch“ ochutnávajú mladé víno. Toto podujatie má slávnostný a komorný 
charakter, na ktorom sa zúčastňujú vinári a ich hostia, a víno požehnávajú ka-
tolícki i evanjelickí farári. 

Po vzore rakúskych susedov Združenie MVC pripravilo Deň otvorených 
pivníc v malokarpatskej oblasti. Cieľom podujatia je raz ročne sprístupniť súk-
romie malých pivníc niekoľko desiatok producentov vína a umožniť návštevní-
kom nazrieť do zákulisia výroby a spracovania vínnej révy. Podmienkou účasti 
každého milovníka vína je zakúpenie vstupenky, ktorej súčasťou je degustačný 
pohárik, vínny pas, orientačná mapa a samozrejme chuť ochutnať vína nielen z 
tohoročnej produkcie.  
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MVC je príťažlivá pre turistov, ktorí hľadajú zážitky založené na ochut-
návke miestnych vín a špecialít, návšteve vínnych pivníc, vinoték, ale aj múzeí, 
kde sa môžu bližšie oboznámiť s pestovaním a spracovaním viniča v tomto 
regióne. Členmi Združenia MVC sú obce: Bratislavský rajón – mestské časti 
Rača, Vajnory; Pezinský rajón – obce Limbach, Pezinok (vrátane časti Gri-
nava), Viničné, Svätý Jur, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob; Modranský rajón 
– Dubová, Píla, Modra, Šenkvice, Vinosady; Doľanský rajón – Budmerice, 
Častá, Doľany, Štefanová, Vištuk; Orešiansky rajón – Dolné Orešany, Horné 
Orešany, Suchá nad Parnou; Senecký rajón – Báhoň, Senec, Čataj, Veľký Biel; 
Trnavský rajón – Trnava; Vrbovský rajón – Smolenice.1  

 
 Vinohradnícke a vinárske spolky 

V druhej polovici 90. rokov i v období po roku 2000 vzniklo množstvo 
vinohradníckych spolkov, ktoré zastrešujú činnosť vinohradníkov a vinárov 
v jednotlivých mestách a obciach regiónu. Väčšina týchto organizácií sa pre-
zentuje verejnosti rôznymi väčšími či menšími podujatiami, najčastejšie ochut-
návkami vlastných vín. Okrem podujatí zastrešených Združením MVC sa tak 
počas roka koná množstvo menších akcií, ktoré organizujú uvedené spolky. 

Vinohradnícke spolky v malokarpatskom regióne:  
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, Pezinok; 
Spolok vinohradníkov a vinárov Šenkvice; 
Vinohradnícky spolok Rača; 
Spolok vinárov a fajnkoštérov, Budmerice; 
Spolok vinohradníkov a vinárov Vincúr Modra; 
Vinohradnícky spolok Svätý Jur; 
Limbašský vinohradnícky a vinársky spolok; 
Vinohradnícky spolok VinClasik Modra Kráľová; 
Združenie vinohradníkov a vinárov obce Vinosady; 
Združenie vinohradníkov a vinárov obce Vištuk 
a spolky v obciach Dubová, Orešany, Doľany, Vajnory, Viničné, Častá. 

 
 Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov 

Činnosť Združenia pezinských vinárov a vinohradníkov presahuje hranice 
regiónu, na jeho príklade možno ukázať, ako významne môže stavovský – pro-
fesijný spolok prispieť k rozvoju regiónu. Uvedené združenie bolo založené v 

                                                 
1 Slovensko-rakúska vínna cesta. Vzájomné poznávanie sa na ceste do spoločnej Európy. Modra : 
Združenie Malokarpatská vínna cesta 2004, s. 23–24; Uvedená rajonizácia vychádza z Prílohy č. 5 
k vyhláške č. 237/2005 Z.z. Vinohradnícke oblasti a ich členenie, ktorá stanovuje presné rozdelenie 
vinohradníckych oblastí na Slovensku, pomenúva jednotlivé rajóny a obce, ktoré do nich patria. 
Táto vyhláška upresňuje podmienky udeľovania výsadbových práv a niektoré ďalšie ustanovenia 
zákona č. 182/20005 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve.  
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roku 1995. Cieľom jeho činnosti je: šírenie a dopĺňanie odborných poznatkov 
v oblasti vinohradníctva a vinárstva za účelom zvyšovania kvality a rozširova-
nia sortimentu pezinských a malokarpatských vín; podpora malého a stredného 
podnikania v oblasti vinohradníctva, vinárstva a vínnej turistiky; obnovovanie 
tradícií predkov ako neoddeliteľnej súčasti budovania základov vidieckej turis-
tiky; šírenie vínnej kultúry medzi konzumentmi. Tieto ciele sa združeniu darí 
napĺňať najmä prostredníctvom podujatí ako sú Vínne trhy Pezinok alebo Svä-
tomartinské požehnanie mladého vína. Z ďalších aktivít možno uviesť diskusné 
stretnutia na aktuálnu tému vinohradníckeho a vinárskeho roka, pravidelná 
účasť na výstavách cestovného ruchu, či prezentácia na podujatí Deň otvore-
ných pivníc.2 
 
 

Malokarpatské múzeum v Pezinku 
 

Malokarpatské múzeum v Pezinku pôsobí ako regionálna inštitúcia so 
špecializáciou na vinohradníctvo a vinárstvo. Rozsiahla a svojím obsahom vý-
nimočná expozícia zameraná na problematiku vinohradníctva a vinárstva je 
umiestnená v priestoroch historickej pivnice, ktorá je častým cieľom návštevní-
kov putujúcich po trase MVC. Okrem stálej expozície ponúka múzeum nie-
koľko nižšie opísaných podujatí s vinohradníckou a vinárskou tematikou, ktoré 
sú určené širokej verejnosti a svojím charakterom prispievajú k poznávaniu a 
propagovaniu vinárskej kultúry.  
 
Salón vinohradníckych a vinárskych múzeí 

V roku 2000 sa z podnetu PhDr. Danky Kopálovej – riaditeľky Malokar-
patského múzea v Pezinku uskutočnil v jeho výstavných priestoroch I. ročník 
Salónu vinohradníckych a vinárskych múzeí, ktorého hlavnou myšlienkou je 
prezentovať zaujímavé predmety zo zbierok múzeí zameraných na vinohrad-
níctvo a vinárstvo. I. ročník bol koncipovaný tak, aby prezentoval múzeá zo 
všetkých vinohradníckych oblastí na Slovensku. Do projektu sa zapojili Mest-
ské múzeum v Bratislave, Západoslovenské múzeum Trnava, Slovenské poľno-
hospodárske múzeum Nitra, Záhorské múzeum Skalica, Vlastivedné múzeum 
Trebišov, Múzeum vín Prešov a Malokarpatské múzeum v Pezinku; súčasnou 
produkciou vinárskeho skla sa predstavilo Technické sklo Bratislava. Keďže 
Salón je podujatie s dvojročným cyklom II. ročník sa tu konal v roku 2002 a 
zmenou oproti predchádzajúcemu bolo stanovenie témy, ku ktorej si oslovené 
inštitúcie pripravili svoju vlastnú inštaláciu. Tou témou bol Príbeh vína – 
literárny príbeh, legenda, povesť, reálny ľudský príbeh doplnený troj-
                                                 
2 Katalóg výstavy hroznových vín Vínne trhy Pezinok 2005. Pezinok : Združenie pezinských 
vinohradníkov a vinárov 2005, s. 14. 
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rozmerným predmetom alebo príbeh priamo o danom predmete. Salón zaují-
mavo dopĺňala iná výstava – Máriin príbeh, pohľad na jeden ľudský život fik-
tívnej ženy z vinohradníckeho prostredia spracovaný pohľadom etnografa. 

III. ročník Salónu, uskutočnený v roku 2004, bol opäť v znamení jednej 
témy – Stolovanie a víno, kde mal návštevník možnosť vidieť konkrétne situá-
cie, pri ktorých sa víno v minulosti podávalo – typická malokarpatská viecha, 
hodový zvyk Vodení pod právo zo Slovácka, reštauračné stolovanie z hotela U 
zeleného stromu – Palugyay v Bratislave, dámsky salónik, pánsky salón. 
Okrem toho výstavu dopĺňali kolekcie predmetov, ktoré s podávaním vína súvi-
sia – vývrtky, karafy, fľaše zv. pľúcka, vedierka na chladenie sektu, neskoro-
gotické keramické poháre z 15. storočia, ale aj súčasný dizajn skla Patrika Illa 
zo sklární v Lednických Rovniach. III. ročník bol obohatený účasťou inštitúcií 
z Českej republiky – Městské muzeum a galerie Hustopeče a Národní ústav 
lidové kultury Strážnice. Rovnako zastúpenie múzeí zo Slovenska bolo iné ako 
predchádzajúce ročníky – Historické múzeum Slovenské národné múzeum 
(ďalej SNM) Bratislava, Múzem Červený Kameň SNM, Slovenské sklárske 
múzeum Lednické Rovne, Múzeum obchodu Bratislava, Mestské múzeum Pe-
zinok. Zámerom autorov – odborných pracovníkov múzea je pozývať 
v budúcnosti aj múzeá z ďalších krajín, aby sa zo Salónu vinohradníckych a 
vinárskych múzeí stalo podujatie medzinárodného charakteru.3 

  
 

Archív vín malokarpatskej oblasti 
 

Súčasťou I. ročníka Salónu v roku 2000 bolo otvorenie Archívu vín ma-
lokarpatskej oblasti, kde boli sústredené vína menších i väčších vinárov 
z regiónu. Z veľkého počtu oslovených bolo 12 firiem ochotných darovať mú-
zeu rôzny počet vín – od zastúpenia celej produkcie až po pár fliaš, s tým, že 
archív sa stane integrálnou súčasťou stálej vinohradníckej a vinárskej expozí-
cie. Napriek tomu, že je archív vín umiestnený v pivničných priestoroch múzea, 
ktoré pôvodne slúžili práve na uskladnenie vína, v súčasnosti nie je možné 
v týchto priestoroch skladovať víno dlhodobejšie. Víno je živý produkt a ne-
ustále sa vyvíja, technologicky pri výrobe, ale aj zrením vo fľašiach. Preto sa 
pracovníci múzea rozhodli nazrieť do fľašiek jednotlivých odrôd a prezentovať 
ich verejnosti. Otvorením a degustáciou vzoriek sa pokúsili priblížiť produkciu 
posledného desaťročia a pri živej diskusii porovnať tieto vzorky so súčasnou 
produkciou. Podujatie Otváranie archívu vín sa prvýkrát uskutočnilo 29. ok-
tóbra 2004 a vzhľadom na veľmi úspešnú odozvu verejnosti sa bude pravidelne 
opakovať aj v budúcnosti. 

                                                 
3 Büngerová V.: Salón o stolovaní a víne. In: Pamiatky a múzeá, 2005, č. 3, s. 54–55. 
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Degustácie 
Jedným z najväčších lákadiel pre návštevníkov Malokarpatského múzea 

v Pezinku sú degustácie odrodových vín v pivničných priestoroch múzea. Po-
stupne sa vytvorilo samostatné pracovné miesto pre odborného pracovníka, 
ktorý sa venuje tejto činnosti. Dnešný múzejný manažér je zároveň somelie-
rom, ktorý má skúsenosti a znalosti z oblasti vinohradníctva a vinárstva, vie 
víno nielen zabezpečiť, ale najmä prezentovať, posúdiť i odborne degustovať. 
Zároveň má na starosti prezentáciu múzea navonok, propagovať produkt – de-
gustácie, nadväzovať kontakty s klientmi – cestovnými kanceláriami, štátnymi 
organizáciami alebo súkromnými firmami.  
 
Deň sv. Urbana 

Cieľom pracovníkov múzea je niektoré podujatia pravidelne, napríklad 
každoročne opakovať, aby sa tak zapísali po povedomia verejnosti a stali sa pre 
inštitúciu charakteristickými. Jedným z týchto podujatí je Deň sv. Urbana (25. 
máj) – návrat k oslave patróna vinárov a vinohradníkov, ktorý začal písať svoju 
históriu v Malokarpatskom múzeu v roku 2001. Na podujatie je pravidelne pri-
zývaný miestny katolícky farár, ktorý celej akcii dodáva slávnostný charakter, 
prednesie modlitbu k patrónovi a zároveň posväcuje nové sochy sv. Urbana, o 
ktoré je v súčasnosti medzi vinármi veľký záujem. Slávnostný charakter umoc-
ňuje vystúpenie chrámového zboru alebo speváckej skupiny. Odborní pracov-
níci múzea si pripravujú prednášky na rôzne témy, ktoré s kultom sv. Urbana 
súvisia, prípadne všeobecne s vinárstvom a vinohradníctvom v regióne. Podu-
jatie je určené širokej verejnosti, ale predovšetkým vinárom a vinohradníkom, 
je to jedna z príležitostí, ako si uctiť ich náročnú prácu.  
 
 

Gastronómia 
 

Jedným z prvkov tradičnej kultúry, ktoré v súčasnosti nachádzajú uplatnenie 
v produktoch cestovného ruchu, je využitie tradičnej kuchyne – príprava a 
konzumácia miestnych regionálnych špecialít. Mnohé z nich súvisia priamo 
s vínom, niektoré len sprostredkovane.  

Známou atraktivitou malokarpatského regiónu sú husacie hody, ktorými sa 
preslávila obec Slovenský Grob. Nejde pritom o nejakú ľudovú slávnosť, ale o 
návštevy husacinychtivých skupín (rodinné oslavy, posedenia po pracovných 
rokovaniach, posedenia pracovných kolektívov) v užšom prostredí vybratých 
grobských reštaurácií, alebo priamo v niektorých rodinných domoch.  
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Cech husacinárov Slovenského Grobu 
Vhodné prírodné podmienky umožnili v obci Slovenský Grob chov husí a 

kačíc a ich výkrm. Hospodárska kríza a zložitá ekonomická situácia v 1. tretine 
20. storočia prinútila gazdinky predávať pečené husi na trhoch v Bratislave i 
Pezinku.4 Husi sa piekli v piatok v hlinených pekáčoch v chlebových peciach. 
V 60. a najmä v 70. rokoch začali labužníci chodiť za pečenými husami priamo 
do obce a táto tradícia trvá dodnes. Aby obec neďaleko Bratislavy prilákala 
viac turistov, rozhodla sa starú tradíciu oživiť novými podujatiami. Pravidelne 
sa od roku 2001 organizuje Deň otvorených dverí prevádzok s husacími špe-
cialitami. Týmto podujatím sa otvára hlavná husacinová sezóna v tejto turis-
ticky vyhľadávanej obci. V roku 2004 tu vznikol Cech husacinárov, ktorý zdru-
žuje väčšinu tunajších gastronomických podnikov.5 

Kým na husacinu a pohár vína sa dá zájsť do malokarpatského regiónu po-
čas celého roka, je niekoľko nových podujatí, ktoré využívajú tradičnú ku-
chyňu. Prebiehajú vo forme súťaže družstiev, návštevníci potom ochutnávajú 
výsledok ich práce a hodnotia. V roku 2004 sa uskutočnil prvý ročník festivalu 
Kapustnica v Modre, v roku 2005 bol doplnený o tzv. Modranskú zabíjačku.6 
Počas slávností Vinobrania v Pezinku sa uskutočnili už tri ročníky medzinárod-
nej súťaže vo varení fazuľovej polievky pod názvom Fyzulnačka.7  
 

 
Keramická výroba 

 
Intenzívnejšie využívanie v prospech rozvoja cestovného ruchu zazname-

nala po roku 1989 aj tradičná remeselná výroba. Najvýraznejším remeselným 
odvetvím, ktoré získalo svoje miesto v marketingu cestovného ruchu 
v malokarpatskom regióne, je keramická výroba. Významnú úlohu tu zohrala 
existencia podniku Slovenská ľudová majolika v Modre, ktorej výrobky boli už 
v 1. polovici 20. storočia posunuté do role reprezentanta tradičnej slovenskej 
kultúry – predovšetkým slovenskej ľudovej keramiky,8 nielen v rámci Sloven-

                                                 
4 Václavík A.: Podunajská dedina v Československu. Bratislava : Vydavateľské družstvo 1925, s. 
189–190. Citovaná monografia sa zaoberá predovšetkým obcou Chorvátsky Grob, v prípade 
kŕmenia husí na predaj uvádza A. Václavík, že sa táto zvláštnosť vyskytuje nielen v danej obci, ale 
v celom kraji. V súčasnosti je uvedená gastronomická špecialita charakteristická predovšetkým pre 
obec Slovenský Grob, ktorá ju využíva ako jedno z najväčších lákadiel pre turistov zo Slovenska i 
zahraničia. 
5 Pozri: www.slovensky-grob.sk ; www.tik.sk/Mesta/okrespezinok/slovgrob.htm 
6 Pozri: www.modra.sk 
7 Pozri: www.pezinok.sk; http://pezincan.pezinok.sk. Súťaž Fyzulnačka sa uskutočnila v rokoch 
2003, 2004 a 2005. V roku 2005 sa jej zúčastnilo 20 družstiev z troch krajín – Slovensko, Česko a 
Srbsko. 
8 Pišútová I.: Vzorník modranskej keramiky od Heřmana Landsfelda. In: Zborník SNM LXVIII, 
Etnografia 15, 1974, s. 84–109. Toto tvrdenie vysvetľuje I. Pišútová v úvode citovaného článku 
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ska, ale boli takto propagované aj smerom do zahraničia.9 Slovenská ľudová 
majolika poskytuje možnosť nahliadnuť do svojich priestorov a priblížiť tak 
návštevníkom proces keramickej výroby.10 Prehliadka s ukážkami výroby 
v najväčšej a stále i najznámejšej modranskej dielni je súčasťou mnohých po-
znávacích ciest po malokarpatskom kraji. Turisti si môžu pozrieť aj menšie 
keramické dielne roztrúsené po celom regióne. Viacerí keramikári tak dávajú 
možnosť nahliadnuť do svojich dielní, ukázať svoje výrobky, ktoré si prípadní 
záujemcovia môžu priamo u výrobcu zakúpiť.  

V roku 1994 vznikol v Modre Cech slovenských keramikov,11 ktorý zdru-
žuje niekoľko desiatok drobných výrobcov.12 Cech v spolupráci s ďalšími spo-
luorganizátormi – Malokarpatským múzeom v Pezinku, mestom Pezinok a 
Bratislavským samosprávnym krajom, stojí aj na pozadí projektu podporujú-
ceho významné postavenie keramickej výroby v regióne. Týmto projektom sú 
Keramické trhy Pezinok, ktoré začali písať svoju históriu v roku 2004. 

                                                                                                            
nasledovne: „Pri laickom označovaní slovenskej ľudovej keramiky sa veľmi často stretávame 
s termínom ,modranská‘ pričom sa ako tzv. modranská keramika nemyslia iba výrobky 
pochádzajúce z tohto strediska, ale aj všeobecne fajansové práce západoslovenských dielní 
z posledných storočí. Toto pomenovanie – aj keď z odborného hľadiska celkom pomýlené – má 
svoje opodstatnenie. Výrobky modranskej keramickej dielne prešli totiž natoľko do vedomia 
širokej verejnosti, že na prvý pohľad zatlačili do úzadia niekoľkostoročnú džbankársku tradíciu 
iných západoslovenských obcí. V 19. storočí bola modranská fajansa aj ,hrnčina‘ základným 
domácim riadom, v období prvej republiky sa stali najmä fajansové modranské práce samozrejmou 
súčasťou inventára temer každej mestskej domácnosti, no viac ako materiál dekoratívny než 
funkčný. Modranská keramika v tomto období bola – popri tzv. slovenských izbách – jeden zo 
sprostredkovateľov slovenského ,svojrázu‘, reprezentovaného raz s vkusom a citom, inokedy 
zabiehajúc do malomeštiackych predstáv o návrate k ľudovosti, pričom niekedy išlo iba o určitú 
formu reprezentácie cez ľudové umenie.“ K danej problematike pozri tiež: Kollárová E.: Dejiny 
Slovenskej ľudovej majoliky v Modre. In: Remeselná výroba s akcentom na hrnčiarsku, 
džbánkársku, kachliarsku a kameninovú produkciu. Zost. O. Bodorová. Rimavská Sobota : 
Gemersko-malohontské múzeum 2004, s. 136–146. 
9 Güntherová-Mayerová A.: Slovenská keramika. Martin : Matica slovenská 1942, s. 53–54. 
Pišútová I.: Fajansa. Bratislava : Tatran 1981, s. 37. I. Pišútová potvrdzuje tento fakt aj pre obdobie 
2. polovice 20. storočia: „Dnešná výroba Slovenskej keramiky v Modre, organizovaná na 
družstevnom základe, zameriava sa predovšetkým na splnenie požiadaviek exportu, ktorý si žiada 
výrobky spracovávané v ľudovom duchu a nadväzujúce na starú miestnu tradíciu.“ 
10 Pozri: www.majolika.sk.  
11 V názve uvedeného stavovského združenia je použitý termín keramik, pozri napríklad Cech 
slovenských keramikov. Katalóg. Modra 1997. V nasledujúcom texte nahrádza toto slovo 
pomenovanie keramikár vychádzajúce zo spisovného slovenského jazyka, pozri: Krátky slovník 
slovenského jazyka. Bratislava : Veda 1987, s. 152. Nielen v hovorovej reči sa možno často stretnúť 
s pomenovaním keramik, ktoré je českou verziou pomenovania danej profesie. Pozri: Česko-
slovenský slovník. Ed. G. Horák. Bratislava : Veda 1981, s. 149. Vzhľadom na to, že stanovy Cechu 
slovenských keramikov používajú daný názov, túto skutočnosť autorka príspevku rešpektuje a 
uvádza ho v pôvodnej, i keď nespisovnej podobe. 
12 Viac informácií o činnosti cechu a jeho členoch pozri: Ševčíková E.: Pohľad na súčasnú 
keramickú výrobu na západnom Slovensku. Malokarpatský región a Záhorie. In: Keramika. Staré 
techniky pre nový život. Bratislava : ÚĽUV 2004, s. 41–53. 
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Keramické trhy Pezinok 
Zámerom Keramických trhov Pezinok je vytvoriť novú tradíciu každoročne 

opakovaného podujatia s medzinárodnou účasťou keramických majstrov – vý-
robcov tradičnej hrnčiny a fajansy, ale aj keramikárov-výtvarníkov. Na 1. roč-
níku, ktorý sa konal v roku 2004, predstavilo svoje výrobky 75 keramikárov 
z celého Slovenska a Českej republiky. Podujatie doplnili sprievodné akcie: 
súťaž na tému „Keramika a víno“, súťaž v točení na hrnčiarskom kruhu, tvorivé 
dielne pre deti, výstava k 10. výročiu vzniku Cechu slovenských keramikov, 
výstava študentských prác odboru umelecký keramikár na Strednom odbornom 
účilišti M. R. Štefánika 9 v Pezinku.  

Myšlienka zorganizovať podujatie, kde by sa stretli keramikári a predstavili 
verejnosti svoju prácu v tom najširšom zábere, rezonovala v Cechu slovenských 
keramikov už dlhšie. Dlhodobá kvalitná spolupráca Cechu s Malokarpatským 
múzeom v Pezinku priniesla svoje ovocie nielen v podobe množstva výstav, ale 
vyústila do spoločného projektu: Keramické trhy Pezinok. Cieľom nie je iba 
možnosť keramikárov prezentovať sa na verejnosti a predávať svoje výrobky, 
ale aj poskytnutie priestoru na vzájomnú výmenu skúseností, osobné stretnutia, 
obchodné kontakty a pod. Malokarpatské múzeum v Pezinku tak plní úlohu 
nielen organizátora, ale aj propagátora tradičného keramického remesla. 
Využíva potenciál, ktorý predstavuje množstvo keramických dielní v regióne, 
dáva mu však širší, nadregionálny záber. Stretnutie keramikárov z celého 
Slovenska, ale najmä účasť výrobcov z Českej republiky prináša konfrontáciu, 
ktorá môže pomôcť oživiť výrobu, priniesť iný pohľad. Veľmi pozitívne ohlasy 
zo strany keramikárov, ale aj širokej verejnosti, podporili organizátorov 
pokračovať v tomto projekte. V súčasnosti prebieha príprava 2. ročníka 
Keramických trhov Pezinok, ktorý sa bude konať v dňoch 10.–11. júna 2005. 
Opäť budú prítomní výrobcovia z celého Slovenska a Českej republiky. Väčší 
dôraz bude daný na súťaž v točení na hrnčiarskom kruhu, ktorá mala 
v minulosti svoju tradíciu, ale po zániku výrobných družstiev zanikla aj 
uvedená súťaž. Pre keramikárov však má význam, je pre nich výzvou a prí-
padné víťazstvo je prestížou. Výstavy, ktoré budú prebiehať ako sprievodné 
podujatia Keramických trhov, sú taktiež jedinečnou príležitosťou na zaujímavú 
prezentáciu a interpretáciu zbierkových predmetov rôznych múzeí, môžu sa 
stať inšpiráciou pre súčasných výrobcov keramiky. Spomenuté momenty majú 
však väčší zmysel pre odbornú keramickú verejnosť. Na druhej strane je tu 
veľký potenciál z hľadiska cestovného ruchu, pretože podujatia podobného 
zamerania prežívajú v súčasnosti veľký rozmach.  

Dnešné cestovanie znamená hlavne zážitok – tradičná kultúra preto predsta-
vuje veľký potenciál v rozvoji cestovného ruchu na Slovensku. Vhodnou for-
mou možno oboznámiť návštevníkov podujatí o tradičnej kultúre regiónu, for-
mou zážitku im priblížiť remeselné techniky – ponúknuť možnosť nielen vi-

Etnologické rozpravy 2/2005    

 139

dieť, ale aj vyskúšať si. Víno sprevádza ľudstvo celými dejinami, vinárske re-
gióny majú v sebe čosi výnimočné, čo ich odlišuje od iných regiónov. Kultúra 
vína – kvalitné produkty v spojení s kvalitnými službami, čiže aj gastronómiou 
vrátane tradičnej kuchyne, má v rozvoji cestovného ruchu nielen svoje nezastu-
piteľné miesto, ale takmer zaručený úspech. 
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This article asks the questions and strives for to answer about a place and function of 
people´s-architecture (or folk architecture, vernacular architecture) in a country-
planning (physical planning) of individual regions. The people´s-architecture is a value 
most rooted up from all the values of the human cultural heritage in the environment. 
Some theorists of the architecture and the town-planning attention towards crisis and 
decomposition of the town as a traditional form. In the construction of sites spread the 
chaos of architecture. The country and an architecture counterbalanced and binded 
with nature will have the value again. In the history of Slovakia there are several 
experiments for the rehabilitation of people´s-architecture and country. These 
experiments are suitable to follow. The people´s-architecture is the most suitable model 
for building the structures for the tourism (sightseeing) services in the country. 
 

Zo všetkých hodnôt kultúrneho dedičstva, vyjadrených v podobe architek-
túry a urbanizmu, ľudová architektúra najhlbšie korení vo vlastnom priestore 
a najlepšie vystihuje jeho prírodnú a kultúrnu charakteristiku. Vznikla spon-
tánne z domácej pôdy a má úzke zväzky s prírodným prostredím. Oficiálne 
architektonické diela, akokoľvek hodnotné, predstavujú už kultúrny import. 
Existujú rozličné názory na vplyvy oficiálnej architektúry na architektúru ľu-
dovú a na svojbytnosť ľudovej architektúry. Ľudová architektúra má však istú 
schopnosť sa so spomenutými vplyvmi vyrovnávať. 

Podľa niektorých názorov (Karel Honzík, podľa Framptona aj Albert Sar-
toris) má moderná funkcionalistická a racionalistická architektúra podobné vý-
chodiská ako ľudová, navzájom sa rozumejú. Lenže moderná architektúra príliš 
zabehla do abstrakcie, kým ľudová zostáva vždy konkrétna. Modernistické 
stavby si nenašli všade také miesto ako ľudové.  

Na Slovensku nastal najmä v druhej polovici 20. storočia prudký zlom vo 
výstavbe vidieckych sídel. Predtým sa stavby aj novších generácií postupne 
vrstvili na staršom základe a v zásade zachovávali staršie objemy, proporcie, 
prípadne aj tvaroslovie ľudovej architektúry. Od spomenutého zlomu sa zá-
sadne zmenili objemy, proporcie, dispozície i tvaroslovie výstavby na vidieku. 
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Tradícia sa opúšťala a vidiecky dom sa začal stávať kópiou mestskej vily. Pô-
sobil tu aj ideologicko-psychologický tlak. Tradícia sa stala „prežitkom“, „psy-
chickou záťažou“. Presadzovala sa téza „vyrovnávania rozdielov medzi mes-
tom a vidiekom“. Nožnice medzi tradičnou ľudovou architektúrou a novou vý-
stavbou sa otvárali stále viac. Regionálne rozdiely, vyplývajúce najmä zo vzťa-
hov stavby s prírodným prostredím, sa stierali, vytváral sa spriemerovaný, 
sploštený obraz vidieka, ktorý sa vzďaľoval od prírody a krajinného prostredia. 
V niektorých iných európskych krajinách (napríklad v Holandsku) tieto zmeny 
neboli také prudké.  

Vidiek sa u nás dostal do závislosti od mesta. Viacerí teoretici urbanizmu 
a architektúry (Bogdanović, Frampton) upozorňujú na postupný rozklad mesta 
ako urbanistickej formy. Mesto puchne, rozlieva sa do predmestí. Jeho tkanivo 
rozožiera masový automobilizmus. Mesto stráca formu, obraz a identitu. Urba-
nizácia sa dostala do krízy. Nedostatky v životnom a obytnom prostredí miest 
podnecujú ich obyvateľov unikať a znova vyhľadávať bývanie na vidieku. 
Tento proces však prebieha živelne a ak je jeho dejiskom bezprostredné záze-
mie miest, pomáha to vlastne iba novej explózii urbanizácie a prehlbovaniu 
krízy. V súvislosti s hnutím „zelených“ a ekologickými záujmami sa pozornosť 
obracia na vidiecky spôsob života, chalupy, a teda aj na ľudovú architektúru. 

Tradičná vidiecka spoločnosť mala vo svojom systéme zakotvený mecha-
nizmus obrany proti prehnanému individualizmu, bola schopná vopred vylučo-
vať výstrelky, a to aj v architektúre a podobe dediny. V tradičnom dedinskom 
prostredí sa spontánne dodržiavala stavebná typizácia, pričom to nebola mo-
notónnosť, ale vyvážený súlad, jednota s rešpektovaním bežných odlišností. 
Naproti tomu v dnešnej výstavbe, vrátane vidieckych sídel, sa rozmohol archi-
tektonický chaos spolu s výstrelkami, ktoré nemajú nič spoločného s vlastným 
prostredím. Deformuje to charakter regiónov a odoberá im z príťažlivosti.  

Proti prehnanej urbanizácii a metropolitnému centralizmu už za prvej Čes-
koslovenskej republiky (po roku 1918) vystupoval napríklad spisovateľ Karel 
Čapek, prihováral sa za decentralizáciu a regionalizmus. U nás na Slovensku 
môžeme z tých čias pripomenúť snahy Národohospodárskej župy stredosloven-
skej so sídlom vo Zvolene, v ktorej programe regionálneho rozvoja stredného 
Slovenska sa nezabúdalo ani na zachovávanie a pestovanie ľudových tradícií, 
ako aj publicistickú činnosť Fedora Ruppeldta o národnej koncentrácii.  

Po roku 1918 sa uskutočnila pozemková reforma, v rámci ktorej bolo na 
Slovensku založených mnoho tzv. kolonizačných dedín, najmä v južných ob-
lastiach. V súvislosti s tým politik Milan Hodža propagoval ruralizáciu ako 
opak urbanizácie, ktorá už vtedy mala značné negatívne dôsledky; ruralizácia 
mala prispieť aj k zníženiu nezamestnanosti. Na viacerých z uvedených koloni-
začných dedín ešte aj dnes, po desaťročiach, možno badať, že boli založené na 
základe urbanistického plánu a že pri ich výstavbe sa často vychádzalo zo zna-
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kov tradičnej ľudovej architektúry.  
V 20. rokoch 20. storočia vyhorela charakteristická „drevená“ obec Čič-

many. Zásluhou architekta Dušana Jurkoviča sa ju do značnej miery podarilo 
obnoviť tak, že pripomína pôvodnú, tradičnú a jedinečnú ľudovú architektúru 
tejto dediny. O desať rokov neskôr vyhorela ďalšia charakteristická dedina – 
Važec. Úsilie maliara Jána Hálu, ktorý objavil nadčasové hodnoty Važca, aby 
sa pri obnove zachovali tradičné hodnoty, bolo však neúspešné; pohodlnosť a 
ziskuchtivá propaganda stavebných firiem, zapojených do programu obnovy, to 
znemožnili. 

V nasledujúcich rokoch zaznamenávame ďalší zaujímavý pokus, týkajúci 
sa vidieckych, ľudových tradícií. Dr. Alica Masaryková, dcéra prvého prezi-
denta ČSR T. G. Masaryka, mala už od mladosti možnosť dôverne poznať život 
slovenskej dediny, konkrétne turčianskeho vidieka (Masarykovci pravidelne 
navštevovali obec Bystrička pri Martine). Z jej iniciatívy sa pod patronátom 
Sociálneho ústavu ČSR uskutočnil výskum turčianskej obce Horné Jaseno. Vý-
sledky výskumu boli prezentované na medzinárodnom fóre a tiež v knihe Ivy 
Šmakalovej Integrálna dedina, ktorá vyšla v Prahe v roku 1936. Autorka v nej 
uviedla, že „živá a uvedomelá tradícia tu môže byť zdravou protiváhou všet-
kému prekotnému, všetkým náhlym, spokojný vývin ohrožujúcim skokom“, 
návodom, ako – podľa slov Dr. Alice Masarykovej – „ochrániť obce od roz-
kladných vplyvov pseudocivilizácie“.  

Dr. Alicu Masarykovú a Ivu Šmakalovú upútalo na Hornom Jasene to, že 
obec bola ešte v tých časoch spoločenstvom sedliakov – niekdajších turčian-
skych drobných zemanov, ktorí udržiavali staré rodinné tradície, prirodzenú 
morálku a družnosť, spoločný spôsob hospodárenia na pôde a mnohé iné tra-
dičné životné spôsoby, ako aj malebnú drevenú ľudovú architektúru, v rámci 
ktorej vynikal poschodový drevený dom (kúria) z roku 1773 s peknou pavla-
čou. Horné Jaseno bolo obcou vzdelaných, uvedomelých občanov spätých 
s pôdou, ktorá bola ich dávnym vlastníctvom, so zmyslom pre spoločné dobro. 
Takíto občania mohli byť reálnou oporou slobodnej, demokratickej 
a usporiadanej spoločnosti. Z turčianskeho prostredia Horného Jasena (i keď 
v skorších generáciách) pochádzalo niekoľko vynikajúcich osobností, ako na-
príklad pražský lekár Ján Jessenius a spisovateľ Janko Jesenský, ktorého demo-
kratické zmýšľanie dozaista súviselo s tradičným rodinným zázemím.   

Za druhej svetovej vojny bolo na Slovensku veľa vidieckych sídel zniče-
ných. V povojnových rokoch (po roku 1945) prebehla štátom podporovaná ob-
nova dedín, ktorá vo viacerých prípadoch tvaroslovím nadviazala na tradičnú 
ľudovú architektúru a zástavbu vidieka. Ako príklad môže slúžiť obnova obce 
Terchová.  

V polovici 20. storočia sa pri rozvoji mestskej bytovej výstavby u nás pre-
sadzoval architektonický smer „socialistického realizmu“ (v odbornom slangu 

Etnologické rozpravy 2/2005    

 143

nazývaný „sorela“). Boli to návraty ku klasicizmu, prípadne k renesancii alebo 
k prvkom ľudovej tvorby. Išlo však iba o vonkajšie, formálne kopírovanie na 
priečeliach, mnohokrát iba o ozdobníctvo bez skutočného zhodnotenia odkazu 
minulosti, resp. ľudovej tradície. Napriek tomu aj v takýchto formách či ozdo-
bách možno miestami nájsť umelecký zámer a výsledok.  

V neskorších rokoch sa na Slovensku objavilo niekoľko objektov, slúžia-
cich cestovnému ruchu (zväčša pohostinstvu); dostali názov „salaše“. Tieto 
objekty niekedy tvarmi aj materiálom nadväzovali na ľudovú architektúru (dre-
venice pod šindľovými strechami, resp. murované objekty pod trstinovými 
strechami). 

Ešte neskôr v hnutí bratislavských ochranárov vynikla skupina „dreveni-
čiarov“, ktorí chodili po slovenskom vidieku a budili záujem o ľudovú archi-
tektúru opravami a využívaním tradičných ľudových stavieb – obytných aj hos-
podárskych – na rekreačné účely. 

Ako príklady rozvinutých foriem tradičnej ľudovej architektúry možno 
uviesť poľské drevené synagógy, ktorých stavitelia prirodzene využívali tva-
roslovie domácich ľudových stavieb na zložitejšie stavebné útvary a tak uká-
zali, že toto kultúrne dedičstvo je schopné rozvoja. 

Z Poľska možno uviesť aj príklady nadväzovania na tradičnú drevenú ľu-
dovú architektúru pri novej výstavbe víl v podtatranskej oblasti (v okolí obce 
Zakopane). Predstaviteľom tohto smeru bol architekt Stanisław Witkiewicz. 

Na území dnešného Slovenska zaznamenávame už v 19. storočí pokusy 
nadväzovať na ľudovú architektúru pri návrhoch nových stavieb pre vyššie 
spoločenské vrstvy u architektov Blažeja Bullu, Samuela Petrikovicha a najmä 
Dušana Jurkoviča, ktorého  „Pustevně“ na Radhošti a karpatské vojenské cinto-
ríny sa stali všeobecne známymi. Podobné náznaky možno badať aj 
v niektorých málo známych stavbách od iných architektov (Harminc, Belluš). 
Sedmohradský architekt Károly Kós (Kosch) tiež navrhoval stavby, ktoré pri-
pomínajú slovenskú ľudovú architektúru, ale umiestňoval ich v inom prostredí 
a sledoval tým iné ciele. 

    V dnešnom Maďarsku pôsobia architekti viacprúdového architektonic-
kého smeru, ktorý si okrem iného pripomína Kósa, secesiu a pod. Má odnože aj 
na južnom a východnom Slovensku, kde vystupuje pod menom „organická“ 
alebo „živá“ architektúra. V Maďarsku je najznámejším predstaviteľom tohto 
smeru architekt Imre Makovecz. Podtextom snáh je pestovanie maďarského 
ducha. Viacerí stúpenci uvedenej školy využívajú podnety z ľudovej architek-
túry, mnohí však produkujú iba romantizujúce postmoderné novotvary, často 
s netradičným tvaroslovím. Upozorňujú, že chcú byť čímsi neobyčajným, 
s tradíciou to však nemá veľa spoločného.  

V ostatnom čase sa na strednom Slovensku, najmä na okolí Banskej Bys-
trice objavujú stavby, ktoré formou i proporciami nadväzujú viac-menej poda-
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rene na tradičnú, domácu vidiecku architektúru. Sú to napríklad turistický ob-
jekt neďaleko Uľanky, pripomínajúci stredoslovenské drevenice, rodinné domy 
v Badíne, Rakytovciach, Hronseku. Z toho by sa dalo usudzovať, že záujem 
o tradíciu a prirodzené začlenenie nových stavieb do tradičných súvislostí vo 
vidieckom prostredí a v krajine stále jestvuje.  

Ľudová architektúra je zo všetkých slohov najprirodzenejším reprezentan-
tom stavania v určitom konkrétnom prostredí. Na rozdiel od novšej výstavby, 
ktorá znehodnotila citlivé a turisticky atraktívne priestory (napríklad Dono-
valy), ľudová architektúra má najlepšie architektonické znaky a predpoklady 
splynúť s krajinným prostredím a teda aj slúžiť ako vzor pre rozvoj stavieb pre 
turistiku bez toho, aby sa krajina narušila. Je to najlepší, ak nie jediný prístup, 
ktorý v turisticky atraktívnych a krajinársky citlivých priestoroch môže zacho-
vať potrebnú mierku a pôsobiť ako prínos. Tieto zásady by si mali uvedomiť 
investori, projektanti, orgány štátnej správy a samosprávy. 
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Traditional folk culture has its firm place in tourism. People want to learn about unique 
life of a nation, about its distinct ethnographical regions and communities or interesting 
places. The open-air museums are places where all such things are presented. There are 
ones focusing on the traditional house and folk culture. There are also ones called 
ecomuseums. They do not preserve existing historic buildings. They present 
reconstructions of ancient or medieval buildings based on scholarly research. Now, we 
can find almost twenty archeological open-air museums. They are an outcome of 
scholarly, children, or commercial activities. They are described in the supplement.  
 

Kulturní dědictví v jeho hmotné i nemateriální podobě se stalo vedle 
přírodních krás důležitým artiklem současného turistického průmyslu. Je 
komoditou, která je žádaná a natolik výnosná, že příjmy z turistického ruchu 
tvoří významnou a nepostradatelnou složku státních příjmů v řadě zemí na celém 
světě. Kořeny turismu, dnes masového a celosvětového fenoménu, nejsou 
nikterak staré, konkrétně ve střední Evropě jsou spojeny s 19. stoletím, podobně 
jako je to v případě sportu a sportování. Obojí bylo zpočátku výsadou 
společenských elit a masový rozvoj sportu a turistiky je výrazem postupné 
demokratizace společnosti a projevem emancipace neelitárních společenských 
vrstev, rekrutujících se zejména z rozvíjejícího se industriálního urbánního 
prostředí.  

Turistikou nebyly v předminulém století chápány v českých zemích jen 
cesty do ciziny, ale i pěší výlety, tzv. landpartie, pořádané vlasteneckou 
společností do nejbližšího okolí.1 Spojovaly v sobě sportovní výkon, pěší pochod 
se společenskými aktivitami často vlasteneckého rázu, jaké představoval cíl 
turistického pochodu, směřující na místo spojené s národní historií. Obdobné 
„výšlapy“ komorního rázu se realizovaly i v užším rodinném kruhu. Naopak 

                                                 
1 LENDEROVÁ, M. a kol.: Dějiny každodennosti „dlouhého“ 19. století. II. Pardubice : Univerzita 
Pardubice 2005, s. 127–129. 
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masový a přímo demonstrativní charakter měly tzv. národní pouti, organizované 
od přelomu 60. a 70. let 19. století na památná místa českých dějin (Říp, Bezděz, 
Blaník ad.). V jejich případě dominovaly politické cíle nad sportovními, 
poznávacími a zábavními.  

Rozvoj individuální i kolektivní turistiky v druhé polovině 19. století vedl 
k vytváření organizační základny celého hnutí, tj. k zakládání turistických klubů, 
spolu s budováním hmotného zabezpečení turistů, jako jsou ubytovny, značené 
cesty, turistické mapy a bedekry, rozhledny ad. Primát měly horské pohraniční 
oblasti, jejichž obyvatelé tak získali nové zdroje příjmů.2  

Ve 20. století se turistika a cestování staly natolik masovou a celosvětovou 
záležitostí, že mezinárodní turismus je považován za jeden z hlavních motorů 
globalizace. Turismus se stává důležitým fenoménem kulturní a politické 
integrace v celosvětovém měřítku.3 Masový turismus standardizuje a normuje, 
zejména v případě, že turistické podniky kontrolují mezinárodní společnosti. 
Naproti tomu neoddiskutovatelným faktem je, že (masový) turismus představuje 
někdy jedinou možnost rozvoje ekonomicky slabých oblastí.   

Negativní důsledky masového turismu z hlediska životního prostředí vedly k 
zformování zásad tzv. měkkého (zeleného, ekologického) turismu, alternativy 
citlivější k životnímu prostředí, které preferuje koexistenci různých forem 
turismu a inklinuje k zachování a podpoře tradičních forem života. Jako ideální 
forma je hodnocena agroturistika, jejíž podstatou je dočasná integrace turistů do 
života na rolnické usedlosti s cílem poznání jejího každodenního života v jeho 
autentické, nestylizované podobě.4  

Mezi vyhledávané komodity turistického ruchu náleží také tradiční lidová 
kultura. Cílem poznání jsou národní specifika různých zemí, výrazné historické a 
etnografické regiony a skupiny obyvatel či zajímavé lokality. Vzhledem k tomu, 
že modernizace života v industriální době vedla zákonitě k zániku tradičních 
forem kultury agrární vesnice, jež se postupně urbanizovala v souvislosti 
s ekonomickým a společenským vývojem, vyvolaly tyto procesy záchranné a 
revitalizační aktivity, jejichž výsledkem byl vznik jednak etnografických sbírek a 
muzeí, jednak zformování folklorního hnutí a tzv. druhé existence folklóru.  

Specifickými zařízeními, která se snaží o komplexní prezentaci tradiční 
lidové kultury, jsou muzea v přírodě. Myšlenka muzea v přírodě je spojena se 
severským prostředím. Švéd Artur Hazelius vybudoval na stockholmských 
šancích muzejní expozici pod širým nebem, která se stala vzorem, následovaným 

                                                 
2 BLAŽEK, S.: Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. Šlapanice : ERA 2004. 184 s. 
3 BITUŠÍKOVÁ, A.: Lokálne kultúry v globálnej dedine. In Národopisná revue, roč. 11, 2001, 
s. 190. 
4 FISCHER, G.: Úvahy nad agroturistikou. Šance pro české vesnice v rumunském Banátu? In 
Národopisná revue, roč. 11, 2001, s. 199–203; VANĚČEK, D.: Agroturistika. České Budějovice : 
Jihočeská univerzita 1997. 164 s.; POUROVÁ, M.: Agroturistika. Praha : Credit 2002. 123 s. 
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v ostatních evropských zemích. Z českého prostředí se s Hazeliovým dílem 
seznámil během své studijní cesty v roku 1899 ředitel pražského Národního 
divadla a staročeský politik František Adolf Šubrt,5 ideový tvůrce Národopisné 
výstavy českoslovanské 1895, jejímž jádrem byla výstavní dědina prezentující 
jednotlivé typy lidového domu v českých zemích a zčásti i na Slovensku.6   

V souvislosti s postupující modernizací života ve 20. století, která měla 
různý průběh a intenzitu v souvislosti s ekonomickým a politickým vývojem 
jednotlivých zemí, se myšlenka záchrany a prezentace forem vesnické kultury 
stala univerzální evropskou záležitostí. Počet muzeí v přírodě roste zejména ve 
střední a severní Evropě. Vedle lokálních a regionálních expozic zaměřených na 
tradiční dům a kulturu venkova vznikají šířeji koncipované podniky označované 
jako ekomuzea. Rozšířilo se neobyčejně spektrum historické reality, kterou 
muzea svým návštěvníkům zprostředkovávají a s tím souvisí i apologetika 
rekonstrukcí, replik a revitalizací expozic s cílem, aby si návštěvník odnesl 
komplexní obraz epochy a její kultury. Na rozdíl od etnograficky zaměřených 
muzeí, která z převážné většiny zachraňují a konzervují dochované objekty, jimž 
in situ hrozila zkáza nebo jsou v terénu cílevědomě vybrány v souvislosti 
s koncepcí muzea, u expozic středověkých a prehistorických jde o 
„rekonstruované“ objekty opírající se sice o poznatky vědeckého výzkumu, ale 
výsledné dílo je více či méně zdařilou kopií (replikou) objektu doloženého často 
jen negativními otisky nosné konstrukce v odkrytém podloží, popř. v různém 
stadiu zachovalými hmotnými artefakty každodenního života. 

V roce 1999 byla založena pracovní komise experimentální archeologie při 
České společnosti archeologické, kterou utvořily různé skupiny zabývající se 
experimentem v prehistorii a středověku.7 Každá ze skupin se specializuje na 
určité období pravěkých i středověkých dějin. Publikační platformou je sborník 

                                                 
5 Obdobnou cestu vykonal v roku 1909 A. JARONĚK, jeden z tvůrců valašského muzea v přírodě 
v Rožnově p. Radhoštěm. Viz LANGER, J. – J. VAŘEKA, J.: Naše lidové stavby. Praha : Albatros 
1983, s. 9–24.  
6 Náleží připomenout, že tradiční lidový dům se stává součástí výstavních akcí již dříve, např. na 
světové výstavě v Londýně, kde byly vystaveny modely z různých končin světa. Na světové 
výstavě v Paříži instaloval A. HAZELIUS skutečný interiér skandinávské jizby oživený figurínami 
v lidových krojích. Na světové výstavě ve Vídni 1873 se objevily již přímo lidové stavby 
z několika evropských zemí, mj. roubený patrový dům středoslovenských Němců z obce Gajdel 
(dnes Kľačno). V 80. a 90. letech 19. století byly obdobně koncipovány výstavy v Krakově, Lvově, 
Rize a tzv. miléniová výstava v Budapešti. Viz ŠTIKA, J.: Československá muzea v přírodě. Martin 
: Osveta 1989, s. 7-8. Též: LANGER, J.: Evropská muzea v přírodě. Praha : Baset 2005. 895 s. 
7 Založení a registrace občanského sdružení RAO se uskutečnily v roku1994. Samotné kořeny 
experimentální archeologie jsou starší a lze je klást do 80. let 20. století, kdy metody 
experimentální archeologie uplatnila v rámci výzkumu v Březně u Loun dr. Ivana Pleinerová. Viz 
PLEINEROVÁ, I.: Rekonstrukce archeologických objektů (RAO) – Občanské sdružení pro 
popularizaci archeologie. In Archeologické rozhledy, roč. 50, 1998, s. 511–518. Též TICHÝ, R.: 
Založení pracovní skupiny experimentální archeologie. In Rekonstrukce a experiment v archeologii 
(REA), roč. 1, 2000, s. 157. 
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REA (Rekonstrukce a experiment v archeologii).8 Přehled skupin, sdružení a 
expozic se stručnou charakteristikou přinášíme v příloze. 

V České republice nalezneme v současnosti téměř dvě desítky 
archeologických expozic v přírodě. Jejich geneze je různorodá, stejně jako jsou 
variabilní záměry tvůrců. Lze je klasifikovat následujícím způsobem: 
1) Profesionální zařízení, která vznikla jako cílené vědecké experimenty, aby 
pomáhaly archeologům ověřovat technické a technologické postupy pravěkých a 
středověkých stavitelů a výrobců. Základem je stavební rekonstrukce jedné 
lokality jako celku (Březno, Praha-Troja, Pohansko). Pokud to není možné, 
využije se nálezová situace jiné lokality v regionu (Všestary).  
2) Pedagogicko-didaktická zařízení související se zájmovou činností dětí a 
orientované na poznávací proces, rozvíjení manuální zručnosti a zábavu (Praha-
Liboc, Praha-Letná, Kosmonosy, Slatiňany, Mladá Boleslav). 
3) Komerčně zaměřené podniky, vycházející z tezí, že lidé chtějí poznávat a 
bavit se. Důležité je navození atmosféry a zážitek návštěvníka. Věrohodnost 
expozic je různorodá, nicméně by neměly zabíhat do nevěrohodných interpretací 
a velkých nepřesností (Praha-Stodůlky, Modrá, Ostrá).  

V souvislosti se zaměřením konference pojednáme v našem příspěvku o 
archeoskanzenech přístupných veřejnosti a zaměřených na turistický ruch.  

Ve východních Čechách vznikl archeoskanzen s tímto zaměřením pod 
názvem Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou (východní Čechy). Provozuje ho 
občanské sdružení založené v roce 1993 a pokračuje v tradici činnosti 
archeologického kroužku při Domě dětí a mládeže v Rychnově n. K. Cílem je 
výstavba středověkého skanzenu na principu archeologického experimentu. 
Muzeum je časově vymezeno dobou 13. a 14. století. V areálu o rozloze 7 ha se 
zatím podařilo vybudovat dva objekty typu polozemnice s roubenými a 
pletenými stěnami, chlévní hospodářský objekt a drobné přístřešky, 
z řemeslnického prostředí hrnčířskou část a kolomaznou pec, plánuje se kovárna. 
V areálu se předpokládá rekonstrukce feudálního sídla – tvrze. Od roku 1999 se 
ve skanzenu realizuje experimentální středověká zemědělská výroba 
s pěstováním starých odrůd plodin a chovem hospodářských zvířat. Zařízení plní 
pedagogické poslání a pro školy zajišťuje výchovu dětí a mládeže v oboru 
archeologie a také ekologie.  

Kulturu středověké vesnice prezentuje také Archeoskanzen v Březně u Loun 
(střední Čechy).9 Dnešní expozice pod širým nebem nebyla původně 
proponována pro návštěvnické využití, ale jednalo se o novátorský experiment, 
který pomáhal ověřovat vědecké hypotézy ohledně technických a 
technologických postupů a fyzické náročnosti prací v návaznosti na účinnost 

                                                 
8 Viz též www.mamuti.cz – obsahuje kontakty i do zahraničí. Za poskytnutí materiálů děkuji PhDr. 
Pavlu Burešovi z Národního památkového ústavu, ústřední pracoviště Praha. 
9 Jeho vznik souvisí s dlouholetými výzkumy I. PLEINEROVÉ z Archeologického ústavu v Praze. 
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nástrojů. Následně byly vybudované objekty sledovány z hlediska jejich 
obytných parametrů v různých ročních obdobích. Výstavba objektů pokračovala 
postupně od počátku osmdesátých let 20. století a skončila v roce 1992. Muzejní 
využití bylo druhotným produktem uvedeného vědeckého experimentálního 
podniku. V roce 1994 převzalo provoz archeologické expozice do své správy 
muzeum v Lounech a zajistilo běžný návštěvnický režim včetně údržby a oprav 
objektů, které je nutné pravidelně provádět. V průběhu sedmi let navštívilo 
březenský archeoskanzen na 20 tisíc návštěvníků.10  

 

 
 

Archeoskanzen Modrá u Velehradu. Řemeslnický areál s dětskými návštěvníky.  
Foto autor 2005. 

 
Nejrozsáhlejším muzeem v přírodě v České republice zaměřeným na raně 

středověkou kulturu je Archeoskanzen Modrá – Velkomoravské opevněné sídliště 
středního Pomoraví (jihovýchodní Morava). Komerčně orientovaný projekt 
získal finanční prostředky z evropských i domácích fondů11 a těží z historické 
vazby na časový horizont Velké Moravy. Idea archeoskanzenu se zrodila ze 
skutečnosti, že se v obci nachází Národní kulturní památka – základy 
                                                 
10 ŠTAUBER, B.: Archeologický skanzen Březno a jeho muzejní využití. In Rekonstrukce a 
experiment v archeologii (REA), roč. 1, 2000, s. 150. 
11 Program obnovy venkova, evropský fond SAPARD, projekt LEADER Ministerstva pro vnitřní 
rozvoj ČR, Obec Modrá, Zlínský kraj. 



Etnologické rozpravy 2/2005    

 150 

velkomoravského kostelíka sv. Jana a velkomoravská doba a počátky 
christianizace jsou pro region profitující. Archeoskazen byl otevřen v roku 2004 
a tvoří ho 19 objektů postavených metodou hypotetické rekonstrukce, např. 
knížecí palác a kostel, nebo skutečných rekonstrukcí majících své předlohy 
v odkrytých objektech, tj. v jejich zahloubených částech.12 Rozsáhlý areál, 
z funkčního hlediska členěný na část sídlištně-hospodářskou, mocenskou a 
výrobní, získal v krátké době publicitu a renomé jako přitažlivá atrakce, kterou 
v krátké době po otevření navštívilo na 35 tisíc návštěvníků. Protože akce byla 
podřízena ekonomickým zákonům, nebylo možné ve větší míře uplatnit vědecký 
experiment. Popularizační a komerční zřetele se odrážejí ve snahách oživit areál 
ukázkami dobových rituálů a projevů každodenního života (staroslovanská 
svatba, pohřební rituál, slavnost medu a medoviny). 

 

 
 

Imaginární středověké městečko Řepora. Celkový pohled. Praha-Řeporyje. 
 Foto autor 2005. 

 
Jako unikátní kulturní „atrakce“ je deklarován středověký skanzen, který 

vybudovala skupina památkářů, odborníků na lidovou architekturu a 
specializovaných řemeslníků na okraji Prahy s původním názvem Tuležim, dnes 
Řepora. V září 1999 začali ve vytěženém hliníku bývalé cihelny mezi 

                                                 
12 Viz Archeoskanzen Modrá: radost mají archeologové, starosta i návštěvníci. Rozhovor s Luďkem 
Galuškou k otevření archeoskanzenu Modrá. In REA – Živá archeologie, roč. 5, 2004, s. 253–259. 
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Stodůlkami a Řeporyjemi konstruovat první objekty „imaginárního“ 
středověkého městečka se záměrem navodit co nejvěrnější představu o době 
přelomu 14. a 15. století, o stavebních technologiích a používaném materiálu i o 
každodenním životě obyvatel. Podle zpracované architektonické studie má celý 
areál po svém dokončení zahrnovat 18 různě rozsáhlých stavebních objektů, 
dokumentujících sociální a profesní stratifikaci středověké venkovské 
společnosti. Některé artefakty přibližují také duchovní dimenzi tehdejšího života 
nebo jsou volnými reminiscencemi na starší předkřesťanské představy (posvátný 
strom, pohanské kulturní místo s dřevěnými idoly). 

V březnu 2002 byl areál zpřístupněn veřejnosti s tím, že dále pokračovala 
jeho dostavba, která není ukončena ani v současné době.13 I když některé objekty 
jsou ve fázi rozpracovanosti, celý areál působí kompaktním dojmem a jeho 
sevřenost je zajištěna jednak třemi vstupními branami, jednak palisádovou 
hradbou nebo různými typy oplocení. Jednoznačně je vymezen také ústřední 
prostor, označovaný autory projektu jako náměstí, a to obytnými domy (usedlosti 
rychtáře a hrnčíře, dům bezzemka), sakrálním okrskem (roubený kostelík) a 
komplexem malého feudálního sídla. Jistou dávku autentičnosti celému areálu 
dodává přírodní prostředí, které budovatelé dokázali citlivě využít, když své 
imaginární sídlo zakomponovali mezi vodní plochy, mokřad a vzrostlou zeleň.  

Tento historicko-ekologický projekt je svou genezí novotvarem bez vazeb 
na konkrétní lokální situaci. Z odborného hlediska tedy nejde o vědecké 
rekonstrukce objektů odkrytých na místě archeologickým výzkumem, ale o 
ideální, hypotetické rekonstrukce využívající poznatky o středověké venkovské 
architektuře, jež korespondují se záměry a cíli budovatelů. Snaha o přiblížení 
dobové reality vede k revitalizaci expozic v jednotlivých objektech pěstováním 
domácích zvířat, nebo pořádáním příležitostných akcí zaměřených na dobová 
řemesla, hudební a taneční produkce, trhy, vojenská klání a šermířské bitvy.  

Dobová autentičnost už není cílem budovatelů Historické vesnice řemesel a 
umění v Ostré u Lysé nad Labem (střední Čechy). Od roku 1999 zde společnost 
Botanicus vybudovala v sousedství svých bylinných zahrad výrobně technický 
areál, který využívá ke kulturním akcím a na prezentaci starých řemesel z větší 
části už zaniklých – mydlářství, svíčkařství, drátenictví, provaznictví, barvířství, 
výroba papíru aj. Pevnou součástí programu je i příprava kulinářských specialit a 
vystoupení hudebníků, herců, šermířů a kejklířů, která mají u návštěvníků 
navodit dobovou atmosféru. Komerčně zaměřený podnik sleduje jednak 
ekologické cíle v případě pěstování léčivých bylin a koření, v oblasti 
urbanisticko- architektonické mu šlo o vytvoření adekvátní kulisy pro pořádané 
kulturní akce, nikoli o přísně vědeckou rekonstrukci životního prostředí 
středověké vesnice. 
                                                 
13 Jeho situaci poznamenal úmyslně založený požár 17. 6. 2003, který zachvátil a zničil střešní 
konstrukce u dvou usedlostí, rychtáře a hrnčíře. Ještě v dubnu 2005 byly jen provizorně nadkryty.  
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I když hodnocení archeoskanzenů ze strany odborné veřejnosti je 
rozporuplné, laická veřejnost přijala tuto formu prezentace nejstarších dějinných 
epoch pozitivně a se zájmem. Z odborného hlediska je lze akceptovat, pokud 
není překročena únosná mez vědecky podložené rekonstrukce, která musí být 
provedena na základě znalostí reálií a kriticky vyhodnocených pramenů. 
Archeoskanzeny můžeme považovat i za jakýsi výstup archeologické 
antropologie, disciplíny orientované na rekonstrukci života konkrétních lidí a 
malých sociálních skupin.14 Jejich návštěvnost, včetně zahraničních zájemců, 
ukazuje, že získaly pevné místo i v turistickém ruchu regionu, kde vznikly.  
 
 
Příloha 
 
 
1. Experimentální střediska pro rekonstrukci pravěké a středověké kultury  
 
Archeologický skanzen Březno u Loun (střední Čechy) 

Zahrnuje nově vytvořené rekonstrukce pravěkých a středověkých obytných a 
provozních objektů, zachycených v lokalitě výzkumem Archeologického ústavu v Praze. 
Výstupy pomáhaly ověřovat technologické postupy a vzniklé sídlištní objekty byly 
prověřovány prakticky z hlediska jejich obytných parametrů. Areál budován od počátku 
80. let minulého století do roku 1992, kdy byl předán k provozování Okresnímu muzeu 
Louny, jež zajistilo návštěvnický provoz a další běžnou údržbu.15  
 
Archeopark Praha 7 – Troja 

Na ostrožně na pravém břehu Vltavy byl koncem 60. let a v 70. letech 20. století 
proveden archeologický výzkum, který odkryl halštatské palisádami obehnané sídliště. 
Tato fáze osídlení byla zvolena pro rekonstrukci, započatou roku 1996 budováním 
palisádového ohrazení a jednoduché brány. Kultovní prostor byl vymezen na základě 
analogie. Práce byly přerušeny z finančních důvodů, objevily se i problémy 
majetkoprávní v souvislosti s pozemkem, jehož uživatelem je Botanická zahrada, ale 
který náleží Magistrátu hl. města Prahy. Podle původního záměru má být budovaný 
Archeopark součástí naučné stezky Botanické zahrady. Projekt archeoparku vypracovala 
I. Pleinerová a rozdělila ho do tří areálů: a) Vstupní areál s ukázkou pravěkého 
zemědělství, b) Hlavní areál s rekonstrukcí osady a kultovního místa, vše ohrazené 
palisádou, c) Areál s objekty pravěké výroby.16  

                                                 
14 UNGER, J.: Archeologická antropologie – co je, co není a proč. In Český lid, roč. 92, 2005, 
s. 69–72. 
15 PLEINEROVÁ, I.: Rekonstrukce archeologických objektů (RAO) – Občanské sdružení pro 
popularizaci archeologie. In Archeologické rozhledy, roč. 50, 1998, s. 511–518; ŠTAUBER, B.: 
Archeologický skanzen Březno a jeho muzejní využití. In Rekonstrukce a experiment v archeologii 
(REA), roč. 1, 2000, s. 149–150. 
16 PLEINEROVÁ, I.: Rekonstrukce archeologických objektů (RAO) – Občanské sdružení pro 
popularizaci archeologie. In Archeologické rozhledy, roč. 50, 1998, s. 511–518; PLEINEROVÁ, I.: 
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Centrum experimentální archeologie Všestary u Hradce Králové (východní Čechy) 
Areál provozuje Společnost experimentální archeologie při Ústavu historických věd 

Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. Časově je vymezen 
dobou prvních zemědělských kultur (neolit) a starší dobou železnou. Vzniká modelová 
sídelní jednotka, respektující vztahy mezi jednotlivými objekty a areály (kulturní, 
pohřební, zemědělský, obytný, řemeslný), objekty jsou rekonstruovány na základě 
konkrétních nálezů a voleny z hlediska regionální specifičnosti východních Čech. 
Dokončenou replikou je polozemnice z pozdního halštatu (odkrytá v Tuněchodech na 
Chrudimsku). Rekonstruován je pohřební a kultovní areál (žárové hroby, lužická mohyla, 
rondel), který dokládá integritu kultury prostřednictvím kultu a náboženských představ. 
Pozornost je věnována i procesu archeologizace, přesně dokumentované, protože může 
napomoci při interpretaci archeologické situace. Experimenty probíhají i v oblasti výroby 
keramické, textilní, kamenné industrie, tavení rud.17 
 
Muzeum v přírodě a experimentální archeologická osada na Pohansku (jižní 
Morava) 

Nachází se nedaleko Břeclavi v jihovýchodní části lednicko–valtického areálu 
(UNESCO). Po svém dobudování přiblíží život slovanských předků ale také novodobou 
historii zpřístupněním pohraničních staveb. Na místě velkomoravského hradiska, 
odkrytého během dlouholetých výzkumů Katedry archeologie Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity, vzniká od roku 2001 muzeum v přírodě, které bude demonstrovat 
vývoj tohoto historického areálu. Realizátorem je Městské muzeum a galerie v Břeclavi, 
jež připravilo projekt rozdělený do několika etap a získalo finanční prostředky z EU (fond 
CBC – Phare). Archeoskanzen tvoří rekonstruované pohanské kultovní místo, které plnilo 
zároveň funkci kalendářní. Autory rekonstrukce jsou Jiří Macháček a Tomáš Prokůpek, 
realizace Patrik Vlček. Objekt sestává z ústředního idolu (výška dva metry), osmi 
vedlejších idolů, obklopených palisádou ze zahrocených kuláčů (výška 1,5 m). 
Rekonstrukce svatyně je provedena na původním místě stejně jako rekonstrukce nedaleké 
zemnice a pohřebiště z půlených kmenů. Areál dotváří řemeslnická dílna a studna. Jeho 
autoři využívají metodu experimentu a vycházejí z teze, že autentická stavba a odborně 
vedená demonstrační akce jsou nejlepším způsobem prezentace výsledků pro širokou 
veřejnost.18  
 
Villa Nova Uhřínov pod Deštnou (východní Čechy) 

Občanské sdružení – Středisko experimentální archeologie bylo založeno v roku 
1993 s cílem postavit středověký skanzen datovaný do 13.–14. století. Obytné stavby jsou 
rekonstruovány podle nálezu proutěné polozemnice v Sekance u Davle (Praha) a roubené 
polozemnice z Mariánské louky v Děčíně. Hospodářské stavby jsou budovány na základě 
ikonografických dokladů, protože v terénu jsou těžko identifikovatelné. Ve středisku se 
provozuje experimentální zemědělství na dvou polích získaných technikou žďáření, 

                                                                                                            
Současný stav a problémy projektu Archeoparku Praha Troja. In Rekonstrukce a experiment 
v archeologii (REA), roč. 1, 2000, s. 153–154. 
17 THÉR, R. a MALÝ, R.: Centrum experimentální archeologie Všestary. In Rekonstrukce a 
experiment v archeologii (REA), roč. 1, 2000, s. 164–169. 
18 Viz www.muzeum.breclav.org (18.5.2005). Archeopark v areálu slovanského hradiště vzniká také 
v Chotěbuzi – Podoboře. 
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mulčování, rytím a plením. Výrobní okruh zaplnily hrnčířské pece, kolomazná pec a 
kovářská dílna.19 V letech 2004–2005 v areálu proběhla experimentální výroba potaše.20 
 
 
2. Zařízení orientovaná na výchovu mládeže a zájmovou činnost dětí  
 
Archeologický park, Praha 6 – Liboc 

Archeologický park v pražské Liboci založila v roku 1994 Archaia, nezisková 
společnost se statutem občanského sdružení, která se kromě provádění archeologických 
výzkumů zabývá též vzdělávací a osvětovou činností v oboru archeologie a památkové 
péče. Od městské části Prahy 6 získala pozemek s dvěma objekty, kde pro veřejnost 
organizuje týdny experimentální archeologie a pro mládež letní tábor se stejnou orientací.  
 
Mamuti, oddíl experimentální archeologie Praha 7 – Letná 

Oddíl byl založen roku 1980. Jeho počáteční období bylo zaměřeno na zvládnutí 
pravěkých výrobních technologií. Následovalo praktické používání vyrobených artefaktů 
a řetězení experimentů (např. potravní řetězec). Experimenty byly ověřovány v různých 
prostorách (např. jeskyně v Českém krasu). Svou činností Mamuti prezentovali na dvou 
velkých výstavách v Muzeu hl. města Prahy (1990, 1999), od roku 1999 provozují 
internetovou stránku www.mamuti@cz, která dává prostor k prezentaci i dalších skupin 
experimentální archeologie.21 
 
Altamira, dětský pravěký skanzen Kosmonosy (severní Čechy) 

Počátky činnosti spadají do roku 1986, založení kosmonoské základny se datuje 
rokem 1992. V areálu se nachází zahloubená polozemnice z 2. stol. př. n. l., středověká 
sklářská huť, raně středověký chlév. V rámci potravního cyklu se pěstují staré odrůdy 
pšenice (jedno- a dvouzrnka) klizené replikami neolitických nástrojů, mletí mouky se 
provádí na kamenném drtidle, chléb se peče v replice pece ze starší doby železné.22 
 
Pravěká vesnice v Železných horách, Slatiňany u Chrudimi (východní Čechy) 

V rámci činnosti skautského oddílu (organizace Junák) vzniklo v prostoru bývalé 
střelnice Lidových milicí centrum experimentální archeologie pro děti. Vedle výroby 
pravěkých nástrojů, kácení stromů, obdělávání pole, mletí mouky, pečení chleba v peci 
z kamene a hlíny a tkaní na stavu byl vybudován kultovní okrsek s posvátným stromem, 
dubem a kamenným oltářem. Podle nálezu v Brně-Obřanech vybudována v měřítku 1:4 
zmenšená kopie laténského venkovského domu.23 

                                                 
19 DRAGOUN, B.: Villa Nova Uhřínov. In Rekonstrukce a experiment v archeologii (REA), roč. 1, 
2000, s. 179–180; PISKAČOVÁ, I.: Zemědělský projekt Villa Nova Uhřínov. In Rekonstrukce a 
experiment v archeologii (REA), roč. 1, 2000, s. 181–184. 
20 Viz AntropoWeb (22.6.2005). 
21 BŘEZINA, Z. a kol.: Mamuti – oddíl experimentální archeologie a jeho historie. In Rekonstrukce a 
experiment v archeologii (REA), roč. 1, 2000, s. 158–162. 
22 CVRČEK, J. a NAJMAN, R.: Dětský pravěký skanzen Altamira Kosmonosy. In Rekonstrukce a 
experiment v archeologii (REA), roč. 1, 2000, s. 175–178. 
23 ANÝŽ, R.: Pravěká vesnička v železných horách. In Rekonstrukce a experiment v archeologii 
(REA), roč. 1, 2000, s. 155–157. 
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Keltoi, občanské sdružení Mladá Boleslav (střední Čechy) 
Sdružení se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Má několik organizačních složek 

s právní subjektivitou, které popularizují kulturní dědictví Keltů a dalších národů. Na 
zámku Nižbor provozuje Informační centrum keltské kultury (ve spolupráci se 
Středočeským krajem a Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech). Keltská 
osada v Mladé Boleslavi byla zrušena, v plánu je vybudování keltské vesnice v blízkosti 
oppida Hradiště u Nasavrk (východní Čechy).24  
 
 
3. Komerční podniky orientované na turistický ruch 
 
Vesnice doby železné (halštatské), ZOO Plzeň (západní Čechy) 

V rámci naučné stezky o vývoji přírody a člověka byla v plzeňské zoologické 
zahradě vybudována ve spolupráci s prehistorickým oddělením Západočeského muzea 
vesnička z pozdního halštatu. Areál se nachází na výběžku nad Mží a tvoří ho nadzemní 
dům, dvě polozemnice, výrobní okruh s hrnčířskými pecemi, kovárnou, hutnickou pecí a 
zásobní jámou.25  
 
Velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví – Archeoskanzen Modrá 
u Velehradu (jihovýchodní Morava)  

Idea modranského archeoskanzenu vychází ze skutečnosti, že se v obci nacházejí 
základy velkomoravského kostelíka sv. Jana, prohlášené za Národní kulturní památku. 
Otevřen byl v roku 2004 a tvoří ho 19 rekonstrukcí hypotetických, jako je knížecí palác 
nebo kostel, a další obytné a dílenské objekty vycházející z konkrétních odkrytých 
velkomoravských staveb na jižní Moravě (zejména Staré Město a Uherské Hradiště). 
Rozsáhlý areál, členěný na část sídlištně-hospodářskou, mocenskou a výrobní, 
vybudovala na základě dotací z různých zdrojů Obec Modrá s dodavatelem, firmou 
STAVEKO, s.r.o. Uherské Hradiště, a za odborné spolupráce PhDr. Luďka Galušky, CSc. 
vedoucího archeologických výzkumů Moravského zemského muzea v oblasti Starého 
Města. Archeoskanzen v Modré získal v krátké době širokou publicitu a kladnou odezvu 
zejména mezi pedagogickými pracovníky. Slouží turistickému ruchu i v návaznosti na 
nedaleký komplex velehradského kláštera a v krátké době po otevření Modrou navštívilo 
na 35 tisíc návštěvníků. V plánu je vybudování rozsáhlého sportovně kulturního areálu 
s patřičnými ubytovacími kapacitami. Popularizační a komerční zřetele se odrážejí ve 
snahách oživit archeoskanzen ukázkami dobových rituálů a projevů každodenního 
života.26 
 
                                                 
24 Viz www.mamuti.cz (23.6.2005). Keltské osídlení s hradiskem, kultovním areálem a přilehlými 
osadami prezentuje také archeoskazen na Havránku u obce Liptovská Mara. Viz KUNOVÁ, V.: 
Havránok. In Múzejné noviny, 18.5.2005, s. 2. Vydalo Liptovské múzeum v Ružomberku. 
25 MUDRA, P.: Vesnice z doby železné v ZOO Plzeň. In: Rekonstrukce a experiment v archeologii 
(REA), roč. 1, 2000, s. 163. 
26 Archeoskanzen Modrá: radost mají archeologové, starosta i návštěvníci. Rozhovor s Luďkem 
Galuškou k otevření archeoskanzenu Modrá. In REA – Živá archeologie, roč. 5, 2004, s. 253–259; 
GALUŠKA, L.: Slované. Doteky předků. O životě na Moravě 6.–10. století. Brno : Moravské zemské 
muzeum, 2004. 150 s. www.archeoskanzen.cz (21.3.2005). 
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Historická vesnice řemesel a umění Ostrá u Lysé nad Labem (střední Čechy) 
Vznikla v sousedství bylinných zahrad postupně od roku l999, kdy ji založila 

společnost Botanicus. Zakladatelka Dita Hradecká se během stáže v Cambridge seznámila 
s ekologickým pěstováním a zpracováním bylin a jejich užití v potravinářství nebo 
kosmetice. Na 18 ha pěstuje různé byliny bez chemických postřiků a hnojiv. 
Specializované zahrady (Klášterní, Čínská aj.) jsou přístupné návštěvníkům stejně jako 
rekonstruovaná „středověká“ osada se specializovanými řemeslnickými dílnami pekaře, 
truhláře, kameníka, řezbáře, hrnčíře ad., technickými stavbami (papírna), lékárnou, 
vězením, tržištěm, ale i otevřeným amfiteátrem, hodovnou (restauračním zařízením). Po 
celý rok jsou organizovány kulturní akce (Saturnálie, Vikingové, Vůně střelného prachu, 
Den koně, Svatý Hubert, Renesanční slavnosti čaje a květin ad.).27 
 
Středověké městečko Řepora (dříve Tuležim), Praha 15 – Řeporyje 

Areál vybudovaný v letech 1999–2002 v hliníku bývalé cihelny na okraji Prahy 
seznamuje s kulturou středověkého venkovského městečka přelomu 14. a 15. století. 
Sestává z následujících usedlostí a objektů: 1. dřevěná Boží muka před západní bránou, 2. 
západní brána vidlicovitého typu s patrovou strážní věží (hladomorna), 3–4. budované 
roubené usedlosti kováře a rolníka, 5. jižní vstupní brána, 6. usedlost rychtáře (také 
krčma) s patrovou komorou a chlebovou pecí ve dvoře, 7. dům hrnčíře se samostatnou 
komorou, 8. východní vstupní brána s padací mříží, 9. dvoudílný dům bezzemka 
s chlévem v síni, 10. otevřená dřevěná tržnice, 11. vahadlová studna, 12. dřevěný pranýř 
na návsi, 13. roubený kostelík s polygonálním presbytářem, 14. nedokončené drobné 
feudální sídlo věžovitého typu, Východně od sídla na přilehlé louce se nachází 15. 
šibeniční vršek (šibenice, hranice), 16. posvátný strom a 17. pohanské kultovní místo 
s dřevěnými idoly. Na louce je vybudován malý dřevěný hrádek určený k dětským hrám. 
Ve výstavbě objektů se pokračuje. Přístupné stavby jsou zařízeny replikami dobového 
nábytku, nádob a nástrojů, v dýmných jizbách je rekonstruováno otevřené ohniště 
s malými píckami. Areál revitalizují chovaná domácí zvířata. Jeho provozovatelé, 
Tuležim, a.s., pořádají různorodé historické slavnosti.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 BLAŽEK, V.: Středověcí řemeslníci v Ostré. In MF Dnes, 7.6.2002; www.botanicus.cz 
(14.10.2005). 
28 ŠPALE, M.: Středověké městečko může otevřít brány. In MF Dnes, 22.2.2002; www.repora.cz 
(6.4.2005). 
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Mesto pre turistov. 
Stratégie pri tvorbe vlastného imidžu 

 
Monika Vrzgulová 

 
 
Kľúčové slová: turizmus, cestovný ruch, turisti, globalizácia 
Keywords: tourism, tourists, globalization 
 
Tourism as a modern phenomenon is connected with numerous trends and processes 
attracting attention of the social scientists in Slovakia. The case study deals with the 
strategies of local management in tourism. The aim of the managers is to transform the 
city to the attractive destination for tourists. To accomplish it, however, they have to 
balance between globalization and local processes and constraints. 
 

Rozvoj turizmu, resp. cestovného ruchu, trávenie voľného času cestovaním 
so záujmom o krajinu, jej kultúru, historické pamiatky, folklór a prírodu súvisí 
priamo so zmenou spôsobu života vyvolanou nástupom modernizácie a jej 
sprievodných procesov. V 20. storočí sa už cestovný ruch stal významným 
spoločenským, kultúrnym a ekonomickým fenoménom a v súčasnom globali-
zujúcom sa svete hrá rovnako dôležitú úlohu zasahujúcu do rôznych oblastí 
života cestujúcich i tých, ktorí sa o ich vyžitie starajú. Problematika cestovného 
ruchu, jednotlivé jej aspekty, javy a procesy sa dostávajú aj u nás do pozornosti 
sociálnych vedcov. 

Turizmus v sebe skrýva pre rôznych ľudí rôzne významy: pre jedných je 
zdrojom zamestnania, pre druhých trávením voľného času, aktívnym relaxom, 
prípadne rozširovaním vedomostí a skúseností. Z perspektívy našej disciplíny 
reprezentuje kontakty hostiteľov s hosťami, stretnutie dvoch svetov, dvoch 
hodnotových systémov, je efektívnym médiom komunikácie medzi nimi. Stre-
távanie sa ľudí z rôznych kultúrnych a sociálnych prostredí napomáha pestova-
niu a obohacovaniu jednak hostiteľskej kultúry, konštruovaniu jej komunity, 
zároveň je poznávaním „tých druhých“, spôsobuje kultúrne zmeny na oboch 
stranách vzťahu.  

Diskusie o turizme bývajú často zamerané na turistov, hostí, hoci oni sú iba 
jedna skupina participujúca na turizme, ďalšími sú hostitelia/domáci a tiež 
sprostredkovatelia turizmu – zariadenia poskytujúce služby spojené s cestov-
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ným ruchom.1  
Pri skúmaní fenoménu cestovného ruchu sa ponúkajú mnohé javy či pro-

cesy, ktoré môžeme sledovať z rozličných zorných uhlov a v rôznych kontex-
toch. Vo svojej prípadovej štúdii som si zvolila jeden z mnohých, ktoré sa bá-
dateľovi ponúkajú: zamerala som sa na stratégie mesta pri budovaní svojho 
imidžu ako cieľového miesta turistov. Sledovala som aké konkrétne (kul-
túrne, spoločenské, športové a iné) podujatia vo verejných priestoroch mesta sú 
organizované mestskou samosprávou, štátnymi i súkromnými inštitúciami 
a firmami, zainteresovanými v manažmente cestovného ruchu. Zároveň ma 
zaujímalo, ktoré z nich sú potom vyberané a používané pri konštruovaní obrazu 
mesta pre turistov zo Slovenska i zo zahraničia. 

Vychádzala som z premisy, že vytváranie sebaprezentácie mesta je proces, 
v ktorom kompetentní ľudia zo spomínaných inštitúcií vyberajú určité prvky 
s veľmi konkrétnou predstavou, pre koho obraz tvoria, a čo tým sledujú. Vy-
braté podujatia, turisticky zaujímavé priestory v meste sa dostávajú do roviny 
symbolov a stotožňujú sa s mestom samotným. Takýmto spôsobom býva kon-
štruovaná každá prehliadka mesta, každý turistický sprievodca predstavujúci 
primárny a určujúci kontakt s navštíveným miestom. Vo svojom bádaní som sa 
zamerala na strategické rozhodnutia predstaviteľov mesta vo forme uznesení 
mestského zastupiteľstva či mestskej rady a ich realizáciu, ako aj na informácie, 
ktoré mesto (rozumej mestský úrad a jeho pracoviská) o sebe produkuje a šíri 
prostredníctvom tlačených i elektronických médií: v turistických sprievodcoch, 
v mestských novinách i účelových tlačiach, na internetovej stránke mesta i vo 
vysielaní lokálnej televízie. Hoci uvedené procesy sa rovnako intenzívne dotý-
kajú aj obyvateľov mesta, táto problematika (reakcie obyvateľov mesta) nebola 
v centre mojej pozornosti a venovala som sa jej len okrajovo. Výskum som 
realizovala v meste Trenčín, no mechanizmy a procesy, o ktorých píšem, je 
možné sledovať v ktoromkoľvek meste či obci Slovenska. 

Procesy, ktoré si všímam, sa odohrávajú v rámci urbánneho, lokálneho, a 
zároveň európskeho diskurzu a predstavujú učebnicový príklad prelínania sa 
globálneho s lokálnym. Na stránkach turistických sprievodcov, miestnych no-
vín i na internete si mesto buduje svoj imidž v intenciách spomínaných proce-
sov, pričom k riešeniu problematiky zvýšenia atraktívnosti, a tým aj navštevo-
vania mesta turistami, pristupujú trenčianski predstavitelia integrovaného ma-
nažmentu cestovného ruchu premyslene a systematicky. Pred prijatím konkrét-
nych opatrení a ich praktickej realizácie bola realizovaná skupinou expertov 
hĺbková štúdia venovaná rozvoju cestovného ruchu. Vďaka nej dnes predstavi-

                                                 
1 JAFARI, J. 1989: Sociocultural dimensions of tourism. An English Language Literature Review. 
In: Tourism as a factor of change. A sociocultural study. J. Bystrzanowski (ed.). Vienna, s. 17–60.  
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telia mesta vedia, kto ho navštevuje, prečo, aké sú požiadavky na služby a 
sčasti majú aj predstavu, ako tieto potreby návštevníkom saturovať. 

V Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja si mesto Trenčín sformulo-
valo víziu nasledovne: 

„Mesto Trenčín bude modernou metropolou Považia i celého Slovenska, 
ktorá bude priťahovať obyvateľovi i návštevníkov svojou unikátnou polohou, 
históriou i priateľským prostredím pre život a podnikanie. Bude mestom slo-
bodných, spokojných a sebavedomých ľudí, ktorým bude poskytovať priaznivé 
podmienky pre ich vlastnú osobnú iniciatívu, schopnosti a cestu za vlastným 
šťastím.“2 

Symboly, ktoré Trenčín reprezentujú, sú3 a boli predstaviteľom mesta 
(zainteresovaným v oblasti turizmu) jasné aj pred sofistikovanou štúdiou.4 
V turistických sprievodcoch zo súčasnosti, ako aj spred polstoročia sú návštev-
níkom mesta predstavované rovnaké symboly mesta. Nájdeme v nich nepre-
hliadnuteľný areál Trenčianskeho hradu, pod ním Mariánsky vrch s komplexom 
sakrálnych pamiatok (farským kostolom Narodenia Panny Márie a karnerom 
Sv. Michala), mestskú pamiatkovú rezerváciu v podstate totožnú s priestorom 
hlavného námestia (tvoria ju sakrálne stavby, časť mestského opevnenia 
s vežou a meštianska architektúra zo 17.–20. storočia). Medzi reprezentačné 
pozoruhodnosti mesta boli zaradené aj chrámy jednotlivých cirkví – katolíckej, 
evanjelickej, židovskej, ako demonštrácia náboženskej pestrosti podieľajúcej sa 
na minulosti aj prítomnosti mesta, jeho kultúry v najširšom slova zmysle, 
možno tiež ako doklad tolerantného moderného ovzdušia v meste. Zriedkavej-
šie sa v súčasnej ponuke objavujú pamiatky modernej histórie mesta – funkcio-
nalistické stavby, doklady prenikajúcej modernizácie – prvá budova železničnej 
stanice, pôvodná aj súčasná budova poštového úradu, budova mestského úradu 
či vzdelávacích inštitúcií, budova sédrie či mestské vily trenčianskej strednej 
vrstvy v Kollárovej štvrti. V reklamných textoch o meste počas celého 20. sto-
ročia i v súčasnosti stojí samostatne jedinečná písomná pamiatka zasadzujúca 
lokalitu do starovekého sveta. Tvorcovia imidžu mesta sa zhodujú na tom, že 
                                                 
2 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín 2004–2006 a 2007–2015. s. 9. 
3 Súčasné aktivity pracovníkov mestského úradu v Trenčíne vo vzťahu k cestovnému ruchu v meste 
som sledovala v rokoch 2004 a 2005, zároveň vychádzam aj z vlastných výskumov realizovaných 
v predchádzajúcom desaťročí v tomto meste. 
4 To, že Trenčania poznali potenciál svojho mesta vo vzťahu k cestovnému ruchu aj 
v medzivojnovom období, rovnako aj ich silné lokálne cítenie potvrdzuje nasledujúci citát 
z brožúrky Trenčín vás zve!  
„Trenčín, prastaré slovenské mesto, asi s najbohatšou a najzaujímavejšou históriou pomedzi 
všetkými slovenskými mestami, míľovým krokom napreduje tak kultúrne, ako i hmotne. Čo sa týka 
prírodných krás, má nádherné háje, lesy, úrodnú pôdu, zdravé klíma, dobrú vodu, v susedstve 
svetoznáme kúpele a obyvateľov statočných Slovákov. Čo mu chýba, aby sme ho nazvali perlou 
slovenskej krajiny?“ (Trenčín vás zve. Trenčín : Tlač. Gansel 1940, s. 3.) 
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zatiaľ nie je dostatočne využitá: rímsky nápis na hradnej skale je viditeľný iba 
zo sály hotela Tatra, ďalšieho atraktívneho priestoru slúžiaceho zahraničným i 
domácim návštevníkom, čím je značne obmedzená možnosť jeho komerčného 
využitia. 

Mesto vytváraním vlastnej prezentácie dáva v súčasnosti do pozornosti 
návštevníkov predovšetkým aktivity odohrávajúce sa v tradičných priestoroch 
turistických trás: Nočné prehliadky hradu (jún – september), Hradné slávnosti 
(júl), Jazz summer – Jazz na hrade (august), Pri trenčianskej bráne – pre-
hliadka folklórnych súborov i dedinských folklórnych skupín (hlavné námestie, 
september), Trenčiansky jarmok – prezentácia tradičných remesiel a ich výrob-
kov (hlavné námestie, september), Vianočný festival – cyklus kolied pod via-
nočným stromom na hlavnom námestí, najnovšie doplnený aj o živý betlehem a 
vianočné trhy. 

Okrem každoročne sa opakujúcich podujatí sa konajú vo verejných priesto-
roch mesta aj jednorázové, v ktorých sa opäť hojne využívajú citáty, ponášky či 
parafrázy z lokálnej histórie slobodného kráľovského mesta Trenčína alebo 
miestnej dominanty regionálneho významu – hradu. Najčastejšie to bývajú 
sprievody v dobových kostýmoch, rytierske turnaje a pod., na ktorých sú prí-
tomné aj prvky a prejavy tradičnej kultúry okolitých vidieckych sídel 
v štylizovanom prevedení folklórnych súborov mesta a dedinských folklórnych 
skupín. Spôsob a kontext, akým sa začleňujú do jednotlivých programov, 
svedčí o tom, že primárnou funkciou ich využitia v turistickom ruchu je atrak-
tívnosť na úkor historických súvislostí, čo však, žiaľ, nie je v súčasnom nará-
baní s historickými faktami ojedinelý jav.5  

Priestorom, kde sa väčšina spomínaných podujatí odohráva, je hlavné ná-
mestie, kde je už niekoľko rokov postavená stabilná, krytá scéna umožňujúca 
celoročné využívanie. Tradičná roľnícko-pastierska kultúra regiónu, jej štylizo-
vaná podoba, je predstavovaná miestnemu obecenstvu i cudzincom vo vystúpe-
niach trenčianskych súborov Trenčan, Družba, Radosť, či folklórnych skupín a 
súborov z okolitých obcí. Má svoj okruh prijímateľov, rovnako ako trhy na 
hlavnom námestí ponúkajúce predovšetkým výrobky tradičných remesiel. Keď 
sa v meste s „novou“ tradíciou trhov začínalo, v snahe prilákať čo najviac kva-
litných výrobcov a predajcov, boli predajné miesta – stánky (jednotného 
vzhľadu) zadarmo, resp. za symbolickú cenu. Okrem hotových výrobkov pred-
vádzali jednotliví remeselníci do roku 2004 záujemcom svoju zručnosť a in-
venciu priamo na mieste. Posledné vianočné trhy (december 2004) boli oboha-
tené o novú atrakciu – živý betlehem, v miestnom kine bola pred nabitým hľa-

                                                 
5 Pri využívaní konkrétnych historických postáv či udalostí v podujatiach, vystúpeniach pre 
turistov, absentujú informácie o nich, základné údaje, ktoré by rozširovali heslovité vedomosti o 
minulosti mesta.  
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diskom predvedená tradičná pastierska hra, ktorá v miestnych médiách i medzi 
Trenčanmi vyvolala pozitívny ohlas. Stánkov s výrobkami tradičných remesiel 
ubudlo na úkor tých s občerstvením, čo spôsobili aj stúpajúce ceny za prenájom 
predajného miesta.   

Od mája 2004 začali predstavitelia mesta predstavovať Trenčín v novom 
kontexte. Pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie ho začali prezen-
tovať ako Otvorené mesto v otvorenej Európe. Evidentná je pritom snaha do-
stať do rovnovážnej polohy bohatú históriu mesta a jeho špecifické pamätihod-
nosti so súčasnými ambíciami, aby bolo vnímané ako moderný priestor ponú-
kajúci vysoký životný štandard. Túto stratégiu začalo sledovať aj pôvodne hu-
dobné podujatie Art Festival Pohoda (uskutočňuje sa v meste od roku 1997) 
s ambíciou prezentácie hudobného, výtvarného i literárneho umenia na jednom 
mieste. Má v súčasnosti plnú podporu mestských štruktúr, začína fungovať ako 
symbol mesta otvoreného pre mladých ľudí a ich záujmy. 

 Tvorcovia imidžu mesta, zainteresovaní v napĺňaní stratégie rozvoja ces-
tovného ruchu, si uvedomujú, že okrem spomínaných programov a atraktívnych 
obsahových náplní turisticky zaujímavých priestorov je potrebné poskytnúť 
návštevníkom služby primárne spojené s ich pobytom v meste – ubytovanie, 
gastronomické zážitky v príjemnom prostredí, ale aj ďalšie k bežnému životu 
dnešného človeka internetovej komunikácie nevyhnutné služby. Práve 
v priestore služieb sa odohráva často neviditeľný konflikt globalizácie 
s lokalizáciou: udržať balans medzi oboma procesmi je pre mnohých zaintere-
sovaných neľahká úloha. Podnikatelia poskytujúci služby turistom sa snažia na 
jednej strane spĺňať ich požiadavky a predstavy o európskom štandarde služieb 
a na druhej strane si už začali uvedomovať hrozbu, aby práve toto napĺňanie 
nezlikvidovalo či nezunifikovalo tie fenomény a lokálne špecifiká, pre ktoré 
turisti Trenčín navštevujú. 

O balanse medzi európskym štandardom služieb turistom a unikátnosťou 
konkrétneho urbánneho priestoru vypovedajú niektoré horúce trenčianske témy, 
ktoré víria hladinu verejnej mienky v meste: dlhodobo sa vlečúci problém novej 
železnice cez mesto, téma lanovky na hrad a nová aktivita predstaviteľov 
mestskej samosprávy spojená s lekárňou na hlavnom námestí. Snaha presunúť 
kultúrne informačné centrum – inštitúciu výsostne slúžiacu turizmu – na hlavné 
námestie do priestorov lekárne, ktorá je obyvateľmi mesta vnímaná ako najstar-
šia lekáreň s neprerušenou prevádzkou, rozvírila hladinu lokálnej verejnej 
mienky. 

Problémy s rekonštrukciou, resp. inováciou železničnej trate cez mesto sa 
riešili nielen v lokálnych médiách, ale prenikli aj do celoslovenských. 
V súčasnosti kroky mestskej samosprávy nasvedčujú tomu, že sa predsa len 
bude realizovať variant, pri ktorom mesto príde o mestskú plaváreň z 30. rokov 
(nákladne rekonštruovanú v 90. rokoch 20. storočia) a rýchlovlaky budú pre-
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chádzať niekoľko sto metrov od hradnej skaly a historického jadra mesta. 
Stredná a staršia povojnová generácia Trenčanov reflektuje tento problém 
veľmi citlivo, mestskú plaváreň vníma aj v symbolickej rovine ako priestor 
sociálnej komunikácie jednotlivých sociálnych skupín obyvateľov mesta, a teda 
aj svojej vlastnej socializácie. Práve oni vyslovujú obavu o osud historických 
budov v blízkosti modernej rýchloželeznice. Celý problém je zložitejší a oby-
vatelia mesta ho vnímajú v politickom a ekonomickom kontexte komunálnej 
politiky. Ďalšou problematickou témou sa stala pozemná lanová dráha na hrad. 
Predstavitelia mesta uvažujú o rýchlom a pohodlnom sprístupnení hradu a 
mestského lesoparku Brezina, kým ochranári historického dedičstva, ako aj 
stredná a staršia generácia obyvateľov mesta s konzervatívnejším názorom na 
využívanie historických pamiatok mesta pokladajú nápad za necitlivý. Rovnako 
kriticky je hodnotený zo strany tejto časti obyvateľov každý nový zásah do 
prostredia „starého mesta“. Znovu je to v prvom rade otázka balansu medzi 
modernými postupmi a riešeniami a tým, o čo v nich ide – aby v konečnom 
dôsledku bolo zachované lokálne historické a prírodné bohatstvo, kvôli kto-
rému obyvatelia globálneho sveta mesto navštevujú. Keďže návštevníci na jed-
nej strane chcú služby ako v každom „civilizovanom“ meste, ale zároveň hľa-
dajú zážitky, aké inde neponúkajú. 

Práve tu sa ukazuje dôležitosť komunikácie manažérov cestovného ruchu 
v meste nielen s médiami, resp. návštevníkmi mesta, ale aj s vlastnými obyva-
teľmi mesta. Špecialisti zainteresovaní v manažmente cestovného ruchu si uve-
domujú nevyhnutnosť tejto komunikácie. Robia tak na stránkach lokálnej tlače, 
ako aj v reláciách lokálnej televízie a v neposlednom rade aj v týždenníku 
mestského úradu, no sú iba na začiatku cesty.6 Ak vychádzam z predpokladu, 
že ovládajú základné postupy a ciele pri komunikácii s obyvateľmi vlastnej 
lokality, dá sa očakávať že sa budú uchádzať aj o ich pochopenie a podporu.7 

                                                 
6 Za tri najhlavnejšie úlohy práce s verejnosťou sa považujú: 

1. udržiavanie pozitívnej prezentácie na verejnosti; 
2. zvládanie negatívnej publicity; 
3. pozdvihnutie účinnosti ostatných nástrojov marketingovej komunikácie. 

Práca s vnútornou verejnosťou pritom predstavuje činnosti zamerané na vytvorenie, udržanie alebo 
zmenu postojov a správania sa rozhodujúcich subjektov v stredisku cestovného ruchu, ako aj 
z činností zameraných na ich získanie s cieľom efektívne realizovať vytýčenú stratégiu. 
Podrobnejšie v DROPPOVÁ, Cs. 2000: Práca s verejnosťou v stredisku cestovného ruchu. In: 
Cestovný ruch a regionálny rozvoj. M. Gúčik (ed.). Banská Bystrica : UMB,  s. 118. 
7 Medzi hlavné ciele práce s vnútornou verejnosťou patrí: 
- získanie všeobecnej verejnej podpory; 
- informovanie verejnosti, prečo niečo robíme a prečo niečo nerobíme; 
- vzbudenie záujmu verejnosti prispievať k rozvoju strediska (mesta, dediny); 
- získanie pochopenia verejnosti pri riešení problémov; 
- docielenie vzájomnej dohody medzi všetkými subjektami v meste;  
- presadenie vlastného strediska/mesta na trhu (Droppová, Cs.: ako v poznámke 6, s. 119) 
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Víziou predstaviteľov mesta je urobiť z mesta Trenčín atraktívnu turistickú 
destináciu, miesto, kde sa turisti nezastavia len na deň-dva (ako je to 
v súčasnosti), ale zostanú aj dlhšie. Problém je, čo im ponúknuť. Tu sa črtajú 
isté riešenia, prvý pokus ich realizácie nebol síce úspešný, ale aktivity mest-
ských inštitúcií naznačujú, že Trenčania nerezignovali. Ide o spoločný postup 
mesta a okolitých obcí pri vytváraní turisticky lákavého programu trávenia do-
voleniek, ktorý by bol kombináciou mestskej ponuky historických, kultúrnych a 
gastronomických zážitkov s agroturistikou. Práve tu sú obrovské nevyužité 
rezervy, potenciál aktivít, v ktorých má svoje nezastupiteľné miesto aj tradičná 
kultúra jednotlivých lokalít, resp. jej štylizované súčasné každodenné podoby.  

 
Záver 

Mesto Trenčín, tak ako každé súčasné sídlo, je priestorom, na ktorom je 
možné sledovať prelínanie a prestupovanie procesov globalizačných (v zmysle 
prijímania exportovaných symbolov za vlastné, stotožňovanie sa s nimi) a lo-
kalizačných ( t. j. oprašovanie, rekonštruovanie a konštruovanie symbolov „tra-
dičných“, „vlastných danej lokalite“). Je ich možné sledovať v rovine vízií a 
stratégií mestských štruktúr a markantné sú predovšetkým v procese praktickej 
realizácie v priestore lokality, a v následne vyvolaných reakciách obyvateľov 
lokality a turistov. 

Mesto pri vytváraní svojej prezentácie vyberá zo svojho lokálneho kultúr-
neho dedičstva určité prvky, ktoré sa stávajú symbolmi, cez ktoré si turisti 
mesto vyberajú a pamätajú. Pre udržanie záujmu návštevníkov je však rovnako 
dôležité reprezentácie mesta obaliť do siete pôžitkov globalizácie, ktoré turisti 
poznajú a očakávajú. Je však udržanie rovnováhy medzi týmito dvoma pro-
cesmi receptom na úspešné turistické centrum regiónu? Často totiž ide o pro-
cesy komplikované, na prvý pohľad nekompatibilné. Dokladá to napríklad 
markantný rozdiel medzi starým a novým logom mesta, ktoré má za sebou prvé 
mesiace existencie.  
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MESTSKÝ ERB 
Mestský erb  tvorí modrý štít, na ktorom je strieborný doľava otočený, späť hľadiaci 
baránok so zlatými kopýtkami, držiaci na zlatej, krížom zakončenej žrdi štvrtenú 
červeno-bielu zástavu so zástrihmi, nad hlavou má umiestnenú zlatú šesťcípu hviezdičku 
na zlatej stuhe, vychádzajúcej z jeho pysku. Striebornú a zlatú možno nahradiť farbou 
bielou a žltou. Opísaná podoba erbu sa nachádza na najstaršej dochovanej listine (1324), 
vydanej trenčianskym starostom Michalom. Pôvod mestského znaku súvisí 
pravdepodobne so symbolikou rádu Johanitov, ktorí v Trenčíne pôsobili v rokoch 1205–
1301. 
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LOGO MESTA 
Víťazný návrh súťaže o logo mesta z roku 2005.  
V roku 2005 mesto Trenčín vyhlásilo súťaž o návrh loga mesta. Logo mesta Trenčín má 
byť používané na mestských informačných a prezentačných materiáloch,  ktoré 
nepodliehajú povinnosti použiť erb, s cieľom zabezpečiť jednotný vizuálny štýl 
tlačených výstupov mesta. Do súťaže bolo prihlásených 258 návrhov. Logo mesta 
muselo, okrem iného, spĺňať tieto kritériá: 

• muselo vychádzať z farebnosti mestských heraldických symbolov – modrá, 
žltá, biela, červená, pričom farby mohli byť použité samostatne alebo vo 
vzájomnej kombinácii  

• logo muselo vystihovať imidž Trenčína ako OTVORENÉHO MESTA – 
rozvíjajúceho sa centra Považia, ktoré stavia na odkaze tradícií a zdravého 
lokálpatriotizmu, no zároveň je otvorené reformám a dynamickým zmenám, 
ktoré prináša budúcnosť 
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Tradičná kultúra 
v internetovej prezentácii obcí malokarpatského regiónu 

 
Juraj Zajonc 

 
 
Kľúčové slová: malokarpatský región, autoobraz lokality, tradičná kultúra, internetová 
prezentácia, agroturizmus 
Keywords: Little Carpathian region, self-image of the locality, traditional culture, 
internet presentation, agro tourism 

 
The contribution is based on the analysis of the web pages of the fourteen villages in the 
Little Carpathian region (situated to the south-west from the Little Carpathian 
Mountains). The aim of the analysis is to determine the elements of the traditional way 
of living appearing in the self-image of the villages presented on the internet. The author 
follows the elements on the two time axis: (1) references to the manifestations of 
traditional culture in the past; (2) simultaneous tracing of the elements 
continuously/discontinuously following previous forms of traditional culture as well as 
new elements connected to the traditional culture. The author uses the example of 
husacie hody [goose - feast] (cooking and sale of the goose specialties as a branch of 
gastronomy business and agro tourism business) in the village of Slovenský Grob. The 
goose feast presents an example of the traditional elements deliberately used in 
a different function and connected with the innovative elements. 
 

V súčasnom sprostredkúvaní a prijímaní informácií o iných kultúrach, spo-
ločenstvách alebo hoci len o pár kilometrov vzdialených, no ešte nenavštíve-
ných mestách či obciach, sa často spájajú dva povahou protichodné prvky. Na 
jednej strane sú to jedinečné, v konkrétnom čase a priestore unikátne prvky 
tradičnej kultúry a na strane druhej univerzálny, kultúrami prechádzajúci a 
kultúry spájajúci internet.  

Internetové stránky sa používajú aj v informačných aktivitách spätých s tu-
rizmom, cestovným ruchom. Sú často prvou sumou informácií, ktorú má k dis-
pozícii potencionálny záujemca o návštevu oblasti či lokality. Sú zároveň výz-
namným nástrojom na tvorbu obrazu vlastnej minulosti i súčasnosti. Pri skú-
maní sociálnych a kultúrnych stránok reality preto obsah, ale i forma stránky 
umožňujú pri pozornom vnímaní uvidieť viac než len ponúkaný obraz lokality 
a života jej obyvateľov.  

Predložená štúdia sa zaoberá analýzou internetovej prezentácie vybraných 
lokalít malokarpatského regiónu v kontexte jeho aktuálnych turistických roz-
vojových perspektív. Pri výskume som sa zameral na lokálne a regionálne tra-
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dície hmotnej kultúry (agrárna kultúra, spracovanie surovín, obchod, strava, 
staviteľstvo, odievanie), sociálnej, duchovnej a výtvarnej kultúry i folklóru. 
Cieľom analýzy je zistiť, ktoré prvky tradičnej kultúry, spôsobu života a akým 
spôsobom sa objavujú  v internetovom autoobraze obcí. Ide o sledovanie nad-
väznosti na tradície vo forme odkazovania na zaniknuté prvky, kontinuity alebo 
oživovania tradičných prvkov i v podobe nových, s ňou spätých prvkov. Ana-
lýza je súčasťou širšieho skúmania významu tradičnej kultúry lokálneho spolo-
čenstva v súčasných latentných i manifestných podobách v procesoch transfor-
mácie a integrácie. Skúmanie je orientované na rovinu spoločensko-kultúrnu 
(kultúrne a spoločenské aktivity, činnosť spolkov v obci), čiastočne na rovinu 
socio-ekonomickú (sledovanie spojenia spoločensko-kultúrnych a ekonomic-
kých aktivít). Realizuje sa v rámci vedeckého projektu Miestny a regionálny 
rozvoj v kontexte európskej integrácie.1 

 
Malokarpatský región 

 
Oblasť nazývaná malokarpatský región, v ktorom sa výskum realizuje, nie 

je v geografickom ani v kultúrnom zmysle chápaná a vymedzovaná jedno-
značne. Pomenovanie primárne vychádza z názvu pohoria Malé Karpaty ako 
prírodnej dominanty územia (Danglová – Popelková 2003: 300). Geograficky 
sa „pod názvom Malokarpatský región bežne rozumie podhorská oblasť prilie-
hajúca k juhozápadnej časti pohoria Malých Karpát, k tzv. Pezinským Karpa-
tom. Je to krajinotvorne a etnograficky ucelený región, ktorému ráz udáva život 
reťaze obcí a mestečiek na úpätí Malých Karpát od predmestí Bratislavy po 
Smolenice, ako aj obcí priľahlej časti Podunajskej nížiny“ (Turistický sprie-
vodca 2000: 2). Počet sídel zahrňovaných do regiónu je rozličný. Podľa citova-
ného širšieho vymedzenia tvorí región 20 obcí, z toho 3 mestá (Modra, Pezi-
nok, Svätý Jur), pričom sú do neho zradené aj obce, ktoré sú mimo jeho súvis-
lého územia (Čataj, Smolenice, Suchá nad Parnou) (ibid.). Pri užšom vyme-
dzení tvorí malokarpatský región 17 obcí (vrátane troch uvedených miest) 
(Danglová – Popelková 2003: 300), ktoré tvoria súvislé územie. Turistický 
sprievodca uvádza ako jeho hlavný znak, že  „život v tomto regióne, to je od-
pradávna predovšetkým víno“ (Turistický sprievodca 2000: 2).  

V analýze som sa zameral na 14 vidieckych sídel (Báhoň, Budmerice, 
Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, Píla, Slovenský Grob, Šenkvice, 
Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk).2 

 
                                                 
1 Projekt VEGA č. 2/5104/25) sa rieši v Ústave etnológie v rokoch 2005–2007 pod vedením O. 
Danglovej. Zameraný je na postihnutie regionálneho, miestneho a sídelného rozvoja v historickej 
retrospektíve i v aktuálnej skutočnosti prebiehajúcich transformačných procesov. 
2 Všetky obce patria do okresu Pezinok v Bratislavskom kraji. 
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Internetové stránky vybraných obcí 
 

Zdrojom informácií o obciach malokarpatského regiónu na internete boli tri 
druhy webových stránok:3 
1. Stránky Malokarpatskej turistickej informačnej kancelárie v Modre (do-

stupné na adrese www.tik.sk). Ide o neziskovú organizáciu rozvoja vidieckej 
turistiky, ktorá poskytuje informácie o mestách a obciach v Bratislavskom 
kraji. Každá zo sledovaných obcí má stránku,4 ktorá obsahuje údaje o histó-
rii, pozoruhodnostiach, prípadne o historických pamätihodnostiach, kultúr-
nom5 a športovom dianí v obci. Na stránkach niektorých obcí sú aj odkazy 
na iné www-stránky obsahujúce údaje o nich. 

2. Stránky mkregion podporované občianskym združením inforegion (dostupné 
na adrese www.mkregion.sk), ktoré podľa stanov „vykonáva svoju činnosť s 
cieľom informovať širokú verejnosť o dianí v regióne Malé Karpaty, Záho-
rie, Bratislava, Podunajsko“ (Stanovy 2003). Stránky majú štandardizovanú 
štruktúru s rubrikami Z histórie, Obecný úrad, Zaujímavosti, Aktivity, Pod-
nikateľské subjekty.6 Stránky tu má 9 zo 14 sledovaných obcí.7 

3. Vlastné stránky obcí Častá (www.obec-casta.sk), Doľany (www.dolany.sk), 
Dubová (www.dubova.sk). Stránky každej obce majú odlišnú štruktúru, 
ktorá obsahuje rubriky s údajmi o polohe obce, o jej histórii, o obecnom 
úrade a samospráve obce. Veľký priestor je tu venovaný informáciám o ak-
tuálnom dianí i o pripravovaných akciách v kultúre a športe. Možno tu nájsť 
aj údaje o spoločenských organizáciách, spolkoch, náboženských združe-
niach pôsobiacich v obci a o ich činnosti.  
Do tretej skupiny zaraďujem aj internetové stránky viažuce sa k Limbachu a 
Slovenskému Grobu, ktoré sú zamerané výlučne na poskytovanie informácií 
o ponuke niektorých ubytovacích a gastronomických zariadení v loka-
litách:8 v Limbachu je Hotel Limbach (www.hotellimbach.sk), v Sloven-
skom Grobe Pivnica u Zlatej husi (www.zlatahus.sk).9 

                                                 
3 Stránky som vyhľadával použitím internetového vyhľadávača www.google.sk, v ktorom som ako 
vyhľadávací výraz uvádzal názvy uvedených obcí malokarpatského regiónu. 
4 K zoznamu obcí sa možno dostať z hlavnej stránky cez položky Mestá malokarpatského regiónu/ 
Okres Pezinok. 
5 Na www-stránke obce Limbach je táto časť nazvaná Tradičné kultúrne podujatia. 
6 Údaje o jednotlivých obciach na stránkach www.tik.sk a www.mkregion.sk sú z väčšej časti 
totožné. 
7 Stránky na internetovom portále www.mkregion.sk nemajú obce Doľany, Píla, Štefanová, 
Viničné, Vištuk. 
8 Odkazy na tieto stánky sú uvedené na stránkach obcí (na internetovom portále 
 www.mkregion.sk), a preto ich považujem za súčasť sebaprezentácie obcí. 
9 V Slovenskom Grobe používajú www-stránky na svoju prezentáciu aj gastronomické zariadenia 
Husacina plus penzión (www.husacinaplus.sk), Husacina u Galika (www.husacinaugalika.sk) a 
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Úvodná internetová stránka Pivnice u Zlatej husi.  
Odev personálu vychádza z tradičného odevu obcí v okolí Pezinka  

(Pivnica u Zlatej husi 2005) 
 

Primárna analýza druhov a štruktúry www-stránok sledovaných obcí malo-
karpatského regiónu vedie k predpokladu o menšej dynamike v oblasti komu-
nikačných, ekonomických, spoločenských a ďalších aktivít v tých obciach, 
ktoré sa prezentujú iba stránkami prostredníctvom Malokarpatskej turistickej 
informačnej kancelárie v Modre a občianskeho združenia inforegion. Opačnú 
situáciu možno predpokladať v obciach, ktoré majú aj vlastné www-stránky. 
Internetové stránky hotela v Limbachu a Pivnice u Zlatej husi v Slovenskom 
Grobe sú prezentáciou aktivít v oblasti turizmu, cestovného ruchu a gastronó-
mie na úrovni nižších socio-ekonomických štruktúr (rodina, spol. r. o.) ako je 
obec. Na základe toho možno predpokladať ich špecifické postavenie v spolo-
čensko-kultúrnych a ekonomických aktivitách obcí. 

                                                                                                            
Grobský dvor (www.grobskydvor.sk) (Jančeková 2004: 42). Odkazy na tieto stránky nie sú 
súčasťou oficiálnych stránok obcí a preto som ich komplexne neanalyzoval. 
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Minulosť: odkazy na tradičnú kultúru 

 
Prvou formou nadväzovania na prvky tradičnej kultúry v sebaprezentácii 

obcí na www-stránkach je odkazovanie na túto časť kultúry v minulosti. Údaje 
o nej sú zaradené spravidla  v časti venovanej histórii obce. Základný a najčas-
tejšie sa vyskytujúci prvok tradičnej kultúry, ktorý tvorí charakteristiku každej 
obce (okrem Báhoňa), je jej spätosť s pestovaním vínnej révy, spracovaním 
hrozna a produkciou vína. Táto skutočnosť je spomenutá buď len všeobecne, 
alebo je použitá na bližšie objasnenie histórie, spôsobu života obyvateľov obce 
v minulosti. V Častej, Štefanovej, vo Viničnom „obyvateľstvo sa zaoberalo 
poľnohospodárstvom a vinohradníctvom“ (Obec Častá 2005a, Štefanová 2005, 
Viničné 2005). V charakteristike Jablonca je uvedené iba, že „obyvateľstvo sa 
živilo prevažne poľnohospodárstvom“ (Jablonec 2005). V Budmericiach „oby-
vatelia pestovali vínnu révu“ (Budmerice 2005). Častá sa charakterizuje ako 
„obec s bohatými vinohradníckymi tradíciami“ (Častá 2005), v Limbachu má 
vinohradníctvo „dlhoročné korene“ (Obec Limbach 2005). V Dubovej „obyva-
teľstvo sa od nepamäti zaoberalo vinohradníctvom, k čomu ich prinútila zlá 
kvalita pôdy pre iné plodiny“ (Dubová 2005). Podobne „po spustošení Tatármi 
(1241–1242) bol Vištuk kolonizovaný Nemcami, ktorí boli prevažne vinohrad-
níkmi… Poľnohospodárstvo a vinohradníctvo bolo hlavným odvetvím príjmov 
obyvateľstva“ (Vištuk 2005). Uvedené charakteristiky obcí tiež možno vnímať 
ako jeden z prejavov miery identifikácie jej obyvateľov s tradíciami vinohrad-
níctva v minulosti i dnes. 

S vinohradníctvom je spojená aj zmienka uvedená v reklame hotela Lim-
bach (v časti História). Uvádza sa v nej, že hotel „sa nachádza v pôvodnej bu-
dove, ktorú vybudovalo Nemecké vinohradnícke družstvo v roku 1943 pre 
potreby obce Limbach“ (Hotel Limbach 2005). 

Z oblasti tradičnej agrárnej kultúry sa v spojitosti so stravou a obchodom 
uvádza chov husí a kačíc v Slovenskom Grobe: „Vhodné prírodné podmienky 
umožnili chov husí a kačíc a ich výkrm. Neradostná hospodárska situácia v 
minulosti prinútila gazdinky predávať pečené husi i pečienky na sobotňajších 
trhoch v Bratislave i Pezinku. Husi sa piekli v piatok v hlinených pekáčoch v 
chlebových peciach, kde dostávali správnu farbu, vôňu i chuť“ (Slovenský 
Grob 2005). V Budmericiach, Štefanovej a vo Vištuku sa spomína chov rýb v 
rybníkoch (Budmerice 2005, Štefanová 2005, Vištuk 2005). 

Z iných druhov zamestnaní sa vo viacerých obciach spomína domácke spra-
covanie dreva: v Doľanoch výroba drevených nástrojov (Doľany 2005), v Du-
bovej výroba drevených krížov, lisov, stoličiek (Dubová 2005) a štekov (Du-
bová pri Modre 2005). K Dubovej sa viažu aj údaje o pálení vápna a  dreve-
ného uhlia (Dubová 2005). 
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Stránky obsahujú aj údaje o iných odvetviach a formách organizácie získa-
vania a spracúvania surovín. V Častej sa spomína baníctvo – dobývanie zlata, 
striebra, medi a síry (Obec Častá 2005a), v obci Píla medená huta, v Doľanoch  
a Píle sklárska huta (Doľany 2005, Píla 2005). Na stránkach sú uvádzané aj 
údaje o remeselnej, manufaktúrnej a továrenskej výrobe. Podľa nich boli v 
Častej cechy debnárov, krajčírov, čižmárov, súkenníkov a habánskych hrnčia-
rov (Obec Častá 2005a). V Častej a v Doľanoch bola papiereň (ibid., Doľany 
2005), v Častej a na Píle manufaktúrna súkenka (Obec Častá 2005a, Píla 2005). 
Mlyny sa spomínajú v Budmericich a Doľanoch (Budmerice 2005,  Doľany 
2005). V Píle bola píla na vodný pohon na rezanie dosiek (Píla 2005), v Častej 
a v Limbachu pivovar (Obec Častá 2005, Obec Limbach 2005). V Budmeri-
ciach pôsobila vyšívačská dielňa spolku Izabella (Budmerice 2005). 

Oblasťami tradičnej hmotnej kultúry, o ktorých možno nájsť údaje na www-
stránkach sledovaných obcí, sú staviteľstvo a odev. V Budmericiach „pôvodné 
osídlenie sa vyznačovalo hlinenými domami s drevenou podbránou a valbovou 
strechou zo slamy“ (Budmerice 2005). V Štefanovej „dodnes sa zachovalo nie-
koľko ojedinelých hlinených trojpriestorových domov z 2. polovice 19. storo-
čia. Kopec smerom na Budmerice Fančal je niekdajšie pôvodné sídlo osadní-
kov“ (Štefanová 2005). Odevu sa dotýka iba zmienka z Viničného, kde „zvláš-
tnosťou boli pestro vyšívané kroje…“ (Viničné 2005). 

O tradičnom výtvarnom prejave možno nájsť informácie na stránkach obce 
Viničné, kde bola „zvláštnosťou… ornamentálna maľba obytných priestorov“ 
(Viničné 2005) a obce Vištuk, v ktorej „ženy boli výborné čipkárky a krásne 
vyšívali“ (Vištuk 2005). V Slovenskom Grobe sa s minulosťou spája konštato-
vanie, že „ľudové umenie tu má svoje tradície, a to hlavne výšivka, paličkovaná 
čipka a rezbárstvo“ (Slovenský Grob 2005). 

Okrem prejavov a pamiatok tradičnej kultúry je na stránkach obcí venovaný 
priestor aj kultúrnym a historickým slohovým pamiatkam. Sú to predovšetkým 
údaje o kostoloch, kaštieľoch, o hrade Červený kameň. Ten je použitý ako špe-
cifický prvok, ktorým sa obce Častá a Píla líšia od iných obcí malokarpatského 
regiónu: „Každé z miest a obcí tohoto vínorodého kraja má svoje osobitosti: 
…Častá a Píla hrad Červený Kameň“ (Mestá a obce… 2005). Na stránkach 
obcí sú ďalej zmienky o kaplnkách, mariánskych stĺpoch, plastikách, pranie-
roch, parkoch, hroboch a pomníkoch, v Častej o židovskom cintoríne (Častá 
2005). Údaje sú buď v textovej, prípadne aj v obrazovej podobe. Napríklad na 
stránkach obce Doľany možno nájsť v časti Kultúra – Pamätihodnosti vyobra-
zenia kostola, mestskej veže, kaplniek, hrobu J. Fándlyho atď. (Doľany 2005a). 

Niektoré obce informujú na svojich www-stránkach aj o formách, ktoré vy-
užívajú na prezentáciu histórie a tradičnej kultúry obce. V Budmericiach je to 
Budmerická ľudová izba (Budmerice 2005) a v Šenkviciach Múzeum – pa-
mätná izba (Šenkvice 2005). Obec Doľany uvádza dve publikácie viažuce sa k 
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obci: monografiu Doľany (Dubovský – Pospechová – Turcsány 2002) a prácu 
J. Fándlyho Zelinkár (Doľany 2005a). Obec Báhoň na svojich stránkach infor-
muje, že má v pláne vybudovať trvalú vlastivednú expozíciu o dejinách i sú-
časnosti a vydať publikáciu o svojej histórii (Báhoň 2005). 

 
Súčasnosť: kontinuita a nové prvky tradície 

 
Tak ako pri pohľade na tradície, aj v súčasných charakteristikách obcí a za-

mestnania ich obyvateľov dominuje vinohradníctvo, ktoré je prezentované v 
nadväznosti na jeho tradície. Už hlavná stránka Malokarpatskej turistickej in-
formačnej kancelárie v Modre v časti Mestá malokarpatského regiónu uvádza: 
„Od Bratislavy až po Smolenice na úpätí Malých Karpát sa tiahne krásny víno-
rodý kraj – malokarpatský vinohradnícky región, ktorému dávajú osobité kúzlo 
malokarpatské vinohrady a malebné kopce Malých Karpát. Regiónom vedie 
reťaz kráľovských miest Bratislava – Svätý Jur – Pezinok a Modra a zemepán-
skych mestečiek Častá a Smolenice, ktoré vytvárajú Kráľovskú vínnu cestu. 
Pozývame Vás na Malokarpatskú vínnu cestu. Na zdravie!“ (Mestá a obce… 
2005). 

O vinohradníctve v súčasnosti sa zmieňujú aj stránky jednotlivých obcí. Na 
stránkach Obecného úradu Doľany je okrem údaja, že „v súčasnosti sa väčšina 
obyvateľov zaoberá vinohradníctvom a poľnohospodárstvom“, aj mapa malo-
karpatskej vínnej cesty (Doľany 2005), čo možno vnímať ako znak, že sa obec 
hlási k združenie vinohradníckych  lokalít oblasti. V Dubovej je príslušnosť 
k vínnej ceste súčasne deklarovaním kontinuity: „Obec je súčasťou Malokar-
patskej vínnej cesty a nadväzuje tým na vinársky odkaz minulosti – tradične 
dobrých dubovských vín“ (Dubová pri Modre 2005). Podobne „Vinosady sú 
známe vinohradníckou tradíciou. Obec je zapojená do projektu Malokarpatská 
vínna cesta… Vo Vinosadoch je aktívny vinohradnícky život. Pravidelne sa tu 
organizuje výstava vín“ (Obec Vinosady 2005). Vinohradníctvo a víno je chá-
pané aj ako špecifický prvok a identifikačný znak lokality: „Každé z miest a 
obcí tohoto vínorodého kraja má svoje osobitosti: …Limbach bohaté vínne 
pivnice“ (Mestá a obce… 2005); „Limbach je typická vinohradnícka obec, le-
žiaca na úpätí Malých Karpát… Limbach je známy hlavne vínom ,Limbašský 
silván‘“ (Limbach 2005).  

Víno ako súčasť stravy spätá s tradíciou je prvkom typickým pre celú sle-
dovanú oblasť: „Každé z miest a obcí tohoto vínorodého kraja má svoje osobi-
tosti: …a všetky mestá a dediny pod Malými Karpatmi svoje výborné malokar-
patské vína“ (Mestá a obce… 2005). Pre Slovenský Grob je takýmto špecific-
kým prvkom koreniacim v tradičnej kultúre predovšetkým husacina, ktorá je 
použitá ako hlavný znak, ktorý ju odlišuje od iných obcí malokarpatského re-
giónu: „Každé z miest a obcí tohoto vínorodého kraja má svoje osobitosti: 
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…Slovenský Grob husacinu“ (ibid.). Na stránke obce na portáli mkregion sa 
hneď v úvode uvádza, že: „Slovenský Grob je známy chovom a predajom husí 
a kačíc a najmä usporiadavaním husacích hodov vo viacerých známych miest-
nych reštauračných zariadeniach. Znalci husaciny a dobrého vína chodia za 
pečenými husami každoročne. K husacine sa podávajú lokše, burčiak a malo-
karpatské vína“ (Obec Slovenský Grob 2005). Nedávnu históriu javu dopĺňa 
stránka obce na portáli Malokarpatskej turistickej informačnej kancelárie: „V 
šesťdesiatych rokoch a najmä v sedemdesiatych rokoch začali labužníci chodiť 
za pečenými husami do obce a táto tradícia trvá dodnes. K husacine sa podá-
vajú lokše, burčiak a malokarpatské vína“ (Slovenský Grob 2005). 

 
 

 
 

Snímka z internetovej prezentácie Pivnice u Zlatej husi:   
textília zdobená slovenskogrobskými paličkovanými čipkami použitá ako prikrývka 
stola a ornamentálna maľba na stene vychádzajúca z výzdoby kuchýň s otvoreným 

ohniskom sú vizuálnymi znakmi, ktoré  symbolizujú návštevníkovi reštaurácie spätosť 
s tradíciami obce Slovenský Grob (Pivnica u Zlatej husi 2005). 

 
Údaje o ďalších oblastiach hmotnej kultúry obcí, ktoré sú kontinuitne spo-

jené s tradíciou sa na stránkach neobjavujú. Niekde medzi odkazom na minu-
losť a nadväznosťou na tradíciu je údaj z Limbachu o tom, že je tam „zachovalá 
pôvodná architektúra“ (Limbach 2005). 
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Internetové stránky viacerých obcí obsahujú pomerne bohaté údaje o spolo-
čenských príležitostiach, sviatkoch a s nimi spojených zvykoch a obradoch, z 
ktorých časť nadväzuje na prejavy tejto zložky tradičnej kultúry. Napríklad na 
vlastných stránkach obce Doľany je v samostatných rubrikách Čo bolo a Čo 
chystáme uvedené kalendárium minulých a budúcich spoločenských a výroč-
ných podujatí (Doľany 2005a). 

Zo zvykov biodromálneho cyklu iba obec Častá v rubrike Kultúra – Podu-
jatia informuje o vítaní detí do života, a to aj fotografiami z roku 2004 (Obec 
Častá 2005). 

Pestrejšia je škála prezentovaných spoločenských podujatí a výročných 
zvykov. Možno tu nájsť informácie o plesoch, z ktorých Fašiangový ples a Po-
chovávanie basy v Limbachu (Limbach 2005) nadväzujú na fašiangové zábavy. 
K 8. máju sa viaže pozvánka na púť k sv. Leonardovi (kostol sv. Leonarda zo 
14. storčia) v Doľanoch (Doľany 2005a). Tradičným dodnes existujúcim sviat-
kom sú hody, o ktorých informácie uvádza na svojich www-stránkach sedem 
obcí: Limbašské hody v apríli (Limbach 2005), júlové Hodové slávnosti v Jab-
lonci (Jablonec 2005), tradičné hody v auguste v Štefanovej (Štefanová 2005), 
v októbri v Dubovej (Dubová 2005) a v septembri a v novembri vo Vinosadoch 
(Vinosady 2005). V Doľanoch sú to novembrové Katarínske hody späté s osla-
vou sv. Kataríny – patrónky kostola (Doľany 2005a) a v Šenkviciach len hody 
(Šenkvice 2005). Z obce Doľany je údaj o Mikulášovi, ktorý prichádza medzi 
deti s nádielkou (Doľany 2005a).  

Novými výročnými zvykmi v dedinskom prostredí sú detský maškarný ples, 
ktorý bol januári 2005 v Doľanoch (ibid.), oslava Dňa matiek (15. máj) v Do-
ľanoch (ibid.) a v Dubovej (Dubová 2005) i júlové Cyrilo-metodské oslavy v 
Dubovej (ibid.). Rovnako ako spomenutý maškarný ples má zrejme v 
mestskom prostredí pôvod Spoločné privítanie nového roku pred obecným úra-
dom v Doľanoch (Doľany 2005a) i silvestrovská zábava spomenutá na stránke 
obce Limbach (Limbach 2005). Novým prvkom slávenia konca roka v Doľa-
noch je aj Tradičný silvestrovský pochod na vrch Jelenec (Keltek), ktorý sa 
koná v posledný deň v roku (Doľany 2005a). 

V Doľanoch sú novými druhmi spoločenskej zábavy „vystúpenie občanov 
Dolian v pásme scénok a starých pesničiek typických pre obec“ nazvané Om-
pitál sa baví a súťažno-zábavná akcia Spieva celá dedina – amatérska spevácka 
súťaž v kategóriách od detí až po najstaršiu generáciu (ibid.), ktoré sú spojením 
prvkov domácej folklórnej tradície a typu zábavného programu známeho 
z televízie. K spoločenským príležitostiam patria aj Country zábavy v hostinci 
u Lennera, o ktorých informuje www-stránka obce Píla (Píla 2005).  

O spolkoch v obciach informuje iba stránka obce Dubová, kde pôsobí Cech 
roduverných Dubovaniek (Dubová 2005a) a občianske združenia Konferencia 
sv. Jána Krstiteľa (Spolok sv. Vincenta… 2005). Cech roduverných Dubova-
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niek organizuje silvestrovskú Babskú zábavu pochovávania basy a pri ukončení 
školského roka Deň dýň a cibule (Danglová – Popelková 2003: 314). 

Ako pokračovanie tradície zhotovovania výšiviek možno chápať výstavu 
výšiviek, ktorá bola prezentáciou „šikovných rúk žien Dolian“ (Doľany 2005a) 
a informáciu z Dubovej, podľa ktorej v obci „pretrváva naďalej tradícia zná-
mych trakovických výšiviek“ (Dubová pri Modre 2005). O výšivkách, 
paličkovaných čipkách a rezbárstve, ktoré korenia v tradícii, je údaj zo Sloven-
ského Grobu (Slovenský Grob 2005).10 Škálu tradičných druhov umeleckej 
výroby rozšírila výroba keramiky v Doľanoch (Doľany 2005). 

Na tradície hudobného a  tanečného folklóru nadväzujú folklórna skupina 
Lipka v Dubovej (Dubova pri Modre 2005), vo Vinosadoch od roku 1947 dy-
chová hudba Vinosadka (Obec Vinosady 2005). Na www-stránkach sú aj in-
formácie o Kresťanskej speváckej skupine Credo z Dubovej (Dubová pri 
Modre 2005) a o chrámovom detskom a mládežníckom speváckom zbore  pri 
farskom úrade  v Báhoni, ktoré možno považovať za pokračovateľov tradícií 
chrámovej hudby (Obec Báhoň 2005). Stránky informujú aj o súboroch ochot-
níckych divadiel v Častej (súbor Na kolene; Obec Častá 2005a) a v Doľanoch 
(Doľany 2005a). 

 
Príklad: husacie hody 

 
Husacie hody, ktoré sú prvkom koreniacim v tradičnej kultúre obce Sloven-

ský Grob, sú z hľadiska ich vývoja i spôsobu prezentácie prostredníctvom in-
ternetu príkladom nadväzovania na tradičnú kultúru spájaním viacerých jej 
prvkov v novej funkcii do jedného komplexu. Ide o pohostenie, ktorého hlav-
nou zložkou sú husacie špeciality podávané s lokšami. Husacie hody alebo pe-
čená hus sa označujú aj ako husacina. Tradícia husacích hodov v obci Sloven-
ský Grob vznikla pred viac ako 100 rokmi. Husi pečené v chlebových peciach, 
pred druhou svetovou vojnou v peci u pekára, chodili ženy v sobotu predávať 
na Starú tržnicu do Bratislavy alebo na trhy v Rači, Pezinku a Svätom Jure. Na 
trhu bolo možné kúpiť hus iba studenú. Pretože časť konzumentov mala záujem 
o čerstvo upečenú husacinu, začali v 50. rokoch 20. storočia prichádzať do Slo-
venského Grobu. Chodili vždy v piatok, keď sa husi piekli u pekára. Po upečení 
si hostia vybrali jednu z ponúkaných husí ešte u pekára, pričom boli prítomné 
aj gazdiné, ktorým husi patrili. Hostia potom išli s gazdinou do jej domácnosti, 
kde im prestrela, rozdelila hus na porcie a pripravila pohostenie. Neskôr začali 
husi piecť aj v domácnostiach. K prvým rodinám, ktoré ponúkali pečené husi, 
patrila rodina Zápražná. Pečené husi podávala na objednávku vo vlastnom po-

                                                 
10 Existenciu paličkovania čipiek tu dokazujú fotografie na stránke reštaurácie Grobský dvor 
(Grobský dvor 2005). 
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hostinstve už od roku 1947. V 70. rokoch 20. storočia ponúkalo pečené husi asi 
50 rodín. V súčasnosti sa v Slovenskom Grobe venuje pečeniu husí 17 podni-
kateľských subjektov. Ide väčšinou o  rodinné firmy (ibid.: 12, 19–22). 

Do husacích hodov, ktorých základ prešiel vývojom od predaja pečenej hu-
saciny na trhu mimo obce k špecializovanému odvetviu gastronomických slu-
žieb poskytovaných priamo v obci, sa postupne včlenili aj ďalšie prvky tradič-
nej kultúry obce. Tieto prvky sú využívané aj pri www-prezentácii subjektov 
poskytujúcich túto gastronomickú službu. 

K prejavom tradičnej textilnej a umeleckej kultúry Slovenského Grobu pat-
rili čipky a výšivky, ktoré boli dekoratívnou súčasťou odevných, obradových a 
interiérových textílií. V obrazovej prezentácii na www-stránkach sa objavujú 
ako dekoračný prvok prostredia určenom na konzumáciu husaciny. Textílie 
zdobené slovenskogrobskými čipkami a výšivkami sú zároveň vizuálnym zna-
kom symbolizujúcim návštevníkovi reštaurácie spätosť s tradíciami a to tradí-
ciami obce Slovenský Grob. Tak je to napríklad v kompozícii fotografie peče-
nej husi položenej na stole prikrytom textíliou s tradičnou výšivkou a paličko-
vanou čipkou (Pivnica u Zlatej husi 2005). Aj toto navonok nové spojenie pre-
daja a konzumácie husaciny s prvkami tradičnej textilnej kultúry obce nadvä-
zuje na staršiu formu. „Keďže gazdinky v Slovenskom Grobe boli nielen ši-
kovnými kuchárkami, ale ovládali i umenie výšivky a paličkovanej čipky, ne-
zabudli svojim hosťom ukázať aj vyšívané obrusy a paličkované čipky. Mnohé 
z týchto výtvorov ľudovej tvorby sa im podarilo predať nielen na Slovensko, 
ale neskôr i do zahraničia“ (ibid.: 20).11 Paličkované čipky, v podobe 
predvádzania spôsobu ich zhotovovania, sú spolu s ukážkami práce iných ľu-
dových umelcov a remeselníkov súčasťou podujatia Gastro Grob – Deň otvore-
ných dverí prevádzok s husacími špecialitami, ktorými sa vždy poslednú au-
gustovú sobotu otvára sezóna husacích hodov (ibid.: 23). 

Ako prostriedok naznačenia spätosti prostredia reštaurácií poskytujúcich 
husacie hody s tradíciami obce sa používa aj tradičný odev. Naznačuje to foto-
grafia figuríny ženy v tomto odeve slúžiacej ako pútač (Grobský dvor 2005) a 
obsluhujúceho personálu v kostýme vychádzajúcom z tradičného odevu (Piv-
nica u Zlatej husi 2005). 

Rovnaký význam ako výšivky a čipky má dnes v husacích hodoch aj orna-
mentálna maľba na stenách, ktorá pôvodne slúžila na výzdobu kuchýň s otvo-
reným ohniskom. Maľbami sú vyzdobené steny reštauračných zariadení (ibid.). 

Súčasťou husacích hodov, ktorá ale nie je prezentovaná na internete, sa stal 
aj hudobný folklór. V 70. rokoch si kolektívy brigád socialistickej práce, ktoré 
chodili do Slovenského Grobu na husacinu, brávali so sebou harmonikára, 
ktorý ich doprevádzal pri speve ľudových piesní (Jančeková 2004: 21). Dnes je 

                                                 
11 Bolo to v dobe, keď začali hostia chodiť do obce na pečené husi. 
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živá hudba vo väčšine prevádzok súčasťou podujatia Gastro Grob. Aj v strede 
obce a na terase kultúrneho domu sú počas celého dňa vystúpenia folklórnych 
súborov a dychovej hudby (ibid.: 23). 

Internet ako prostriedok propagácie je podnikateľmi zo Slovenského Grobu 
využívaný pomerne zriedkavo. Internetovú stránku má zriadenú Pivnica 
u Zlatej husi, Grobský dvor, Husacina u Galika a Husacina plus penzión (ibid.: 
42). Prvky tradičnej kultúry – od tých, ktoré sú považované za špecifické pre 
Slovenský Grob až po tie, ktoré sú považované za typicky slovenské – používa 
vo svojej internetovej prezentácii v najväčšej miere reštaurácia Pivnica u Zlatej 
husi. Reštauráciu prevádzkuje rodina Jajcayová, ktorá v tejto sfére podniká od 
roku 1992 (ibid.: 22). Stránka Pivnice u Zlatej husi je vybudovaná nielen na 
spomenutých prvkoch tradičnej hmotnej kultúry Slovenského Grobu. V texto-
vej časti prezentácie sú využité aj prvky tradičného duchovného a hodnotového 
systému. 

Prezentácia začína poukázaním na výnimočnosť a hodnotu samotnej kate-
górie tradície s nasmerovaním na tradíciu husacích hodov v Slovenskom 
Grobe: „Tradície sa v dnešnom svete stali veľkou vzácnosťou. Miesta, kde ich 
ešte možno nájsť, sú vyhľadávané a atraktívne. S jednou z krásnych a príjem-
ných tradícií sa môžete zoznámiť i Vy, ak zavítate do malej dedinky na úpätí 
Malých Karpát – do Slovenského Grobu (20 km od Bratislavy)“ (Pivnica 
u Zlatej husi 2005). 

Prezentácia sa opiera aj o rodinu ako tradičnú hodnotu sociálnej štruktúry 
roľníckeho spoločenstva s tradične rozdelenými úlohami muža a ženy: „Pútnici 
sa zvyknú zastaviť v prvom dome na okraji dediny – ak tak urobíte i Vy, ocit-
nete sa v útulnom rodinnom prostredí u rodiny Jajcayových. V celom dome sa 
šíri neodolateľná vôňa do zlatista a chrumkava upečenej husi. Pán domáci Vám 
naleje pohárik jagavého moku, a kým labužnícky vychutnávate vzácnu po-
chúťku – husaciu pečienku, pani domáca Vám porozpráva o dlhoročnej grob-
skej tradícii pečenia husí“ (ibid.). 

Hoci sú husacie hody prezentované ako zvyk špecifický pre Slovenský 
Grob, pripomína sa v prezentácii fakt, že sú známe aj v zahraničí. Toto konšta-
tovanie možno chápať aj ako znak dokazujúci ich kvalitu: „Tento zvyk12 preslá-
vil Slovenský Grob po celom Slovensku, ale aj ďaleko za hranicami našej 
vlasti. Medzitým Vašu upečenú húsku vyberajú z hlineného pekáča, obložia 
lokšami a pohľad na rozvoňanú misu omámi Vaše zmysly. Nuž v takomto 
prostredí sa nielen veľmi príjemne oslavujú rôzne jubileá, ale sa aj oveľa prí-
jemnejšie hovorí o témach pracovných, či obchodných. A Vaši hostia budú s 
nadšením spomínať na túto vzácnu slovenskogrobskú tradíciu“ (ibid.). 

 

                                                 
12 pečenie husí, husacie hody 
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Súčasťou prezentácie je aj priblíženie obsahu a fungovania tradície husacích 
hodov, deklarovanie uvedomovania si jej hodnoty a spojenia s profesionalitou: 
„O Váš nevšedný kulinársky zážitok sa tu stará už štvrtá generácia. Chrumkavú 
husaciu pochúťku pripravovala a rodinný recept uchovávala stará mama i 
mama dnešnej pani domácej, ktorá zase žezlo odovzdáva svojim deťom. Z mi-
nulosti zachovanú tradíciu mladá generácia pestuje a ďalej rozvíja vďaka zís-
kaným skúsenostiam i nadobudnutému vzdelaniu v tomto odbore. Dcéra Danka 
víta hostí ako profesionálna, šarmantná, pritom vľúdna a príjemná hostiteľka a 
syn Miroslav je chýrny a uznávaný somellier – znalec kvalitných vín. Naša 
Vínna karta obsahuje približne 150 druhov vín, ktoré zväčša pochádzajú zo 
Slovenska, ale nachádzajú sa tam aj vína zo zahraničia. Reštaurácia v roku 
2002 získala titul za najlepšiu „Vínnu kartu“ na Slovensku. Na Vašu návštevu u 
rodiny Jajcayových budete dlho spomínať“ (ibid.). 

Stránka reštaurácie Pivnica u Zlatej husi je príkladom spojenia rozličných 
prvkov tradičnej kultúry s cieľom prezentovať gastronomické zariadenie. Prvky 
majú za úlohu zaujať potencionálneho záujemcu svojou novou, pre neho ne-
známou kvalitou, ktorá je jasne spätá s tradíciami kultúry a spôsobu života lo-
kality. Kultúrne špecifiká, lokálne prejavy tradičnej kultúry tu fungujú ako 
predpoklad záujmu navštíviť, spoznať lokalitu, ochutnať jej špeciality, a tak ju 
zaradiť do sfér záujmu cestovného a turistického ruchu. 

 
Záver 

 
Sledované obce malokarpatského regiónu možno podľa druhu www-stránok 

rozdeliť na: 1) nerozvinuté (stránka na 1 portáli): Píla, Štefanová, Viničné, 
Vištuk; 2) štandardné (stránka na 2 portáloch): Báhoň, Budmerice, Jablonec, 
Šenkvice, Vinosady a 3) rozvinuté (obec má aj vlastné stránky): Častá, Doľany, 
Dubová, Limbach, Slovenský Grob. Toto východiskové rozdelenie v prvej sku-
pine z väčšej časti korešponduje s kategorizáciu obcí v 70. rokoch 20. storočia, 
kde bola Píla zánikovou obcou a Vištuk, Štefanová nerozvojovými obcami 
(Danglová – Popelková 2003: 331, obr. 2). 

Analýzou stránok som získal sumu údajov o tradičnej kultúre obcí a súčasne 
som zistil, ako sú tieto údaje používané v tvorbe ich autoobrazu. Na interneto-
vých stránkach obcí možno údaje o tradičnej kultúre nájsť v dvoch polohách: 
ako 1) odkazy na minulosť a ako 2) údaje o kontinuite, oživovaní prvkov tra-
dičnej kultúry alebo o nových prvkoch s ňou spojených v súčasnosti. Údaje z 
minulosti majú byť dokladom historického práva obyvateľov obce na priznanie 
im dostatočne významného postavenia v povedomí obyvateľov iných obcí. Sú-
časne sú základom budovania vlastnej identity obyvateľov obce i jedným z 
podnetov pre potencionálnych záujemcov o návštevu obce. 
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V odkazoch na tradície ľudovej kultúry v minulosti dominuje vinohradníc-
tvo. Z iných oblastí získavania a spracúvaniu surovín sa väčšia pozornosť ve-
nuje spracovaniu dreva, spomenuté sú banícke tradície, remeslá, manufaktúry. 
Málo údajov sa dotýka tradičného staviteľstva i odevu, hoci v každej zo sledo-
vaných obcí tvorili špecifickú a neprehliadnuteľnú zložku tradičnej kultúry. 
Ojedinelé zmienky o výtvarnom prejave uvádzajú v jednej obci ako zvláštnosť 
javy, ktoré sa vyskytovali aj v iných obciach. Tak napríklad ornamentálna 
maľba stien obytných priestorov, presnejšie kuchýň, bola okrem Viničného 
známa aj v Slovenskom Grobe a v ďalších obciach v oblasti Malých Karpát 
(Bednárik 1956). Rovnako pestro vyšívané kroje neboli typické iba pre obec 
Viničné. Paličkovanie čipiek bolo okrem Vištuku známe aj vo Viničnom, kde 
sa plietli až dva druhy regionálnych typov paličkovaných čipiek (sloven-
skogrobské a šopornianske čipky) (Géciová-Komorovská 1988: 70, 90). Na 
stránkach obcí absentujú údaje o tradičných prejavoch duchovnej kultúry a fol-
klóru v minulosti. 

Zrejme v snahe po vyššej artraktivite sú údaje používané účelovo, v kraj-
nom prípade v rozpore s realitou. Na titulnej stránke pri vyobrazení objektu 
Hotela Limbach je uvedené: „Hotel Limbach založený 1942“. V časti o jeho 
histórii sa však uvádza, že „sa nachádza v pôvodnej budove, ktorú vybudovalo 
Nemecké vinohradnícke družstvo v roku 1943 pre potreby obce Limbach. Od 
roku 1945 do roku 1993 sa budova využívala na rôzne účely. Od skladov cez 
byty členov družstva, až po reštauračné zariadenie, ktoré tu prevádzkovala Jed-
nota Bratislava-vidiek… V roku 1993 vznikla s. r. o. Limbašské pohostinské 
služby Sučanská a spol. s cieľom zrekonštruovať priestory, zriadiť ubytovacie 
priestory v rámci rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu“ (Hotel Limbach 
2005). 

Odkazy na tradičnú kultúru v minulosti v prezentáciách obcí, v porovnaní s 
údajmi o jej kontinuite či nových prvkoch s ňou spojených, prevažujú. Pri bu-
dovaní svojho obrazu používajú obce údaje o tradičnej kultúre vo väčšej miere 
v retrospektívnej polohe. 

Podľa sledovaných internetových stránok nadväzuje ekonomický život obcí 
predovšetkým na tradície vinohradníctva, v Slovenskom Grobe na minulé po-
doby obchodu s pečenou husacinou. V oblasti spoločenského života a sviatko-
vania sú živé viaceré tradičné príležitosti výročného cyklu (fašiangové zábavy, 
hody, Mikuláš, v Doľanoch púť). Existuje aj nadväznosť na viaceré, často už 
zanikajúce, prvky tradičnej umeleckej výroby (výšivky, paličkovanie čipiek) a 
folklóru. 

Údaje o prejavoch kontinuity, oživovaní prejavov tradičnej kultúry a o no-
vých prvkoch s ňou spojených sa v menšej miere dotýkajú hmotnej sféry kul-
túry a signalizujú rozvoj duchovnej a folklórnej zložky kultúry na lokálnych 
alebo oblastných tradíciách. Novými prvkami nadväzujúcimi na tradície malo-
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karpatského regiónu sú Malokarpatská vínna cesta a Kráľovská vínna cesta 
združujúce lokality späté s vinohradníctvom a vinárstvom i súčasná podoba 
husacích hodov v Slovenskom Grobe absorbujúca viaceré prvky tradičnej kul-
túry lokality. 

Analýza naznačuje, že www-stránky sledovaných vidieckych lokalít malo-
karpatského regiónu sú z hľadiska etnologického bádania špecifickým prame-
ňom. Jeho význam primárne nespočíva v kvantite relatívne rýchlo dostupných 
údajov, ale v možnosti študovať okrem samotných údajov aj štruktúry a súvis-
losti ich prezentácie, ktoré spoluvytvárajú autoobraz obce. Údaje získané ana-
lýzou primárne vnímam ako súčasť autoobrazu, ktorým sa obce prezentujú na-
vonok. Ten bude jedným z východísk terénneho výskumu, ktorý potvrdí alebo 
vyvráti jeho reálnosť. Rozpory zistené medzi údajmi o obci na internete a 
údajmi získanými výskumom v teréne následne povedú k hľadaniu odpovedí na 
otázky o ich príčinách. 
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The open-air museums fulfill the most important part of cultural heritage.They present a 
traditional way of life in reconstruction historic, cultured a natural milieu but they 
preserve important evidence of traditional bildling culture too. They are a phenonemom 
that preserves differences of cultures, countries and historical devepopment of every 
nation. In terms of contemporary word trends – renaissance of localism and 
regionalism, the open-air musems can become very important and demanded article of 
tourism. This process demande changes. The open-air museum fulfill a foundation 
mission not at all but they must have a good marketing strategy and offer products in 
comformity with universal interests. 

 
Globalizácia ako významný fenomén súčasnosti nás núti rešpektovať aj iné 

ako len vlastné kultúry a dáva možnosť lepšie vo sfére kultúry vnímať, identifi-
kovať, chápať a využívať regionálne hodnoty spoločnosti. Na druhej strane 
môže (aj keď nemusí) predstavovať stratu tradičných kultúrnych hodnôt. Glo-
balizácia vytvára z kultúry komoditu a exportný artikel a práve vďaka nej do-
chádza často k revitalizácii miestnych, regionálnych a národných identít. Na 
príklade cestovného ruchu je možné najlepšie sledovať vzťah globalizácie, 
kultúry a identity. Kultúra – kultúrne dedičstvo je v súčasnosti mimoriadne 
dôležitým a žiadaným turistickým artiklom. Cestovný ruch sa vďaka zvýše-
nému záujmu o aktívne poznávanie kultúrno-historických osobitostí rôznych 
geografických regiónov stal najväčším a najvýnosnejším svetovým prie-
myslom. Kultúra v sebe nezahŕňa len materiálne a duchovné pamiatky, 
v širšom zmysle je to každodenný spôsob života ľudí v konkrétnom prostredí. 
Turisti na celom svete vyhľadávajú kultúrnu rôznorodosť, objavujú miestne 
kultúry a významným cieľom cestovného ruchu sa stáva ľudová kultúra. 

Na Slovensku sa v priebehu historického vývoja na základe geografických 
hraníc, ekonomických, spoločenských a kultúrnych podmienok sformovali 
kultúrne regióny ako oblasti s výskytom javu alebo súboru javov 
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v charakteristickej skladbe. Na pomenovanie regiónu ľudovej kultúry sa zauží-
val odborný termín – etnografická oblasť, ktorý je výsledkom regionálnych a 
historických odlišností vo vývoji kultúry. Odlišnosti záviseli od osídlenia, eko-
logického a hospodársko-spoločenského prostredia s ich premenami, od poli-
tických, administratívnoprávnych a ďalších okolností. Medzi najdôležitejšie 
atribúty ľudovej kultúry slúžiace potrebám cestovného ruchu na Slovensku 
možno zaradiť krajinu, životné a obytné prostredie človeka, tradičné remeslá a 
výrobné techniky, folklór, výročné a rodinné zvykoslovie, tradičnú kuchyňu. 
Vidiecky produkt to nie je len pobyt vo vidieckom prostredí, ale aj zaujímavý 
program, ktorý umocní zážitky z pobytu. Mali by to byť akési cesty za ľudovou 
kultúrou, jej poznávaním, pozorovanie nielen prežívajúcich foriem tradičnej 
kultúry, ale predovšetkým živé ukážky súčasných podôb ľudovej kultúry ucho-
vaných generáciami. 

Ľudovú kultúru kultúrnohistorických regiónov Slovenska prezentujú regio-
nálne múzeá vlastivedného charakteru, ktoré sú od roku 2002 po transformácii 
verejnej správy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Regio-
nálne múzeum okrem orientácie na návštevníkov musí žiť svojím regiónom, 
musí sa preň stať nepostrádateľným kultúrnym zariadením. Zároveň by malo 
byť regionálne múzeum niečím osobité, špecifické, za čím by návštevníci špe-
ciálne prichádzali. Potom by nemali s návštevnosťou problém ani múzeá situo-
vané v návštevnícky neatraktívnych lokalitách alebo mimo hlavných turistic-
kých trás. V múzeách sami najlepšie vedia, čo je pre ich región charakteris-
tické, zvláštne, aké zbierky majú zastúpené vo svojich fondoch, čím môžu pri-
lákať návštevníkov, akú špeciálnu expozičnú a programovú ponuku pripraviť.  

Z pohľadu rozvoja cestovného ruchu sú dôležité len osobité, jedinečné, ne-
konkurenčné prvky cestovného ruchu. Ak majú byť múzeá súčasťou ponuky 
cestovného ruchu, musia byť atraktivitou. Atraktivita je vždy spojená s určitou 
aktivitou, má schopnosť vyvolať záujem a podnietiť návštevníka k prekonaniu 
vzdialenosti, obetovaniu voľného času a peňažných prostriedkov. Musíme si 
uvedomiť, že vo väčšine vyspelých európskych štátov je dovolenka najcennej-
ším časom v roku a musí byť zmenou, únikom z kolobehu všedného pracov-
ného života. Keďže je návštevník orientovaný zážitkovo, na Slovensku sú 
v popredí záujmu zámocké múzeá, múzeá v prírode, špecializované múzeá 
alebo tie, ktoré uplatňujú netradičné metódy a formy práce s verejnosťou.  

Múzeá v prírode predstavujú fenomén, ktorý v čase akútneho ohrozenia ži-
votného prostredia a hroziacej straty identity sú schopné zachovať to, čo doku-
mentuje odlišnosti krajín, kultúr, osobitný dejinný vývoj každého národa. Môžu 
v čase globalizácie, modernizácie a multimediálneho rozvoja zabrániť unifiká-
cii sveta. 

Myšlienka múzea v prírode ako špecifického spôsobu skĺbenia múzejnej 
prezentácie tradičného spôsobu života v rekonštruovanom historickom, kultúr-
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nom a prírodnom prostredí pri súčasnom zachovaní významných dokladov tra-
dičných stavebných kultúr, kryštalizovala v Európe a aj u nás na Slovensku už 
koncom 19. storočia. V realizácii múzeí v prírode sa v súčasnosti zhmotňuje 
snaha mnohých predchádzajúcich generácií našich kultúrnych dejateľov o za-
chovanie dokladov tradičnej stavebnej kultúry a spôsobu života na našom 
území a ich sprístupnenie verejnosti najprogresívnejšou metódou múzejnej pre-
zentácie.  

Na Slovensku je desať múzeí v prírode. Nepôsobia ako samostatné inštitú-
cie s právnou subjektivitou, ale ako súčasť väčších múzeí. Jedinou výnimkou je 
Múzeum oravskej dediny, ktoré patrí pod správu obecného úradu v Zuberci. Na 
východnom Slovensku sú to národopisné expozície v prírode pri Vihorlatskom 
múzeu v Humennom, pri Slovenskom národnom múzeu – Múzeu ukrajinsko-
rusínskej kultúry vo Svidníku, pri Šarišskom múzeu v Bardejove a Ľubovnian-
skom múzeu v Starej Ľubovni. Múzeum liptovskej dediny v Pribyline je súčas-
ťou Liptovského múzea v Ružomberku, Múzeum kysuckej dediny vo Vychy-
lovke patrí ku Kysuckému múzeu v Čadci, Múzeum slovenskej dediny 
v Martine je súčasťou Slovenského národného múzea – Etnotnografického mú-
zea v Martine. Aj dve špecializované múzeá majú svoje expozície v prírode: 
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Slovenské poľnohospodárske 
múzeum v Nitre.  

V súčasnosti múzeá prežívajú zložité a náročné obdobie. Múzeá v prírode 
majú v tejto oblasti špecifické postavenie, pretože okrem nedostatku finan-
čných prostriedkov na dostavbu, rekonštrukciu a obnovu stavieb zápasia aj 
s problémami v personálnej oblasti. Majú limitované mzdové prostriedky a 
presne určené počty pracovníkov. Chýbajú kvalitní jazykovo zdatní lektori, 
animátori, pracovníci na údržbu a úpravu rozsiahlych areálov. Každé múzeum 
by malo zamestnávať programového a projektového manažéra, ktorý by nielen 
komplexne zabezpečoval programové podujatia pre verejnosť, ale venoval by 
sa aj získavaniu finančných prostriedkov na rozvojové aktivity. Pracovníci mú-
zeí v prírode by mali pracovať na základe ponuky a dopytu, k zvyšovaniu náv-
števnosti múzea prispievať aktívnou marketingovou prácou. Návštevníci múzeí 
ako účastníci cestovného ruchu sú a budú čoraz aktívnejší (orientácia na zá-
žitky), mobilnejší (rozvoj dopravnej techniky a dopravnej infraštruktúry) a in-
formovanejší (vplyv informačných systémov a technológií). Dnešnému náv-
števníkovi už nestačí len prehliadka expozície. Dostatok voľného času mu 
umožní zotrvanie v múzeu dlhší čas a jeho záujem vzbudia len autentické a 
jedinečné predmety, ktorých výpovednú hodnotu bude vedieť sám rozpoznať. 
Animačné aktivity múzea umožňujú, aby bola prezentácia vystavených zbierok 
príťažlivejšia. Návštevník je aktivovaný, ak sa od neho vyžaduje spolupráca a 
pritom sa nenarúša jeho sloboda rozhodovania a individualita. Návštevník musí 
mať pocit, že je ocenená jeho snaha, že si zvolil spomedzi ostatných kultúrnych 
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zariadení práve to ich a že urobia všetko preto, aby bol spokojný a znovu sa 
vrátil.  

Vo vyspelých krajinách, kde je venovaná osobitná pozornosť návštevníkom 
múzeí, je pripravené pre nich aj „niečo navyše“. Je to drobná pozornosť, ktorá 
môže mať rôznu podobu, ale vždy zaručí, že sa návštevník do múzea vráti. 
Práca s návštevníkom je veľmi dôležitá a čas a prostriedky na ňu vynaložené sa 
mnohonásobne vrátia. 

V roku 2003 sme v rámci programu konferencie európskych múzeí 
v prírode navštívili jeden z najnavštevovanejších skanzenov vo Veľkej Británii 
– Beamish, ktorý získal už v roku 1987 ocenenie Európske múzeum roka. Toto 
múzeum si každoročne robí prieskum návštevníkov a zisťuje odpovede na 
otázky typu: „Ako ste sa sem dostali?“, „Kto rozhodol, že navštívite 
Beamisch?“, „Ste spokojní so službami u nás?“. Podobné prieskumy sme začali 
s pomocou študentov a lektorov robiť aj my v Pribyline. Takto sa dozvedáme, 
čo sa našim návštevníkom najviac u nás páči i naopak, čo sa nepáči, akú expo-
zíciu by u nás radi videli. Posledný prieskum (anketu) sme urobili v mesiacoch 
júl – september 2004. Lektorky oslovili asi stovku návštevníkov, snažili sa 
však, aby boli zastúpené všetky sociálne a vekové kategórie – deti, študenti, 
ľudia v aktívnom veku a dôchodcovia. V ankete bolo 50 % osôb slovenskej 
národnosti, 30 % z Českej republiky a 20 % predstavovali Poliaci, Maďari, 
Nemci a zvyšok anglicky hovoriaci turisti. Na otázku: „Ako sa dozvedeli 
o múzeu?“ asi pätina povedala že od priateľov a známych, ďalší uviedli iný 
zdroj – sprievodcovia, mapy, prípadne informačné centrá. Niekoľko návštevní-
kov uviedlo, že o múzeu sa dozvedeli z rádia a televízie. Čo nás prekvapilo, 
žiadny návštevník nebol klientom cestovnej kancelárie. Návštevníci boli 
v prevažnej väčšine veľmi spokojní so službami múzea, ďalší boli spokojní 
a len dvaja spokojní neboli. Požiadavky na zlepšenie služieb boli zamerané 
hlavne na skvalitnenie stravovacích služieb, návštevníkom chýba „štýlová hos-
poda“, regionálne špeciality (halušky) a iné. Ďalej navrhovali rozšíriť chov 
zvieratiek v múzeu, záujem je aj o hydinu (husi, kačky a sliepky) a navrhovali 
vytvoriť ďalšie atrakcie pre deti. Záujem je aj o ľudové remeslá, ktorých ná-
zorné ukážky by mali byť aj mimo programových podujatí a súčasťou bežnej 
prehliadky. Návštevníci si žiadajú viac programových podujatí, chcú aby sa 
statická expozícia historickej lesnej železničky stala živou. Medzi najatraktív-
nejšie expozície zaraďujú goticko-renesančný kaštieľ, ranogotický kostol, 
obydlie župného úradníka v drevenej kúrii, richtársky dom, ale aj obecnú školu, 
remeselnícke dielne a páčia sa im aj všetky expozície v drevených roľníckych a 
remeselníckych domoch. Žiadajú informačné texty aj v ďalších jazykoch, naj-
viac je žiadaná poľština. V odpovediach na anketu sa našli aj pochvaly na milý 
personál, poďakovania za možnosť zosobášiť sa v jednom z najkrajších kútov 
Slovenska. Osobitne si dovolím citovať názor návštevníkov z Košíc: „Stretli 
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sme konečne príjemných ľudí, ktorí nechceli len zbohatnúť na turistike. Bolo to 
krásne a hlavne prekvapujúce, že máme tak krásne spomienky na minulosť 
a uchovávame si ju.“  

Aj táto anketa nás presvedčila, že sa oplatí investícia do prístupu k návštev-
níkom, ktorí sa potom do múzea pravidelne vracajú, odporúčajú ho svojim 
známym a šíria o ňom dobré správy. 

Marketing kultúry v múzeu je permanentný proces, ktorý si vyžaduje in-
venčné nadanie, kreatívne cítenie a organizačné myslenie. To samo osebe ho-
vorí, že marketing je riadením a zároveň umením. Marketing nielen „predáva“ 
ale aj dotvára prezentačné ponuky múzea. V praxi to znamená, že prezentácia 
je úspešná vtedy, ak má jasný cieľ, cieleného návštevníka a dobre zvolenú ko-
munikáciu. Dobrou marketingovou prácou musia aj múzeá ponúkať správny 
produkt správnemu zákazníkovi na správnom mieste, v správnom čase a za 
správnej podpory komunikačných a propagačných prostriedkov. 

Aj keď je to pre mnohých pracovníkov múzeí takmer nepredstaviteľná 
úloha, je potrebné zmeniť zaužívané postupy a predovšetkým prístup 
k verejnosti. Múzeá v rámci plnenia svojho základného poslania – zá-
chrany, uchovávania a prezentácie rôznych foriem a podôb kultúrneho 
a prírodného dedičstva – musia ponúkať svoj produkt v súlade 
s celospoločenskými záujmami. Aj pre oblasť kultúry začínajú platiť pravidlá 
trhovej ekonomiky ako tvorivé rozvíjanie subjektu v konkurenčných podmien-
kach, lebo je to umenie prežiť, vyžiť a byť úspešný. 

Múzeá v prírode majú jedinečnú možnosť obohatiť svoju expozičnú 
a programovú ponuku ukážkami ľudových remeselných technik a pracovných 
postupov domáckej výroby. Je to produkt v súlade s moderným trendom od-
klonu od masovej produkcie a masovej spotreby. Moderný človek a návštevník 
informovaný v oblasti ochrany životného prostredia prejavuje zvýšený záujem 
o prírodné obnoviteľné materiály – drevo, prútie, prírodné vlákna atď. Spotre-
biteľ začína meniť svoje nákupné zvyky od obmedzenia kvantity v prospech 
kvality smerom k hodnotnejším výrobkom, a teda aj remeselným. Má dnes 
k dispozícii informácie o pojmoch „prírodný materiál“, „dizajn“, ktoré v ňom 
vzbudzujú predstavy o jednoduchej elegancii, výnimočnosti, dobrej kvalite, 
praktickosti, kráse a dlhom úžitku. 

Múzeá ako špecifické kultúrne inštitúcie, ktorých úlohou je predovšetkým 
spravovať, ochraňovať a zveľaďovať zbierkové fondy, musia sa v rámci svojej 
druhej hlavnej oblasti činností – čím je prezentácia a sprístupňovanie kultúr-
neho dedičstva – stať doslova organizátormi cestovného ruchu. V súčasných 
zložitých ekonomických podmienkach, keď sú svojimi zriaďovateľmi vedené a 
nútené k najvyšším príjmom, lebo inak neprežijú, robia takmer nemožné. 
Príjmy zo vstupného však nemôžu použiť na ďalší rozvoj a propagáciu, lebo pri 
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absencii prevádzkových finančných prostriedkov sa nimi uhrádzajú náklady na 
energie, kúrenie, komunikačné náklady a podobne.  

Nie je zriedkavým javom skutočnosť, že mnohé inštitúcie, organizácie, or-
ganizátori rôznych podujatí preberajú od múzeí v prírode ich projekty a nápady 
pre animačné aktivity. Príkladom sú Bardejovské kúpele, ktoré organizujú dni 
remesiel pre svojich pacientov a klientov priamo v kúpeľnom areáli. Remesel-
níkov a animátorov vychovaných múzeom vlastne ukradli múzeu, a tým vlastne 
aj návštevníkov. Pacienti a kúpeľní hostia s nižšími kultúrnymi nárokmi a 
potrebami takmer vôbec neprichádzajú do skanzenu, hoci v predchádzajúcom 
období návšteva múzea patrila k pravidelnému programu pobytu. Je na múzeu, 
aby opäť prišlo s novou programovou ponukou, ktorú nemožno uskutočňovať 
v kúpeľnom mestečku. 

V rámci animačných a aktivizačno-prezentačných podujatí má takmer každé 
múzeum v prírode vlastné špeciálne programy, ktoré sú preň charakteristické a 
jedinečné. Ako má napríklad Múzeum liptovskej dediny program orientovaný 
na región – Nedeľa rodákov, v ktorom sa predstavujú predovšetkým súbory, 
skupiny a jednotlivci z regiónu, tak pripravuje Šarišské múzeum vo svojej ex-
pozícii ľudového staviteľstva v Bardejovských kúpeľoch napríklad Hornošariš-
skú nedeľu a prehliadku šarišského a rusínskeho folklóru. Múzeum slovenskej 
dediny v Martine organizuje napríklad programy Turčianska nedeľa či Turčian-
ska harmonika. Rozšírené sú Remeselnícke nedele s ukážkami remeselných 
techník a výrobných postupov, ale aj Jarmoky ľudových remeselníkov. 
V Múzeu oravskej dediny sú napríklad ukážky ľudových remeselných techník 
každú nedeľu počas letných mesiacov júl a august. 

 Návštevnícky veľmi atraktívne sú programové podujatia spojené s ľudovou 
kuchyňou, s ukážkami a ochutnávkami tradičných regionálnych špecialít, ktoré 
pripravujú takmer v každom múzeu. Najlepšie podmienky pre tento typ prog-
ramov má Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, ktoré má v objektoch 
funkčné pece a tak pravidelne oživuje svoju expozičnú ponuku pečením rôz-
nych kabáčov a posúchov. Veľkej popularite sa vo svojom regióne teší program 
Pirohy – súťaž vo varení tradičného jedla v Múzeu ukrajinsko-rusínskej kultúry 
vo Svidníku. V Liptove to bolo niekoľko ročníkov obľúbených Drobárskych 
nedieľ pomenovaných podľa obľúbeného tradičného jedla. V tomto roku pri-
pravujeme nové programové podujatie Nedeľa s mäteníkom starej mamy na-
zvané podľa charakteristického posúcha s kapustou. 

 Vo viacerých múzeách sú pripravované podujatia v spolupráci so záujmo-
vými či profesijnými skupinami – požiarnikmi, poľovníkmi, včelármi atď. Po-
tom sú to napríklad Včelárska nedeľa, Poľovnícke halali, Nedeľa sv. Huberta, 
Hubertovské slávnosti a pod. 
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Každé múzeum v prírode má svoje špecifické podmienky, ktoré vyplývajú 

z jeho lokalizácie, otázky dostupnosti a prístupnosti. Musí si vybudovať „dobré 
meno“, priaznivú mienku verejnosti, ktorá sa bude spájať s jeho expozičnou a 
programovou ponukou. Preto je dôležitý aj kontakt a spolupráca s médiami, 
ktoré pomáhajú k dobrému umiestneniu na trhu kultúrneho turizmu. Nemenej 
dôležité je vybudovanie darcovského a podporovateľského prostredia vo svo-
jom regióne, ktoré „podrží“ to svoje múzeum. Keď sme pred viac ako desiatimi 
rokmi zakladali občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej 
dediny, ani v najodvážnejších myšlienkach sme nepredpokladali obrovský výz-
nam tohto počinu. Združenie nielenže financuje vydávanie propagačných mate-
riálov a publikácií, ale samostatne zabezpečuje aj projekty, na ktoré múzeum 
nemá prostriedky. Revitalizovalo napríklad veternou smršťou zničený areál 
múzea v prírode, vybudovalo prírodný amfiteáter s krytým pódiom. Pre kostol 
v skanzene zakúpilo historický organ, podieľa sa na záchrane Považskej lesnej 
železničky a v súčasnosti pomáha budovať špecializovanú expozíciu pastierskej 
a ovčiarskej kultúry. Dôležitá je aj dobrá spolupráca so samosprávou, ktorá sa 
v Pribyline osvedčuje napríklad pri organizovaní podujatia Nedeľa rodákov. 
Jedno z posledných patrilo obci Liptovský Trnovec. V rámci jeho prípravy 
s podporou obecného úradu a miestneho urbárskeho spoločenstva sa podarilo 
postaviť kópiu stredovekého praniera z tejto obce a kamenného múru, ktorý 
v múzeu v prírode oddeľuje prostredie panského sídla v kaštieli od drevenej 
dediny. 

Príkladom prezentácie tradičných, ale aj súčasných foriem kultúry nielen 
Liptova, ale aj ďalších regiónov v rámci Slovenska je program Ovčiarska ne-
deľa – OVENÁLIE, ktorá v posledných piatich rokoch prerástla z regionálneho 
na celoslovenské podujatie. Vo veľkom programe pripravenom v spolupráci aj 
s odbornými organizáciami chovateľov oviec a spracovateľmi produktov ich 
chovu sa každoročne prezentuje jeden z kultúrnohistorických regiónov Sloven-
ska. V minulom roku (2004) to boli Gemer a Malohont, v tomto roku Orava. 
Podujatie patrí medzi najnavštevovanejšie – je to okolo 2 tisíc návštevníkov a 
zároveň s najvyšším počtom účinkujúcich, ktorý v roku 2003 dosiahol počet 
300. 

Súčasné zložité spoločensko-ekonomické podmienky nie sú naklonené roz-
vojovým aktivitám múzeí. Nastáva protirečenie. Múzeá by chceli organizovať 
viac programových podujatí, pozývať do svojich expozícií remeselníkov, muzi-
kantov, tanečníkov, nemôžu si však dovoliť pripravovať podujatia s finančnou 
stratou. Často úspech podujatia ovplyvní nepriaznivé počasie – zima a dážď. 
Absorpčná schopnosť obyvateľstva na Slovensku, ktoré tvorí väčšinu návštev-
níkov, je veľmi nízka v dôsledku stále veľmi vysokej nezamestnanosti aktív-
neho obyvateľstva a rastúceho počtu osôb v poproduktívnom veku. Nízke 
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príjmy mladých rodín a dôchodcov, nesolventnosť značnej časti populácie sú 
veľkou bariérou rozvoja kultúry. 

V poslednom období zaznamenávame úpadok folklórneho hnutia na vi-
dieku. Okrem absencie inštitucionálnej podpory aj sociálna situácia a neza-
mestnanosť núti ľudí odchádzať za prácou mimo domova aj na dlhší čas, často 
aj do zahraničia. Členovia folklórnych skupín v aktívnom veku sa nezúčastňujú 
nielen na nácvikoch, ale ani na vystúpeniach. Zložité ekonomické podmienky 
inštitúcií organizujúcich programové podujatia (múzeá v prírode nevynímajúc) 
a zvyšovanie nákladov na dopravu sú príčinou znižujúcej sa frekvencie podu-
jatí, a tým aj motivačného prvku. Dedinské folklórne skupiny stoja a padajú 
s aktivitou konkrétnych osobností, ktoré pre ich existenciu obetujú nielen 
mnoho času a osobnej energie, ale aj finančné prostriedky. Konkrétnym príkla-
dom v Liptove je program Poďakovanie za úrodu – dožinková slávnosť. Pokiaľ 
sa jej ešte koncom 90. rokov zúčastňovali takmer všetky obce a poľnohospo-
dárske družstvá z troch okresov Liptova (Ružomberok, Liptovský Mikuláš, 
Poprad), v súčasnosti sa pre vzrastajúce dopravné náklady zapájajú len ich zá-
stupcovia ako spoluorganizátori. Najviac táto skutočnosť vplýva na miestne 
folklórne skupiny, ktoré takto strácajú svojich podporovateľov, keďže dopravu 
a občerstvenie im zabezpečovali uvedené subjekty. 

 S cieľom budovania spolupráce, výmeny poznatkov a skúseností, 
propagácie, ako aj spoločnej prípravy a implementácie projektov, založili zá-
stupcovia múzeí v prírode v roku 2000 občianske združenie Únia múzeí 
v prírode, ktorá má sídlo v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Hoci múzeá 
v prírode patria medzi najnavštevovanejšie objekty, v otázkach rozvoja cestov-
ného ruchu, popularizácie a propagácie sú odkázané len na vlastné aktivity 
a zdroje. Stále zostávajú len proklamovanými a nie skutočnými partnermi ofi-
ciálnych organizátorov a chýba systematická podpora rozvoja kultúrneho ces-
tovného ruchu v múzeách vôbec. Únia od roku 2001 pravidelne vydáva prog-
ramové kalendárium všetkých slovenských múzeí v prírode v slovenskom a 
anglickom jazyku. Je to jediný spoločný materiál, ktorým sa prezentujú múzeá 
v prírode na výstavách doma a v zahraničí. Okrem prvých ročníkov, na vydanie 
ktorých prispelo ministerstvo kultúry, múzeá si ho financujú z vlastných pros-
triedkov a s podporou spoločnosti Alcatel Slovakia a.s., ktorá je zatiaľ ako je-
diný zástupca súkromného a podnikateľského sektoru členom Únie. V roku 
2001 bola vydaná aj publikácia – sprievodca Slovenské múzeá v prírode 
v slovenskom a anglickom jazyku, ktorá významne prispela k propagácii na 
medzinárodnej úrovni predovšetkým v rámci Asociácie európskych .múzeí 
v prírode. V súčasnosti pracovníci slovenských skanzenov pracujú na príprave 
spoločného propagačného materiálu, ktorý príťažlivou formou predstaví zaují-
mavosti, atrakcie, expozičnú a programovú ponuku jednotlivých múzeí. 
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Z ľudovej kultúry Turca: 
recenzia 1. 

 
Ladislav Mlynka 

 
 

Zrodila sa monografia regiónu, ktorý zohral pravdepodobne najvýznamnej-
šiu úlohu v novodobých dejinách Slovákov, najmä od druhej polovice 19. sto-
ročia, keď sa mesto Martin stalo centrom národno-emancipačných snáh. Popri 
Matici slovenskej a Muzeálnej slovenskej spoločnosti tu sídli takmer 100 rokov 
aj Slovenské národné múzeum, špecializované na výskum, dokumentáciu a 
prezentáciu národopisných zbierok. Napriek tomu národopisná monografia 
regiónu uzrela svetlo sveta až teraz, aby sa potvrdila pravdivosť ľudovej múd-
rosti o tme pod lampou či o bosej kováčovej kobyle... Na druhej strane je 
pravda, že od vydania monografie Hontu v roku 1988 takto komplexne konci-
pované dielo o tradičnej ľudovej kultúre jedného historického kultúrno-geogra-
fického regiónu vydané nebolo (aj keď výskum a následné spracovanie ruko-
pisu do podoby monografie sa uskutočnilo v regióne Gemera). Nebudem sa 
zamýšľať nad príčinami, iba okrajovo uvediem, že dôvodom obchádzania nie-
ktorých „málo rázovitých“ regiónov Slovenska býva stále pretrvávajúca ro-
mantická optika, pod uhlom ktorej hľadáme najmä archaické prejavy, „survi-
valy“, jedinečnosti, ktoré majú skôr povahu extrémov než charakteristických 
prejavov regionálnej kultúry.  

Rukopis monografie Turca vznikol na základe pôvodného výskumu organi-
zovaného na pôde Slovenského národného múzea – Etnografického múzea 
v Martine v 90. rokoch 20. storočia. Pracovníci múzea tvoria i jadro vý-
skumného a autorského kolektívu, vrátane dvojice zostavovateliek a hlavnej 
riešiteľky úlohy E. Pančuhovej, ktorá celý projekt a zámery výskumu predsta-
vila i v Zborníku SNM – Etnografia 35, 1994 (s. 63–75). Výsledná podoba 
publikácie má štruktúru klasickej historicko-etnografickej monografie regiónu: 
členená je na časť o historickom vývoji, materiálnu a duchovnú kultúru (vrá-
tane sociálnej), s osobitnou kapitolou v závere venovanou zberateľsko-múzej-
ným tradíciám Turca. Zostavovatelia po zvážení nezaradili do monografie časť 
o umeleckej kultúre regiónu (pozri Úvod s. 9). Už dopredu, aby som nenapínal, 
vyjadrím svoj zásadný názor, že monografia sa stane významným a kvalitným 
príspevkom do mozaiky tradičnej kultúry Slovenska a napĺňa svoje poslanie a 
ciele. Do akej miery, to je už vecou diskusie, názorov o nárokoch a očakáva-
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niach v konfrontácii s výsledným tvarom, podmieneným viacerými, neraz práve 
mimovedeckými činiteľmi. 

Autori kapitol vychádzali z terénnych výskumov (vlastných, ale aj iných 
výskumníkov), ako aj množstva archívnych prameňov a publikovaných odbor-
ných príspevkov. Vzhľadom na stav tradičnej kultúry v regióne však pri nie-
ktorých témach bol terénny výskum komplikovaný a zachytával iba rezíduá 
skúmaných javov. Preto je v týchto prípadoch ťažisko postavené na interpretá-
cii publikovaných prameňov a starších prác (napríklad ľudový odev, obyčaje). 
Skĺbiť tieto postupy sa ukázalo ako metodicky náročné a nie všetci autori ich 
zvládli. S tým súvisí aj vymedzenie časového obdobia obrazu ľudovej kultúry – 
podľa projektu išlo o obdobie od 2. polovice 19. storočia do 50. rokov 20. sto-
ročia. Viacerí autori sa však „tlačili“ – podľa mňa zbytočne – aj do predchá-
dzajúcich storočí, čím opakovali historické údaje, ktoré obsahovali kvalitné 
historické kapitoly (napríklad v časti o spracovaní nerastných surovín, o re-
meslách, sídelnom vývoji, o spoločenských vzťahoch na s. 263 a pod.). 

Zásadnou otázkou podľa mňa je, nakoľko monografia vystihla a zobrazila 
špecifiká, jedinečnosť a originalitu regiónu, jeho ducha, „genia loci“, a akým 
spôsobom obraz o kultúre začlenila do širšieho rámca (tradičnej) kultúry Slo-
venska v jej vývinových, kultúrno-geografických a hospodársko-sociálnych 
súvislostiach. Takýto dynamický obraz by mal načrtávať aj odpovede na ak-
tuálne spoločenské procesy v regióne (pre mňa je to napríklad pnutie medzi 
silným národným vedomím obyvateľstva na jednej a čechoslovakizmom na 
druhej strane; súvislosti medzi etnickým a sociálnym rozvrstvením, nábožen-
skou orientáciou a procesom sekularizácie, resp. ateizácie v Turci). Podmien-
kou zvládnutia cieľa je jednak vhodné „nastavenie“ štruktúry monografie, resp. 
zamerania monografického výskumu, jednak metodologicky účinné uchopenie 
skúmanej a spracúvanej témy. 

K prvej podmienke: K dosiahnutiu cieľa by podľa mňa optimálnejšie viedla 
koncepcia vlastivednej monografie, resp. rozšírenie obsahu monografie o ka-
pitolu venovanú demografickému vývoju, vrátane etnických, konfesionálnych a 
sociálnych pomerov, zamestnania, atď., ktoré sú v Turci pomerne zložité, a tým 
aj jedinečné. Kapitola o sídelnom a historickom vývoji Turca demografickú 
charakteristiku kompenzuje len čiastočne, rovnako aj kapitoly z duchovnej 
kultúry. Málo pozornosti je venovanej interetnickým vzťahom, Čechom, Ži-
dom, Nemcom i Maďarom. Operuje sa pojmami „zemianska dedina“, evanje-
lické, resp. nemecké obce (s. 255–256, 268), ale konkretizované sú iba 
v historickej kapitole k horizontu roku 1900 (s. 54). Čitateľ by uvítal aktuálne 
mapové zobrazenie regiónu, kvantitatívne vyjadrenia a analýzy javov v podobe 
grafov a tabuliek. Pri komparácii obsahu monografie s východiskami výskumu 
(Pančuhová 1994) absentuje téma lesného hospodárstva, drevorubačstva a zele-
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ninárstva v Turci (s. 66–67), ako aj celá stať o umeleckej kultúre. Vysvetlenie 
z úvodu monografie (s. 9) pravdepodobne čitateľa publikácie neuspokojí.  

Naplnenie druhého predpokladu vychádza z erudície autorov a z koordi-
nácie práce v autorskom kolektíve, resp. je obrazom dodržiavania stanovenej 
metodiky (vysoko hodnotím produktívnu metodiku porovnávacieho výskumu 
v rámci vymedzených subregiónov). Pomerne chaoticky a heterogénne pôsobia 
kapitoly venované spracovaniu surovín, domáckej, remeselnej výrobe a 
doplnkovým zamestnaniam, tak rozsahom, spôsobom podania – rušivo pôsobí 
suchý etnografický popis bez „kvalitatívnej“ zložky, výpovedí, postojov 
respondentov. Na diskusiu je vymedzenie a rozčlenenie blízkych tém s 
odlišným prístupom (nekoncepčné zaradenie historiografických častí, najmä 
Staré remeslá medzi etnografické kapitoly o ľudovej výrobe a remeslách); na-
príklad prečo označenie Iné formy zamestnaní, keď ide o historický obraz za-
čiatkov priemyslu v Turci, prečo odčlenenie spracovania surovín, ľanu a konopí 
od domáckej výroby? Akoby bolo priveľa autorov na malej tematickej šírke.  

Niektoré kapitoly vyznievajú ako marginálne a neúplné až fragmentárne 
(ľudové liečenie, doplnkové zamestnania), iné neproporčne obšírne (staviteľ-
stvo a bývanie). Viacerí autori sa prejavili s istou dávkou invencie, najmä pri 
využití starších literárnych prameňov, kresieb (kapitola o odeve, svadbe, o 
strave), s ambíciou zaradiť skúmané javy do širších kultúrno-historických 
vzťahov (kapitola o staviteľstve – geneticko-typologické hľadisko, ako aj pre-
cízny klasifikačno-triediaci prístup v časti o ľudovom textile, ale aj téma rodin-
ných vzťahov a chovu zvierat), niektoré sú poňaté popisne, schematicky podľa 
osvedčených postupov, nezohľadňujú vývinový aspekt, datovanie (napríklad 
poľnohospodárstvo, niektoré časti o rodinných obyčajach, liečenie). V kapitole 
o doprave nie je špecifikovaná forma ľudového transportu, v časti o chove sa 
spomína maštaľový typ domu, ktorý nie je pri staviteľstve uvedený, na s. 260 sa 
spomína ako súčasť výbavy nevesty krava (ide o veno!). Viackrát sa uvádza 
termín „hofjeri – hofierky“, ktorý nie je objasnený, nejednotnosť v terminológii 
je i v kapitole o staviteľstve. Pri ľudovom liečení sa nespomína prínos a výz-
nam stredovekých kláštorov v Turci, niekde autorom chýbajú pramene (k uve-
denej téme aj práce G. Jesenskej-Horváthovej, k obyčajam, spojeným s narode-
ním atď.).  

Časť o muzeálno-zberateľských tradíciách v Turci sa bezpochyby venuje 
téme, ktorá je pre región signifikantná. Dalo by sa snáď uvažovať o jej zaradení 
k historickému úvodu. Osobitnou a vďačnou témou kritiky je aj obrazová prí-
loha. Vzhľadom ku kultúrnemu zázemiu Turca mali zostavovateľky 
k dispozícii nádherný fotografický fond o kultúre a spôsobe života v dávnejšej i 
nedávnej minulosti, autori snímok však zostali z neznámych dôvodov utajení, 
neraz aj obdobie ich vzniku, lokalizácia, resp. datovanie záberov. V takýchto 
prípadoch však zrejme ide aj o objektívne chýbajúce údaje.  
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Ešte jedna kritická poznámka. Viaceré kapitoly monografie (celkom 10) už 
boli publikované ako celok, iné na pokračovanie, v Zborníkoch SNM – Etno-
grafia. Pokiaľ by šlo o osobitné štúdie, nemal by to byť problém, ale sú to celé 
kapitoly s minimálnymi, skôr kozmetickými úpravami. Je na diskusiu, či takáto 
„recyklácia“ poznatkov nie je v rozpore s dobrými mravmi. A netýka sa to iba 
monografie Turca. 

Publikácia je knihársky kvalitne spracovaná, v peknej farebnej obálke a 
pevnej väzbe, s výberovou bibliografiou, dvojjazyčným resumé, registrom ze-
mepisných názvov. Určite si nájde široký okruh čitateľov. Moje kritické po-
známky sú skutočne zamerané na jej chyby a nedostatky, veď ju systematicky 
tvorili skutoční profesionáli vrcholnej slovenskej etnografickej a múzejnej in-
štitúcie. A na takúto publikáciu musíme mať právom vysoké nároky. Monogra-
fia Turca znesie aj prísnejšie kritériá hodnotenia, preto jej autorom patrí naša 
vďaka. A pripomienky nech sú, prosím, chápané ako dobre mienené upozorne-
nia. 
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Z ľudovej kultúry Turca: 
recenzia 2. 

 
Irena Jenčová 

 
 

Publikácia Z ľudovej kultúry Turca vznikla ako jeden z výstu-
pov výskumnej úlohy SNM – EM v Martine pod názvom Monografický vý-
skum ľudovej kultúry Turca.  

Napriek tomu, že centrum regiónu – Turčiansky sv. Martin je historickým 
sídlom významných kultúrnych inštitúcií ako je Matica Slovenská a Slovenské 
národné múzeum, ktoré zohrali významnú úlohu v procese národného obrode-
nia, nerealizoval sa tu doteraz komplexný výskum ľudovej kultúry. Ambíciou 
recenzovanej publikácie je napraviť tento nedostatok a predložiť čitateľom cel-
kový obraz ľudovej materiálnej a duchovnej kultúry Turca v období od 2. polo-
vice 19. storočia do 50. rokov 20. storočia. Autori pri písaní čerpali materiál 
z vlastných terénnych výskumov, odbornej literatúry najmä monografického 
charakteru, pracovali aj s archívnymi zdrojmi a zbierkami SNM. Monografia 
neobsahuje časť venovanú umeleckej kultúre a folklóru, keďže podľa vyjadre-
nia zostavovateliek túto oblasť pokrývajú postupne samostatne vydávané publi-
kácie v rôznych vydavateľstvách.  

Monografia je rozdelená na úvodnú časť, ktorá pozostáva z predhovoru 
zostavovateliek a dvoch kapitol, zaoberajúcich sa sídelným a historickým vý-
vojom Turca pred a po roku 1526.  

Hlavná časť publikácie je rozdelená na tri kapitoly, a to Materiálna kul-
túra, Duchovná kultúra a kapitola s názvom Muzeálno-zberateľské tradície.  

Kapitola Materiálna kultúra je veľmi rozsiahla a členená na ďalšie podka-
pitoly. Prvé dve sa podrobne venujú štúdiu poľnohospodárstva a tradičného 
chovu hospodárskych zvierat. V podkapitole Spracovanie nerastných surovín 
sa jej autorka Mária Halmová zaoberá najmä manufaktúrnym spracovaním 
hliny, výrobou skla a ťažbou kameňa. Nasleduje časť zaoberajúca sa spracova-
ním ľanu a konope a tkaním plátna.   

Ďalšia časť s názvom Staré remeslá, je historickým exkurzom mapujúcim 
vývoj remeselnej výroby od strednej doby bronzovej až do polovice 19. storo-
čia. Autor Richard Lacko tu zdôrazňuje význam cechov, ktoré bránili záujmy 
svojich členov a vplývali na spôsob života a remeselnej výroby takmer šesť 
storočí. 
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Veľkým prínosom nasledujúcej podkapitoly Domácka a remeselná výroba 
od Dáše Ferklovej je komplexné zachytenie zmien a determinantov vývoja 
a charakteru spoločensko-výrobných vzťahov v tejto oblasti v súvislosti so 
zmenami životných potrieb a technológií. V ďalšej stati Obchod a doprava au-
torka skúma význam obchodu, keďže možnosti distribuovať tovar, spätne vplý-
vali aj na jeho výrobu. V regióne Turca bol mimoriadne významný podomový 
obchod, ktorý umožňoval udržiavanie kontaktov s blízkym i vzdialenejším 
okolím i cudzinou. Podomovému obchodu je venovaná nasledujúca podkapitola 
pod názvom Doplnkové formy zamestnania, s podnadpisom Olejkárstvo – šaf-
raníctvo – hauzírstvo. Ďalšia časť tejto podkapitoly má názov Iné formy za-
mestnaní, v ktorej sa Richard Lacko venuje vývoju a významu manufaktúrnej 
a továrenskej výroby v regióne. Za otázne považujem zaradenie tejto časti do 
podkapitoly o doplnkových formách zamestnania, keďže logicky aj časovo 
nadväzuje na podkapitolu Staré remeslá. Bolo by tiež potrebné zvážiť, či manu-
faktúrna a továrenská výroba patrí medzi doplnkové zamestnania. 

Nasleduje podkapitola s názvom Strava, kde sú podrobne charakterizované 
jednotlivé typy jedál podľa surovín, potrebných na ich prípravu, stručne sú tu 
popísané jedlá, ktoré sa podávajú pri slávnostných príležitostiach. 

Časť Staviteľstvo a bývanie je rozsiahla a vyčerpávajúco informuje 
o vývoji osídlenia a stavebných postupov a používaní stavebného materiálu 
v Turci. Autor Štefan Mruškovič podáva komplexný obraz o funkčno-dispozič-
nom riešení tradičného domu v Turci ako i spôsoboch zástavby dvora, hospo-
dárskych a cirkevných stavbách a pod. Inštruktívna podkapitola je výnimočne 
podrobne doplnená fotografiami a nákresmi autora.  

Nasledujúca podkapitola s názvom Ľudový odev patrí v recenzovanej pub-
likácii medzi najlepšie vypracované. Autorky Jana Slameňová a Alžbeta Gaz-
díková sa s nedostatkom hmotných dokladov odevnej kultúry vysporiadali po-
drobnou analýzou dostupného ikonografického a archívneho materiálu. Zvlášť 
hodnotný je komplexný prístup autoriek k funkcii odevu nielen po stránke este-
tickej, ale i zachytenie jeho sociálno-diferenciačnej a symbolickej funkcie. Cha-
rakter a zmeny v odevnej kultúre sú vsadené do širšieho spoločensko-ekono-
mického kontextu, ktorý zahŕňa napríklad prevládajúce evanjelické nábožen-
stvo, blízkosť banského centra Kremnice, ale i migráciu za prácou do miest.  

Posledná kapitola v časti Materiálna kultúra nesie názov Ľudový textil, kde 
autorka Zora Mintalová zdôrazňuje, že táto oblasť ostala v Turci neprebádaná, 
keďže výšivka a výzdoba textilu bola strohá a nepriťahovala pozornosť odbor-
níkov. Úžitkový, bytový a obradový textil však napriek svojej jednoduchosti 
„vynikal rôznorodosťou, využívaním prírodných materiálov, jednoduchosťou a 
eleganciou výzdoby, decentným ladením farieb“ (s. 246). 

Kapitola Duchovná kultúra je členená na state Rodina a rodinné vzťahy, 
Spoločenské vzťahy, Rodinné obyčaje, Výročné obyčaje a Ľudové liečenie.  
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V podkapitole Rodina a rodinné vzťahy autorka Eva Pančuhová predsta-
vuje rodinu v skúmanom období ako stabilnú jednotku, charakteristickú 
vzťahmi patriarchátu a seniorátu. Niektoré postrehy autorky: napríklad 
„Vzťahy v turčianskej rodine bývali jasné a pevné... Poriadok a zaužívané pra-
vidlá, uplatňované v rodine predchádzajúcimi generáciami, v zásade platia do-
dnes“ (s. 249–250) by bolo vhodné relativizovať. Ako totiž autorka v ďalšej 
stati o spoločenských vzťahoch uvádza, pre región Turca boli charakteristické 
na jednej strane doplnkové zamestnania – olejkárstvo, šafraníctvo, hauzírstvo, 
keď muž odchádzal na zimné obdobie mimo domova za obchodom, na druhej 
strane v sledovanom období región čelil veľkej vlne vysťahovalectva, ktorého 
aktérmi boli aj ženatí muži. Tieto okolnosti vplývali aj na charakter vzťahov 
v rodine. Ženy ostávali doma a museli riadiť domácnosť a vykonávať aj muž-
ské práce. Je preto možné domnievať sa, že tým, že ženy často zabezpečovali 
starostlivosť o hospodárstvo a potomkov, sa ich postavenie v rodine, a tým aj 
vzťahy prinajmenšom v rámci rodiny menili.1 

Eva Pančuhová ďalej v stati podrobne charakterizuje príbuzenské vzťahy, 
pozíciu dieťaťa v rodine, podmienky uzatvorenia manželstva, formy bývania 
rodiny, problém deľby rodinného majetku a pod.  

V úvode ďalšej podkapitoly Spoločenské vzťahy sa autorka zaoberá histo-
rickou charakteristikou determinantov zmien širších vzťahov medzi obyvateľmi 
Turca, ku ktorým patrilo najmä vysťahovalectvo, dochádzanie do zamestnania 
a v neskoršom období kolektivizácia. Výstižne opisuje fungovanie obecnej 
správy, najmä podmienky a formy zamestnávania obecných sluhov, susedské 
vzťahy a susedské právo. Podrobne sa venuje činnosti spolkov, ktoré podľa 
slov autorky dávali obyvateľom jednotlivých obcí priestor pre sebarealizáciu 
v najrôznejších oblastiach. V Turci fungovali spolky náboženské, vzdelávacie, 
dobročinné, podporné a stavovské, ako aj potravinové družstvá. Pomerne veľký 
priestor je v podkapitole venovaný hasičským spolkom. V stati Sociálna dife-
renciácia je najväčší priestor venovaný Cigánom ako najchudobnejšej vrstve 
obyvateľstva. Na druhej strane sú šafraníci a olejkári, ktorí sú v podkapitolách 
o odievaní a staviteľstve charakterizovaní ako významná spoločenská skupina 
s veľkým vplyvom na vkus a inovácie v rámci ľudovej kultúry, spomínaní len 
okrajovo. Po druhej svetovej vojne nastali v regióne Turca zmeny v skladbe 
obyvateľstva. Po odsunutí obyvateľov nemeckej národnosti sa do oblasti sťa-
hovali ľudia z celého Slovenska, ale aj z Dolnej zeme, Podkarpatskej Rusi 
a Bulharska. Tieto procesy autorka zachytáva v stati Zmena spoločenských 
vzťahov. 

 

                                                 
1 BOTÍKOVÁ, M. 1995: Prečo je to na Slovensku tak? In: Aspekt, č. 2–3, s. 165–167.  
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V podkapitole Rodinné obyčaje Viera Sedláková podrobne zachytáva 
zvyky viazané k najdôležitejším udalostiam v rodine – k narodeniu dieťaťa, 
svadbe a smrti, časť Výročné obyčaje mapuje obyčaje zvykoslovného každo-
ročne sa opakujúceho cyklu.  

V časti Ľudové liečenie Katarína Škovirová podáva obraz o význame ľu-
dového liečiteľstva a ľudových liečiteľov v Turci. Kapitola je doplnená po-
drobným zoznamom liečivých rastlín a spôsobmi ich aplikácie v prípade jed-
notlivých chorôb. 

V poslednej kapitole Muzeálno-zberateľské aktivity sa autorka Eva Králi-
ková zaoberá vývojom inštitucionálneho poznávania, zbierania a ochrany staro-
žitných pamiatok v turčianskom regióne. Dôkladne opisuje budovanie etnogra-
fických, archeologických a iných muzeálnych zbierok v Slovenskom národnom 
múzeu, ako aj v Matici slovenskej, ktorá si získavanie a opatrovanie pamiatok 
vytýčila ako jednu z hlavných úloh. Táto kapitola môže vďaka svojej komplex-
nosti a dôkladnému spracovaniu slúžiť ako študijná literatúra najmä pre štu-
dentov etnológie a muzeológie. 

Záverečná podkapitola monografie Prezentácia muzeálno-zberateľských 
tradícií približuje najdôležitejšie výstavy v Slovenskom národnom múzeu 
v Martine od obdobia jeho vzniku.   

Súčasťou regionálnych monografií je tradične i obrazová príloha (v tomto 
prípade tri prílohy s farebnými fotografiami a množstvo čiernobielych fotogra-
fií). Zámer zostavovateliek vhodne ilustrovať text publikácie sa nie vždy poda-
rilo dôkladne naplniť. V niektorých prípadoch popis fotografie celkom neko-
rešponduje so zobrazením, napríklad na s. 85 alebo s. 243. V ďalšom prípade 
popis fotografie úplne chýba (s. 335). Považujem tiež za diskutabilné, či do 
regionálnej monografie o ľudovej kultúre patria aj ilustračné fotografie rozkvit-
nutej lúky s popisom „Rozkvitnutá lúka“.  

Publikácia Z ľudovej kultúry Turca v každom prípade zaplnila medzeru 
v rade monografií venovaných regiónom Slovenska. V zásade napĺňa predsa-
vzatia, ktorú si dali jej autorky a autori a výhrady je možné formulovať najmä 
v súvislosti s rezervami, ktoré publikácia má. Mám na mysli napríklad nie vždy 
prehľadné členenie podkapitol v časti Materiálna kultúra, či nedokonale zvlád-
nutú úroveň obrazovej prílohy.  

V každom prípade však prináša zaujímavé pohľady na vývoj ľudovej kul-
túry Turca a ponúka zasadenie jednotlivých prejavov ľudovej kultúry do kon-
textu konkrétnych historických, sociálnych a hospodárskych podmienok 
v skúmanom období. Venuje široký priestor nielen opisom prejavov ľudovej 
kultúry, ale najmä analýze zmien, ktorými región Turca prešiel v období medzi 
rokmi 1850–1950. 
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K recenziám publikácie Z ľudovej kultúry Turca 
 

Eva Pančuhová – Zora Mintalová 
 
 

Publikácia Z ľudovej kultúry Turca (nie monografia Ľudová kultúra Turca) 
je jedným z výstupov vedecko-výskumnej úlohy Slovenského národného mú-
zea v Martine. Druhým výstupom bola výstava Ľudová kultúra Turca, sprístup-
nená verejnosti v máji 2001. Po prvý raz sa tak podarilo pracovníkom SNM 
v Martine ukončiť výskumný projekt výstavou a knižným vydaním dosiahnu-
tých výsledkov výskumu. Dielčie výsledky boli publikované v Zborníkoch 
SNM – Etnografia (č. 36, 41 a 42). Výstava i recenzovaná publikácia získali 
Ceny NSS (výstava za rok 2001 a kniha za rok 2004). 

Publikáciou Z ľudovej kultúry Turca sme sa pokúsili čitateľovi priblížiť 
históriu obyvateľov Turca a ich ľudovú kultúru v období od 2. polovice 19. 
storočia približne do 50. rokov 20. storočia. Je to obdobie, keď ľudová kultúra 
vo svojom vývine kulminovala. V obsahovej štruktúre publikácie sme sa usilo-
vali, aby najpodstatnejšie jej zložky boli zastúpené v takej miere, ktorá by pos-
kytla obraz o jej najcharakteristickejších znakoch (pozri s. 392). Autori štúdií sa 
sústredili najmä na prejavy materiálnej kultúry (čo je z nášho hľadiska ako mú-
zejníkov pochopiteľné). Náš autorský kolektív bol pôvodne širší, žiaľ, ako to už 
býva, viacerí autori, z ktorých niektorí dokonca robili výskum na náklady SNM 
v Martine, svoje štúdie do publikácie v stanovenom termíne neodovzdali. To 
bol aj jeden z dôvodov, prečo sme upustili v recenzovanej knihe od časti (v 
projekte výskumnej úlohy nazvanej) – umelecká kultúra. Zásadnejším dôvo-
dom absencie tejto časti je to, že je táto postupne spracovávaná a knižne vydá-
vaná (Turčianske povesti, Turčianske povesti a rozprávky a pod). Vydavateľ-
stvo Matice slovenskej s finančným prispením MK SR vydalo našu knihu na 
svoje náklady. Rešpektovali sme preto vydavateľstvom určený rozsah textovej 
i obrazovej časti, v dôsledku čoho došlo k redukcii obrazovej časti takmer 
o jednu tretinu. Skrátená musela byť i textová časť. Nemusíme vari zdôrazňo-
vať, že vydavateľstvo nemohlo ísť nad rámec svojich možností. Nebyť však 
záujmu Vydavateľstva MS o rukopis, publikácia Z ľudovej kultúry Turca by 
nevyšla.  

  
Hneď na začiatku podotýkam, že nás potešil úvodný zásadný názor jed-

ného z recenzentov Ladislava Mlynku, že publikácia sa stane významným 
a kvalitným príspevkom do mozaiky tradičnej kultúry Slovenska a napĺňa svoje 
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poslanie a ciele. Do akej miery, to je naozaj vecou diskusie, názorov,… ale 
podľa nás, determinujúcim bude hlavne záujem zo strany čitateľov. 

Koľko ľudí, toľko názorov – hovoríme u nás v Turci. A potvrdzujú to 
i publikované recenzie. Ladislav Mlynka má výhrady k štúdiám venovaným 
napríklad domáckej a remeselnej výrobe (keď píše, že pôsobia pomerne chao-
ticky…), zatiaľ čo autorka druhej recenzie I. Jenčová pokladá práve túto kapi-
tolu za veľký prínos, komplexne zachytávajúci zmeny a determinanty vývoja 
a charakteru spoločensko-výrobných vzťahov v tejto oblasti. Neproporčne ob-
šírna je podľa L. Mlynku kapitola venovaná staviteľstvu a bývaniu, I. Jenčová 
ju charakterizuje síce ako rozsiahlu, ale vyčerpávajúcu informujúcu… Precízny 
klasifikačno-triediaci prístup pripisuje L. Mlynka okrem iných aj …štúdii 
o rodinných vzťahoch, I. Jenčová navrhuje …niektoré postrehy autorky štúdie 
relativizovať… 

K poznámke L. Mlynku, týkajúcej sa publikovania dielčích štúdií 
v Zborníku SNM –Etnografia pripomínam, že väčšine takých publikácii, ako je 
práve táto recenzovaná, predchádzalo publikovanie dielčích príspevkov 
v zborníkoch (pozri Čičmany (1992) – Vlastivedný zborník Považia alebo na-
príklad Myjava (1985) – Zborníky SNM – Etnografia). 

Svadbu v rámci kapitoly Rodinné obyčaje spracovala H. Zelinová, nie ako 
uvádza I. Jenčová V. Sedláková. I. Jenčová prinajmenej nepochopila štúdiu Z. 
Mintalovej, nazvanú Prezentácia muzeálno-zberateľských tradícií. Nejde v nej 
o prezentáciu najdôležitejších výstav v SNM od obdobia jeho vzniku (nevieme 
z akého dôvodu by to malo byť obsahom recenzovanej publikácie). Z. Minta-
lová prezentuje vo svojej štúdii konkrétnu výstavu nazvanú Ľudová kultúra 
Turca, ktorá bola druhým výstupom spomínaného výskumného projektu SNM 
v Martine), ktorú SNM pripravilo po 60. rokoch od výstavy Turčiansky Svätý 
Martin a Turiec vo svojich výstavných priestoroch.  

Priestor reagovať na konkrétne pripomienky recenzentov využijú možno 
autori jednotlivých častí publikácie. My sme sa ako jej zostavovateľky potešili 
záujmu odborníkov (hneď dve recenzie). Chceme aj touto cestou poďakovať 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na jej príprave a vydaní. 
Zvlášť si ceníme prístup Vydavateľstva Matice slovenskej. Naša vďaka patrí 
i Národopisnému odboru Matice slovenskej.  

Pripomienky recenzentov chápeme tak, ako nám vo svojej recenzii odpo-
rúča L. Mlynka. Pozitívne sme prijali i záverečné hodnotenie publikácie z pera 
pani Jenčovej. Veríme, že si naša kniha nájde cestu k čitateľom, najmä obyva-
teľom Turca. Pretože práve im je určená. 

 
 
V Martine 6.11. 2005 
 

Etnologické rozpravy 2/2005 

 
 

203

 
 
 

3. majstrovstvá sveta vo futbale bezdomovcov  
– Edinburgh 2005 

 
Nina Beňová 

 
 

Organizácia International Street Papers (ďalej INSP) organizuje každo-
ročne akciu s názvom Futball Homeless World Cup. Ide o nezvyčajné poduja-
tie, ktoré združuje bezdomovcov z celého sveta, aby si prišli spolu zahrať futbal 
a zasúťažiť. Tento rok som sa podujatia zúčastnila aj ja ako súčasť organizač-
ného tímu občianskeho združenia Proti prúdu, ktoré vydáva časopis Nota bene. 

Futbal a bezdomovci? Niekto by si možno pomyslel, že je zbytočná strata 
času a peňazí ťahať ľudí z ulice zo všetkých kontinentov sveta, aby si týždeň 
užili záblesk slávy, niečoho nezvyčajného a potom sa opäť vrátili do svojich 
nocľahární, kanálov a na ulicu. Majstrovstvá sveta vo futbale bezdomovcov 
však každý rok ukazujú, že to nie je celkom tak.  

Zo skúseností získaných výskumom bezdomovectva viem, že hlavným 
problémom človeka bez domova patrí nízke sebavedomie, chýbajúci pocit, že si 
ho niekto váži a je pre svoje okolie dôležitý, chýbajúca viera, že môže 
vo svojom živote ešte niečo zmeniť a že to má zmysel. Medzi „normálnymi“ 
ľuďmi sa cíti ako slon v porceláne. Svoje bezdomovectvo sa niekedy snaží 
ukryť, napríklad za moderné oblečenie, rifle a značkové tenisky, ku ktorým nie 
je až taký problém sa dostať, za umyté vlasy a voňavku, avšak pocit, že je bez-
domovec, pôsobí ako vírus a akosi tajomne v ňom pretrváva. Nahlodáva ho 
a znemožňuje bezproblémovú existenciu medzi ostatnými. Aj napriek tomu, že 
často vyzerá ako ostatní, necíti sa tak. Stačí napríklad, aby pani na úrade, kde si 
prišiel niečo vybaviť, zvýšila hlas či bola nepríjemná, tak ako obvykle pri svo-
jej práci býva, a on okamžite identifikuje, že ho považuje za „smradľavého 
bezdomovca“. Ani mu nenapadne, že jednoducho ide len o mrzutosť úradníčky. 
Okamžite sa stiahne a viac na úrad nepríde, napriek tomu, že práve tam by mu 
mohli dať pečiatku či podpis, ktorý by ho posunul ďalej. Takáto situácia sa 
môže opakovať aj u lekára alebo v obchode. Ľudia bez domova sú obzvlášť 
citliví na to, ako sa k nim ostatní správajú: akúkoľvek „neobyčajnú“ reakciu zo 
strany „bežného“ človeka posudzujú ako reakciu na svoje bezdomovectvo. 
Niekedy ani nemusí prísť k nedorozumeniu, stačí len, ak je bezdomovec nútený 
byť spolu s „nebezdomovcami“. Poznám jedného pána, ktorý začal chodiť na 
rekvalifikačný kurz. Bol vždy zodpovedný, dochvíľny, keď niečo sľúbil, dalo 
sa na neho spoľahnúť. Tešila som sa, že po skončení kurzu sa bude môcť nor-
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málne zamestnať a konečne začať žiť život mimo ulice. Stalo sa však niečo, čo 
som vôbec nepredpokladala. Dotyčný postarší pán, ktorý chodil vždy slušne 
oblečený a upravený, odmietol hneď na druhý deň kurz navštevovať. Vraj má 
strašne odstávajúce uši a ostatní na neho divne zazerajú. Ono je pravda, že uši 
nemal práve najmenšie, ale nijako extrémne sa nevymykali priemeru. Jednodu-
cho mal medzi ostatnými účastníkmi kurzu nepríjemný pocit, lebo predpokla-
dal, že v ich očiach je len „špinavý bezdomovec“. Takto to však nemohol po-
vedať mne, lebo by to ešte viac narušilo jeho sebahodnotu. Všetko teda zvalil 
na odstávajúce uši. Keďže dotyčného pána poznám, viem, že problém nebol 
zapríčinený jeho výzorom alebo správaním, ostatní ho s najväčšou pravdepo-
dobnosťou ani neidentifikovali ako bezdomovca. Konflikt nastal v jeho vnútri, 
s jeho sebadôverou a identitou. Keď sa ocitol v skupine ľudí, ktorí nie sú bez-
domovci, ako rovnocenný člen, zľakol sa a nevedel ako sa má zachovať. Radšej 
sa okamžite stiahol, ako by mal riskovať, že niekto odhalí jeho bezdomovectvo 
a on bude zažívať pociť poníženia.  

Predstavme si teraz, že takéhoto človeka prenesieme na trávnik do krás-
neho starobylého Edinburghu pred niekoľkotisícové auditórium, ktoré plesá pri 
každom jeho útoku na bránku, či chytenom góle..... Ako to na neho zapôsobí? 

 
 

 
 
Na tohtoročných majstrovstvách sveta vo futbale bezdomovcov sa zú-

častnilo 27 družstiev z piatich svetových kontinentov. V parku pod Edinburg-
ským hradom, kde sa odohrávali zápasy, bolo možné naraz stretnúť bezdomov-
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cov z Austrálie, Hong Kongu, Namíbie, Brazílie či zo Švédska. Zo Slovenska 
do Edinburghu priletelo sedem hráčov – predajcov časopisu Nota bene. Mladý, 
šikovný a vyšportovaný Rasťo, starší a pokojný Fero, ďalší Fero – smoliar, 
ktorý si hneď pri prvom zápase vyvrtol členok a nemohol ďalej hrať, rozvážny 
brankár Miro, ktorého meno sa neskôr naučilo celé hľadisko, vysoký 
a jednoduchý Drobček, potetovaný a špekulantský Jano a dlhobradý Igor 
s výzorom židovského obchodníka, ktorý sa okrem futbalu venoval aj predaju 
časopisu a počas týždňa si niekoľkokrát zmenil a vylepšil predajnú techniku. 
Každý z nich bol úplne iný, spolu však vytvorili skvelý tím, schopný zapájať sa 
nielen do futbalu, ale do všetkého, čo sa okolo majstrovstiev sveta dialo.  

Organizácia tohto veľkého podujatia bola celkom dobré zvládnutá. Tram-
poty boli snáď len so stravovaním. Na slaninové anglické raňajky sa dalo po 
niekoľkých dňoch zvyknúť. Horšie to bolo s obedmi. Obedovať sme chodili do 
neďalekého denného centra pre bezdomovcov, kde sme dostávali takú stravu 
ako každý iný bezdomovec. To by nám až tak nevadilo, keby to bola strava, 
akú jedia bezdomovci u nás. Prišli sme však k trpkému poznaniu, že škótski 
bezdomovci sa musia uspokojiť len so sendvičmi. Pred otvorením majstrovstiev 
si nás chceli uctiť zástupcovia miestnej samosprávy pozvaním na recepciu do 
športovej haly. Príhovormi nás podporili a pozvali na miestnu špecialitu, tzv. 
huggies, obdobu našej jaternicovej kaše. Ponúkali dokonca dva varianty – ve-
getariánsky a nevegetariánsky. Len čistou náhodou sme sa od mladíka, ktorý 
naberal jedlo, dozvedeli, že vegetariánske a nevegetariánske jedlá boli omylom 
vymenené, takže chudáci vegetariáni si vlastne pochutnávali na mäsku. Naj-
zaujímavejšie však boli tie momenty, keď chceli svorku asi 300 hladných hrá-
čov nasýtiť 50 timi sendvičmi. Zato ubytovanie bolo skoro dokonalé. Krásne 
izby sme mali rovno pod miestnou sopkou, presnejšie povedané sýtozeleným 
vrchom sopečného pôvodu. Bolo to magické miesto. Jeden domáci pán nám 
poukazoval z vrchu všetky dôležité miesta. Dozvedeli sme sa, kde býval Sean 
Conery, kde bol napísaný Harry Potter, kde vynašli chloroform a penicilín, kde 
vznikala postava Sherlocka Holmesa od sira Artura Conana Doyla. Zo sopky 
bol výhľad aj na Severné More, ktoré je v Škótsku chladnejšie a drsnejšie ako 
sme zvyknutí z južnej Európy. 

Škótsko je očarujúce. Ulice Edinburghu sú úzke, kamenné, z každého zá-
kutia sa ozýva hra gajdoša oblečeného v národnom kilte, dôstojne nafukujúceho 
líca. Gajdoši sú väčšinou mladí študenti, ktorí si takto privyrábajú.  

Hneď na druhý deň pri kvalifikačných zápasoch sa začali medzi tímami 
rodiť priateľstvá. Bolo fascinujúce vidieť, ako si Slovák s Američanom z USA 
rozumejú bez toho, aby čo len štipku ovládali jazyk toho druhého. Ruka v ruke 
sa zasvätene prechádzali s vysmiatymi tvárami. Tony zo Severnej Karolíny si 
dokonca pribral nášho najvyššieho hráča – Drobčeka, keď ho natáčala škótska 
televízia. Priateľské vzťahy naši hráči utvorili okrem Američanov aj s českým 
a austrálskym tímom a členovia tejto „štvorky“ sa potom chodili navzájom po-
vzbudzovať na zápasy. Po každej hre vždy čakala za ihriskom celá delegácia 
hráčov zvyšných tímov, navzájom sa bratali, potľapkávali po pleci a objímali, 
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nech už bol výsledok akýkoľvek. Raz sa stalo, že americký tím nastúpil proti 
českému. Naši hráči to vyriešili k všeobecnej spokojnosti. Spoza mantinelov sa 
striedavo ozývalo „USA, USA!“ a „Česi, Česi!“. Predajca Igor mal na konci 
zápasu absolútne zachrípnutý hlas. Priateľské vzťahy nezostali len na úrovni 
povzbudzovania. Presunuli sa aj do večerných rozhovorov a „street parties“ 
pred internátom, na ktorom sme boli ubytovaní. Rasťo sa v druhej polovici týž-
dňa dokonca ujal českého tímu a robil trénera, keďže Česi prišli bez neho. Vy-
nikajúci tréner austrálskeho tímu zase nezabúdal svojim hráčom pripomínať, že 
do Edinburghu neprišli zvíťaziť, ale spoznať nových ľudí a nadviazať nové 
priateľstvá. A Austrálčania skutočne hrali s nesmiernym pokojom a zároveň 
istotou. Nakoniec to dotiahli z našich štyroch mužstiev najďalej a skončili 
v prvej desiatke. My sme boli 23., Česi 24., Američania boli na poslednom 27. 
mieste. Vedeli však výborne prehrávať a ešte aj zo svojej prehry urobili maxi-
málnu šou. Získali cenu Fair play. Ani ostatní neobišli naprázdno: Česi získali 
pohár za najlepšie umiestnenie vo svojej skupine, Slovensko získalo cenu za 
najlepšieho brankára turnaja. Naši futbalisti totiž neboli vôbec trénovaní a na-
vyše každým dňom zápasov pribúdalo krivkajúcich a obviazaných hráčov. Na 
tretí deň bolo teda zázrakom, že náš brankár dokázal vychytať toľko jasných 
gólov v najkritickejšom zápase s Walesom. Náš najlepší hráč bol zranený, ďal-
šieho vylúčili z hry a na ihrisku ostali proti trom mladým vytrénovaným Wale-
sanom naši dvaja vydesení a zranení postarší futbalisti. Jeden pokrivkával, za-
tiaľ čo druhý mal obviazanú ruku. Ak na niektorého z nich letela lopta, obrátili 
sa, aby ich náhodou netrafila na zranené miesta. Dostali sme iba 11 gólov a náš 
brankár si za tento obdivuhodný výkon vyslúžil standing ovation. Celý zápas 
by sa pokojne mohol premietať ako groteska. 

Okrem spriatelených tímov nás chodili na zápasy povzbudzovať aj Slováci 
bývajúci v Edinburghu. Bolo veľmi príjemné zistiť, ako nás je zrazu veľa 
a najmä hráčom lichotilo, keď im prišiel niekto fandiť. Po dvoch dňoch mal 
slovenský tím jeden z najväčších fanklubov. Keď sme hrali, všetci v parku 
o tom vedeli.  

Veľmi sympatické boli aj tímy, ktoré pricestovali z Brazílie, zo Švédska či 
z Nemecka. Nepriniesli so sebou totiž len mladých vytrénovaných chlapov, ale 
aj postarších pánov, ktorí mali radosť z hry. Potom boli na majstrovstvách také 
mužstvá, ktoré sa poctivo pripravovali, trénovali a doniesli len tých najlepších 
mladých hráčov. Takí boli napríklad Taliani, Poliaci či Ukrajinci. Keďže prišli 
hlavne vyhrať, umiestnili sa na popredných miestach. Zvíťazilo talianske druž-
stvo. Poliaci nezapreli svoje národné cítenie a keď hrali zápas, celé auditórium 
sa zrazu premenilo na poľskú arénu jednotne rytmicky kričiacu: „Polska, Pol-
ska!“. Nestačili sme sa čudovať, kde sa tam zrazu nabrali stovky Poliakov, ob-
sadiacich celé hľadisko. Súper nemal šancu. Africké tímy z Namíbie a Južnej 
Afriky boli veľmi muzikálne. Exotické pre našich hráčov boli najmä ich účesy. 
Mnohí z nich mali totiž dlhé dredy, ktoré nosili pod hrubou bavlnenou čiapkou, 
takže na hlavách im vyrástlo čosi ako veľké hríby. Naši hráči im hneď vymys-
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leli výstižnú prezývku. Keď niekto povedal, že vatovec sa blíži, hneď sme ve-
deli, o akého hráča ide. 

Pôvodne malo na majstrovstvá do Edinburghu pricestovať 7 afrických tí-
mov. Päť z nich však nedostalo víza z toho dôvodu, že nemohli preukázať dos-
tatočný finančný obnos na pobyt v Anglicku. Je to trpká irónia, keď sa bezdo-
movci nedostanú na svoje majstrovstvá práve preto, že sú bezdomovci a nič 
nemajú. Možno aj kvôli týmto problémom sa ako miesto na konanie nasledujú-
cich majstrovstiev vybralo Kapské Mesto v Južnej Afrike.  

Šport dokáže v človeku vzbudiť veľké emócie, v hráčoch uvoľňuje endo-
rfíny, v divákoch vzbudzuje napätie a pocit šťastia, keď vyhrávajú jeho favoriti. 
Majstrovstvá trvali celý týždeň – sedem dní, počas ktorých vládla výnimočná 
atmosféra nabitá pozitívnou energiou. Bezdomovci, ktorých miesto je na okraji 
spoločnosti, sa stali centrom pozornosti. Ľudia prišli kvôli nim, prišli ich po-
vzbudiť, prišli im držať palce a prišli ich aj oslavovať. Bezdomovci, ktorí zvy-
čajne chodia po uliciach tak, aby ich nikto nespoznal, boli zrazu žiadaní 
o autogramy a fotografovanie. Nemuseli sa hanbiť za svoje bezdomovectvo, 
ľudia im vzdávali úctu, tak ako každému inému športovcovi. Atmosféra prijatia 
zo strany spoločnosti zmenila aj ich správanie. Získaním pocitu, že sú schopní 
a potrební, dokázali prijať zodpovedné úlohy, vedeli zariadiť množstvo vecí a 
chvíľu žili ako „normálni“ ľudia. Mali kde bývať, čo jesť, mali svoju úlohu. 
Vedeli, že na druhý deň budú hrať taký a taký zápas, že musia trénovať, že sa 
v presnú hodinu musia dostaviť k autobusu. A k tomu sa samozrejme pridružila 
zodpovednosť za zápasy, lebo predsa reprezentovali svoju krajinu. Niekomu sa 
môže zdať, že ide o maličkosti, ale v živote bezdomovca hrá veľkú úlohu pocit 
zodpovednosti, denný režim alebo plán do budúcnosti, aj keď ide len o pár dní. 
Zrazu sa z ich reči stratila neistota, ostýchavosť, či pocit menejcennosti. Aj keď 
sa venujem problematike bezdomovectva už niekoľko rokov, bola to pre mňa 
nová skúsenosť.  

Nakoniec sa chcem vrátiť k otázke, ktorú som položila v úvode. Čo sa 
stane, ak „priemerného“ bezdomovca prenesieme na takéto majstrovstvá? Ur-
čite to zanechá stopu, v niekom väčšiu, v niekom menšiu, v niekom úplne ma-
ličkú, ale predsa. Zanechá to v ňom vedomie, že množstvo vecí v živote je 
možných, že sa dá niečo zmeniť, že môže byť pre niekoho dôležitý a že môže 
mať svoju úlohu v spoločnosti. A to je niečo, čo len tak ľahko na ulici nezažije. 
Niečo, čo niektorí z bezdomovcov necítili už dlhé roky. 

INSP môže každý rok hovoriť o ďalších ľuďoch, ktorí sa po návrate 
z futbalového šampionátu postavili doma na nohy, ktorým sa podarilo prekonať 
svoju ťažkú situáciu. Tento rok boli dokonca ich príbehy zozbierané 
a uverejnené v oficiálnom časopise 3. majstrovstiev sveta. Niektorí si našli 
prácu, iní sa vrátili k rodine a iní len pokračovali v hraní futbalu. Čísla hovoria, 
že pozitívnu zmenu do života to prinieslo až 92 % hráčov. 

Už dnes sa veľmi teším na ďalšie majstrovstvá sveta v Kapskom meste 
a držím palce všetkým bezdomovcom, ktorí sa ich zúčastnia. 
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Valné zhromaždenie Českej národopisnej spoločnosti 
a vedecká konferencia „Prínos regionálnych pracovníkov 

a literatúry pre národopisné bádanie“ 
Jihlava, 20.–21. 9. 2005 

 
Hana Hlôšková 

 

 

Pod záštitou RNDr. M. Vystrčila, hajtmana Kraja Vysočina a prof. MUDr. 
I. Hánu, CSc., prezidenta Rady vědeckých společností, sa v Jihlave konalo 
valné zhromaždenie Českej národopisnej spoločnosti a vedecká konferencia 
„Prínos regionálnych pracovníkov a literatúry pre národopisné bádanie“. Vý-
borné organizačné zázemie poskytli pracovníci Muzea Vysočiny v Jihlave 
a príjemné priestory na rokovanie Krajský úrad v Jihlave. Miestom konania 
podujatia sa uplatnil princíp striedania hostiteľských miest v Čechách a na Mo-
rave, keďže ostatné valné zhromaždenie v roku 2002 bolo v českých Sedmihor-
kách pri Turnove. 

Valné zhromaždenie otvoril predseda Českej národopisnej spoločnosti 
PhDr. Miroslav Válka, PhD. a na pôde Kraja Vysočina privítala účastníkov dr. 
E. Matějková, členka krajského zastupiteľstva. Predstavila kraj Vysočina, le-
žiaci na území historickej hranice Čiech a Moravy a priblížila kultúrne pa-
miatky kraja zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO – sú to tri 
pamiatky z dvanástich v ČR: historické jadro mesta Telč, pútny kostol sv. Jána 
Nepomuckého na Zelenej hore v Žďári nad Sázavou a židovská štvrť a bazilika 
sv. Prokopa v Třebíči.  

Ako hosť vystúpila autorka príspevku a ako oficiálna delegátka Národopis-
nej spoločnosti Slovenska pozdravila prítomných v mene predsedníčky NSS 
doc. dr. Zuzany Beňuškovej, CSc. a poinformovala o aktuálnom stave 
a budúcich aktivitách NSS s námetmi na prípadnú možnú spoluprácu NSS 
a ČNS. Po voľbe pracovných komisií predniesol M. Válka správu o činnosti 
ČNS za uplynulé obdobie, na základe ktorej ako možnú inšpiráciu pre prácu 
NSS vidím napríklad budovanie siete dopisujúcich členov, každoročné vyhla-
sovanie laureátov Činu roka v oblasti etnológie (publikácie, výstavy, podujatia) 
prostredníctvom ankety v členskej základni, uchádzanie sa o grantové projekty 
a i. V diskusii k správe odzneli, okrem iného, návrhy aktivizovať členstvo ČNS 
smerom k verejnosti prostredníctvom masmédií, spolupracovať s členmi NSS 
aktivitami odborných komisií, napríklad komisie pre ľudové staviteľstvo 
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a bývanie. Po správach o hospodárení, revíznej komisie a diskusii prebehli 
voľby do výboru ČNS. Vo voľbách hlavného výboru na nasledujúce funkčné 
obdobie rokov 2005–2008 bol za predsedu ČNS zvolený opäť Miroslav Válka 
(Ústav evropské etnologie FF MU Brno). 

Za čestných členov ČNS valné zhromaždenie zvolilo dr. J. Staňkovú, CSc., 
prof. dr. L. Barana, DrSc. a Mgr. E. Urbachovú.  

Na valné zhromaždenie priamo nadviazalo rokovanie konferencie, kde ako 
prvý predniesol M. Válka príspevok „Regionálna literatúra z hľadiska literárno-
vedného a národopisného“. Charakterizoval v ňom koncept regionálnej litera-
túry v Čechách a na Morave v historickom, sociologickom a kulturologickom 
kontexte, konštatujúc jej revitalizáciu po roku 1989. 

Martina Pavlicová (FF MU, Brno) na príklade lokality Břestek (700 obyv.) 
charakterizovala rôzne pramene pri vytváraní obrazu tradičnej kultúry 
a súčasných záujemcoch o ňu – expertov/amatérov. Věra Thořová (EtÚ AV 
ČR, Praha) v príspevku „Podiel regionálnych zberateľov na vybudovaní pies-
ňových fondov v Čechách“ rozčlenila niekoľko vývinových etáp budovania 
zbierkových fondov piesní charakterizujúc sociálne zázemie zberateľov 
a impulzy, ktorí viedli k zberateľským akciám (napríklad Národopisná výstava 
českoslovanská). Dana Motyčková a Kateřina Sedlická (EtÚ AV ČR, Praha) 
v referáte „Podiel regionálnych architektov a fotografov na zameriavacej akcii 
Českej akadémie vied a umení“ porovnali koncepciu a výsledky dvoch pracov-
ných skupín, ktoré v rokoch 1941–1943 zameriavali, zakresľovali 
a fotografovali objekty ľudovej architektúry na Valašsku. Príspevok Nade Va-
láškovej (EtÚ AV ČR, Praha) „Česká minorita na Ukrajine a národopis“ podal 
prehľad tém a prístupov etnologického bádania českej minority na Ukrajine. 
David Papajík (Univerzita Palackého, Olomouc) kriticky zhodnotil v príspevku 
„Regionálno-historické bádanie na Olomoucku po roku 1989“ dva projekty, 
svedčiace o revitalizácii lokálnych a regionálnych dejín. Hana Hlôšková 
(KEKA FF UK, Bratislava) v referáte „Povesť v regionálnej literatúre na Slo-
vensku“ načrtla miesto povesti vo vývine literárneho folklorizmu na Slovensku 
a charakterizovala tvorbu súčasného zberateľa a upravovateľa povestí J. Meli-
chera. Prehľad terénnych výskumov a ich publikačné spracovanie vo väzbe na 
región vo vedeckom diele O. Sirovátku charakterizovala v príspevku „Regio-
nálny výskum O. Sirovátku“ Andrea Zobačová (EtÚ AV ČR, Brno). Bádateľ-
ské väzby ďalšieho významného folkloristu Antonína Satkeho na región Sliez-
ska priblížila Jana Pospíšilová (EtÚ AV ČR, Brno) v referáte „Sliezsky folklór 
vo vedeckom diele Antonína Satkeho“. Celá séria príspevkov sa venovala po-
dielu konkrétnych jednotlivcov – učiteľov, amatérskych zberateľov, kroniká-
rov, novinárov či pracovníkov vo folklórnom hnutí pri spoznávaní 
a sprístupňovaní tradičnej kultúry jednotlivých lokalít či regiónov. Ich prácu 
priblížili: J. Jančář (NÚLK, Strážnice), L. Tarcalová, M. Kondrová, R. Habra-
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tová (Slovácké muzeum, Uherské Hradiště), M. Melzer (Šumperk), A. Prudká 
(Muzeum JV Moravy, Zlín), J. Veselská (Valašské muzeum v přírodě, Rožnov 
p. Radhoštěm), J. Dvořák (Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek), J. Krba (Valašské 
Meziříčí), L. Nováková, A. Kalinová (Etnografický ústav MZM, Brno), J. Kuča 
(Ústav slavistiky FF MU, Brno), H. Nováková (Muzeum Vysočiny, Pelhři-
mov), S. Bezdíčková, R. Urbánek (Regionální muzeum, Vysoké Mýto), P. 
Mertová (Technické muzeum, Brno), K. Podzimková (Ústav historie 
a muzeologie Slezské univerzity, Opava), H. Šenfeldová (Praha), J. Tausch 
(Batelov), J. Šťovíček (Státní okresní archiv, Praha-východ) a M. Keller (Tře-
bíč). Viacerí z prednášajúcich doplnili svoj výklad vizuálnymi ukážkami – fo-
tografiami, kresbami, mapkami. Príspevky budú publikované v samostatnom 
zborníku.  

Súčasťou podujatia bola veľmi zaujímavá exkurzia do mestečka Polná, 
ktoré má dnes 5000 obyvateľov. Leží na rozhraní Čiech a Moravy a svojou 
polohou sa už v 13. storočí stalo strategickým miestom z hľadiska obchodného 
i vojenského. Patrilo viacerým pánom, od 17. storočia mestečko tri storočia 
vlastnil rod Ditrichštejnovcov. Polná zažila búrlivý rozkvet v období národného 
obrodenia, keď sa tu hralo české ochotnícke divadlo, pôsobila knižnica, organi-
zovali sa české besedy, stretávali sa tu význačné osobnosti: B. Němcová, J. K. 
Tyll, K. Havlíček-Borovský a i. Okrem decimujúceho požiaru v roku 1863, 
ktorý zobral 456 rodinám strechu nad hlavou, je Polná neslávne známa aj tzv. 
Hilsneriádou: keď bola v roku 1899 zavraždená miestna mladá krajčírka a vo 
vlne antisemitizmu cez tradičný motív o rituálnej vražde došlo k justičnému 
omylu. Tento prípad je dodnes živou udalosťou a aj na jeho základe sa svojho 
času k predsudkom odmietavo postavil vtedajší profesor pražskej univerzity 
Tomáš Garigue Masaryk. My sme si prezreli zachované zvyšky urbanistického 
celku židovskej štvrte, založenej v roku 1682 a obnovenú synagógu, ktorá dnes 
slúži ako Regionálne židovské múzeum. V Polnej sme obdivovali aj komplex 
pamiatkovo chránených budov bývalého meštianskeho pivovaru z roku 1863, 
ojedinelú výzdobu a historicky i umelecky vysoko cenený organ v barokovom 
chráme, živú expozíciu starej školy a novoinštalované expozície tradičnej kul-
túry a každodenného života na Polensku, situované v zámku, ktorý je dnes síd-
lom odbočky Múzea Vysočiny. Aj vznik tohto múzea bol výsledkom aktivít pri 
príprave Národopisnej výstavy českoslovanskej v roku 1895. Exkurzia vyvr-
cholila spoločenským večerom, na ktorom vystúpila hudobná a spevácka časť 
súboru Vysočan, na čele s legendárnym M. Brtníkom. 

Bezchybná organizácia, zaujímavý odborný a pútavý spoločenský program 
boli zárukou tradične príjemnej atmosféry, v akej sa nesú výročné stretnutia 
členov Českej národopisnej spoločnosti, ktorej do ďalšieho obdobia želáme 
naplnenie všetkých predsavzatí. 
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Etnokultúrna funkcia odevu a textílií  
v 2. polovici 20. storočia 

IX. ročník seminára Etnograf a múzeum 
 

Miroslava Sandtnerová – Eva Ševčíková 
 
 
 

V dňoch 4. a 5. októbra 2005 sa v Liptovskom Mikuláši konal 9. ročník 
seminára Etnograf a múzeum tentoraz na tému: Etnokultúrna funkcia odevu 
a textílií v 2. polovici 20. storočia. Podujatie sa konalo v spolupráci Múzea 
Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Národopisnej komisie Zväzu múzeí na 
Slovensku a Mesta Liptovský Mikuláš. V priestoroch Starej evanjelickej fary 
sa účastníci seminára venovali rôznym otázkam súvisiacim so spomínanou 
problematikou.  

Z pohľadu súčasnej muzeológie, ale najmä múzejnej praxe, sa jednou 
z najpálčivejších stáva problematika dokumentácie 2. polovice 20. storočia. 
Čiastkovým problémom je v tomto smere dokumentácia odevu a textílií 
z uvedeného obdobia, na ktoré bol seminár tematicky zameraný.  

Na niektoré aspekty v tejto súvislosti upozornili vo svojich príspevkoch 
PhDr. Izabela Danterová z Vlastivedného múzea v Galante a PhDr. Katarína 
Holbová z Tekovského múzea v Leviciach. Príspevky týchto autoriek sa opie-
rali o praktické problémy zberu a dokumentačnej práce v múzeách s odevným 
a textilným materiálom posledných piatich desaťročí. PhDr. Ľubica Chor-
váthová zo Slovenského národného múzea v Bratislave sa vo svojom prí-
spevku zamerala na štúdium etnokultúrnych funkcií predmetov vôbec 
a v súvislosti s odevom hovorila o pohľade naň v širších súvislostiach 
a kontextoch. V tomto ohľade nemožno opomenúť najmä identifikačné as-
pekty odevu z hľadiska konfesie či sociálneho statusu.  

Okrem múzejníkov – etnografov z praxe vystúpil so zaujímavým rieše-
ním metodiky dokumentácie PhDr. Mojmír Benža, PhD. z Ústavu etnológie 
SAV. Okrem iného v ňom hovoril o vedeckom výskume, ktorý by mal pred-
chádzať systematickému zberu predmetov v teréne, a tiež o teoretických as-
pektoch prezentácie odevu. Tá by sa mala vykonávať na základe princípu je-
dinečnosti, početnosti alebo na princípe súvislostí. Spomínanej problematike 
bola venovaná predovšetkým prvá časť seminára, po ktorej nasledovala disku-
sia. 
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Druhá časť seminára bola zameraná na prezentáciu súčasného stavu nie-
ktorých tradičných foriem kultúry súvisiacich s odevom a textíliami. Veľmi 
podnetný a zaujímavý bol príspevok, ktorý odprezentovala Stanislawa Trebu-
nia-Staszel z Krakova. Pozornosť venovala súčasnému stavu tradičného odevu 
na Podhalí a najmä zmenám v jeho funkčnosti. O tkáčstve ako výraznom 
oravskom fenoméne hovorila Mgr. Elena Beňušová z Oravského múzea v 
Dolnom Kubíne. Zamerala sa na súčasný stav oravského tkáčstva a na loka-
lity, v ktorých je aktuálne vedľajším, prípadne hlavným zdrojom príjmov 
obyvateľov predovšetkým vo forme výroby tzv. handričkových kobercov.  

PhDr. Alžbeta Gazdíková zo Slovenského národného múzea v Martine vo 
svojom príspevku upozornila na okruh problémov súvisiacich s využívaním 
etnických prvkov v odeve 2. polovice 20. storočia. Diskusiu vyvolala pole-
mika okolo pôvodu výšiviek na slovenskom tradičnom odeve, ako aj spôsoby 
jeho prezentácie. Výsledky zaujímavého výskumu v oblasti tradičnej úpravy 
účesu a pokrytia hlavy u vydatých žien v okolí Košíc odprezentovala PhDr. 
Klaudia Buganová z Východoslovenského múzea v Košiciach. Spomínaný jav 
sledovala aktuálne u starších žien vo vybraných lokalitách. 

Tretia časť seminára sa niesla predovšetkým v znamení problematiky 
druhého života tradičného odevu v programových javiskových podujatiach 
rôznych súborov či hudobných telies.  

O ľudovom odeve Liptova, a nielen o jeho uplatnení na javisku, refero-
vala PhDr. Iveta Zuskinová z Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku. 
Predstavila zbierky odevu spomínaného múzea, ako aj jeho podoby 
v tanečných a zvykoslovných programoch niektorých súborov pôsobiacich 
v liptovskom regióne.  

Čiastočne sa k problematike dokumentácie odevu vrátila vo svojom prí-
spevku Modrotlač v ľudovej kultúre PhDr. Zdena Krišková z Katedry ekomu-
zeológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Štiavnici. 
Druhý život paličkovej čipky v regióne Gemera predstavila vo svojom prí-
spevku Mgr. Angela Czintelová z Baníckeho múzea v Rožňave. Súčasné vyu-
žitie tejto tradičnej techniky zdobenia ľudového odevu vytvára v spomínanej 
oblasti vhodné podmienky pre zachovanie a uplatnenie v pozmenenej podobe 
predovšetkým ako bytová textília a odevný doplnok.  

Štylizácia a využívanie autentických prvkov pri výrobe odevov v Ústredí 
ľudovoumeleckej výroby boli predmetom seminárneho príspevku Mgr. Aleny 
Rybárikovej zo spomínanej inštitúcie. Poukázala v ňom na problematiku vý-
tvarného a materiálového stvárnenia odevu, ktoré sa pre potreby folklórnych 
súborov, ale aj súkromných zberateľov a najmä zahraničných záujemcov pri-
bližuje pôvodným formám z konkrétnych lokalít.  

Podobnej problematike ako v predchádzajúcom prípade, avšak konkrétne 
zasadenej do podmienok vybraných dychových hudieb malokarpatského re-
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giónu, bol venovaný aj príspevok Mgr. Miroslavy Sandtnerovej 
z Malokarpatského múzea v Pezinku.  

Na záver seminára zaznel príspevok Mgr. Moniky Pavelčíkovej inšpiro-
vaný nedávnou výstavou ľudového odevu z oblasti Starej Ľubovne 
v zbierkach Ľubovnianskeho múzea – Hradu.  

Veľmi príjemnou súčasťou seminára pre jeho účastníkov bola prehliadka 
expozícií Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. 

Téma tohtoročného seminára Etnograf a múzeum naznačila mnohé prob-
lémové okruhy, s ktorými sa múzejníci z praxe dennodenne stretávajú pri 
svojej práci. Ako už bolo vyššie spomínané, aktuálna je najmä problema-
tika dokumentácie odevu 2. polovice 20. storočia. Pri výskumných štú-
diách orientovaných na súčasnosť nemožno zabúdať ani na špecifickú oblasť 
štylizovaného a značne folklorizovaného tradičného odevu. Seminár na 
mnohé problémy poukázal, pomenoval ich a naznačil tiež ich praktické rieše-
nie, ktoré je však už otázkou konkrétnej práce odborníkov – etnografov 
v múzeách. 

Príspevky odprezentované na IX. ročníku seminára budú obsahom zbor-
níka, ktorý by mal byť jeho finálnym zavŕšením.  
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Správa z exkurzie – Slovinsko 3.–8.5. 2005 
 

Rozália Vlasková 
 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave každoročne usporadúva 
v rámci svojho učebného plánu exkurzie po domácich i zahraničných kultúrnych i prí-
rodných pamiatkach, múzeách a galériách. Posledné roky využívame túto príležitosť v 
rámci programu CEEPUS ako medzinárodné podujatie – letnú školu. Po dva roky sme 
chodili s našimi hosťami zo Slovinska, Čiech, Poľska, Rumunska a Bulharska po Sloven-
sku, v tomto roku sme my vycestovali do Slovinska. Takto vznikli aj nasledujúce po-
známky z exkurzie. 
 
Utorok, 3. máj 2005 

Exkurziu sme začali veselo a prekvapivo. Veselo preto, že účastník exkur-
zie, P. K., sa prebúdzal na internátnej izbe v okamihu stanoveného odchodu 
a prekvapivo preto, že to bol práve on, na koho sme si museli počkať, a nie ja.  

Teda po tom, ako sme si vyzdvihli posledného účastníka exkurzie, vyrazili 
sme k maďarským hraniciam. Mnohí si možno mysleli, že z okna autobusu 
trošku spoznajú aj túto krajinu, avšak skorý ranný odchod nám to nedovolil, 
spánok nás premáhal (čo dokazuje bohatá digitálna fotodokumentácia) 
a Maďarsko sa míňalo. Len fyziologické potreby človeka (napríklad fajčenie) 
umožňovali spoznať čo-to z tranzitnej krajiny. Takto sme precestovali aj Slo-
vinsko. 

Napokon sme dorazili do Ľubľany – hlavného mesta Slovinskej republiky 
a nakoniec sme aj úspešne zaparkovali pri Etnologickom inštitúte Filozofickej 
fakulty. Napriek veselej príhode z rána sme pricestovali príliš skoro, takže sme 
kolegom z ľubľanskej katedry etnológie a kultúrnej antropológie dopriali čas na 
dokončenie príprav pre naše slávnostné privítanie a my sme sa zatiaľ zoznamo-
vali s okolím a preberali sa z niekoľkohodinovej cesty. 

Najskôr si slovinskí študenti vybrali svojich slovenských študentov-nocľaž-
níkov a potom vedúci katedry etnológie a kultúrnej antropológie, profesor 
Rajko Muršič, privítal všetkých zahraničných účastníkov pripravovanej exkur-
zie. Okrem nás, bratislavských študentov a pedagógov, sa exkurzie zúčastnili aj 
študenti z Bulharska, Poľska a Česka (títo tiež so svojím pedagógom). Po „ob-
darúvacej“ ceremónii zo strany bratislavskej katedry nám Rajko Muršič pred-
niesol prednášku – krátky prehľad slovinských dejín a ľudovej kultúry. V rámci 
„všeslovanskej vzájomnosti“ prednášal v slovinskom jazyku, v komplikova-

Etnologické rozpravy 2/2005 

 
 

215

nejších situáciách si pomáhal angličtinou. Takto prebiehal výklad počas celej 
exkurzie. Táto myšlienka sa mi (ako odporcovi reči „kolonizátorov 
a otrokárov“) páčila, veď by bolo zvláštne (ak nie smutné), keby si Slovania 
navzájom neporozumeli bez pomoci angličtiny. Ale musím priznať, že to nie je 
celkom jednoduché. Slovinčina (vo vzťahu k slovenčine) nepatrí k tým „prí-
buznejším“ slovanským jazykom – ako napríklad poľština, ruština, chorvátčina, 
nehovoriac o češtine. Ale kde je vôľa, tam je aj cesta a semikomunikáciu treba 
precvičovať aj s hostiteľmi večer po celodennom programe. 

Privítanie na katedre bolo o to slávnostnejšie, keď šesť miestnych študentov 
pre nás zaspievalo pripravené piesne. O nadaní spevokolu a jeho ľúbozvučnosti 
nik nepochyboval, ale sústredenie účastníkov sa postupne prenášalo k stolu 
s lákavým a provokujúcim občerstvením. Napokon aj táto chvíľa nadišla. Ko-
láče, pagáče, zákusky (prevažne domácej výroby) a nápoje umocňovali dobrý 
pocit z nového prostredia. 

Prvý deň exkurzie sa neskončil ubytovaním u študentov a v ubytovni, ale 
pokračoval prehlbovaním nových i starších známostí na Metelkovej ulici – 
v centre miestneho „undergroundu“.  

 
Streda, 4. máj – Primorska 

Ako prvý sme navštívili Krasový regionálny park (tu sa nachádza Kras, 
podľa ktorého nesú svoje pomenovanie všetky „krasy“ vo svete), v ktorom sa 
nachádzajú Škocjanské jaskyne – komplex jedenástich navzájom prepojených 
jaskýň, prepadlísk, prírodných mostov a krasových útvarov. 

V parku sme najskôr navštívili architektonické pamiatky: jeden väčší zre-
konštruovaný, poschodový, kamenný gazdovský dom, ktorý mal v kupolovitej 
časti umiestnenú pec a ohnisko, nad ktorým bol zavesený kotol. Zvonka sme si 
obzreli sýpku, taktiež kamennú, ktorej zvláštnosťou boli dvojité múry pre lep-
šiu tepelnú izoláciou. Strecha bola zhotovená pozoruhodným kladením slamy. 

Je škoda, že nezostal čas na návštevu ďalších pamiatok, ktoré nasledovali za 
sýpkou a vyzerali ako kamenné mestečko. 

Pobrali sme sa do Škocjanskej jaskyne. Bol to osviežujúci nápad pri pred-
stave, že by sme päť dní mali navštevovať len múzeá, kostoly, či pamätníky. 
Jaskyňa oslovila svojimi kvapľovými útvarmi, pôsobivým osvetlením, monu-
mentálnosťou a dramatickosťou, ktorú spôsobila rieka Velika voda – Reka. 
Z parku sme sa vyviezli výťahom a pokračovali na ďalšie miesto určenia toho 
dňa. 

Dorazili sme si k hradu Socerb pre prvý výhľad na more a mesto Terst. 
V obci Hrastovlje sme navštívili kostol z 15. storočia, ktorý pohľadom 

zvonka pripomínal skôr malý hrad. Kamenný kostolík bol obkolesený kamen-
ným opevnením a v jeho vnútri sme obdivovali rovnako staré, zväčša zachovalé 
fresky s vyobrazeniami Tanca smrti (danse macabre), stvorenia sveta a inými 
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biblickými motívmi. Ako sprievodné slovo poslúžila magnetofónová páska 
s anglickým výkladom – čo sa mi zdalo ako celkom šikovné riešenie pre malé 
múzeá v malých obciach, kde pracovníci väčšinou neovládajú cudzie jazyky 
a na zahraničných návštevníkov nebývajú pripravení. 

Prvý obed sme dostali v Škrgate v Hrastovlje, v „turistickej farme“. Nie-
ktorých prekvapila „ľahká jadranská kuchyňa“ a špargľovej omáčke nedôvero-
vali, olivový a kukuričný chlieb zaujal takmer každého a na figový dezert spo-
míname všetci v dobrom. 

Predposlednou zastávkou v regióne Primorska bolo múzeum získavania 
morskej soli vo Fontanigge, v južnej časti prírodného parku Sečoveljske soline. 
Múzeum má zrekonštruované tri budovy a dve soľné jamy. V jednej z budov sa 
nachádza expozícia venovaná získavaniu morskej soli na pobreží Jadranského 
mora a spôsobu života soliarov. Informuje cez fotografie a exponáty vo vitrí-
nach a samozrejme tiež prostredníctvom dokonale pripraveného a sympatic-
kého sprievodcu, ktorého neprekvapila žiadna otázka. Ďalšia budova 
rekonštruuje spôsob bývania soliarov. V exteriéri múzea možno vidieť praco-
vať čerpadlo na veterný pohon a prejsť sa po okrajoch soľných jám, ktoré sú 
údajne ešte stále funkčné. Múzeum ma zaujalo (iste aj tým, že v našich zeme-
pisných šírkach som sa s takouto činnosťou nestretla); vylepšiť by sa dalo snáď 
už len tým, keby v ňom v čase našej návštevy bývali živí soliari a predviedli by 
nám svoje umenie. 

Nakoniec sme navštívili Piran – malé prímorské mestečko. Tu sme si vy-
skúšali rolu „typického“ turistu – fotenie, fotenie, fotenie, degustácia miestnej 
zmrzliny, prechádzky po pôsobivých úzkych uličkách s drevenými okenicami 
na vysokých domoch a nákup pohľadníc.  

Pri mori sme ostali až do rána – ubytovali sme sa v turistickej ubytovni 
v Debeli rtič, kde nás už čakala večera. „Mesojedcov“ (slovinský termín) 
zrejme prekvapili morské živočíchy, ktoré im kuchárky (celkom ako tie naše, 
slovenské) naservírovali. 

Večer a noc mali príťažlivý nádych nočného kúpania v mori a medzinárod-
nej, nielen hudobnej zábavy. 

 
Štvrtok, 5. máj – Kras & Goriška 

Ťažké vstávanie, príjemné raňajky ako na detskom tábore a odchod do daž-
divého a studeného počasia. Prvou zastávkou bol typický „krašský“ dom, v 
slovinskej obci, ktorá v dôsledku dejinných rozhodnutí zostala na talianskom 
území. Za kamenným múrom sa nachádza poschodový kamenný dom so za-
chovaným pôvodným interiérom a súčasťou dvora je ďalšia kamenná, pôvodne 
hospodárska stavba, v ktorej je info-centrum a výstavná sieň. Musím sa priznať, 
že som sa nedokázala veľmi sústrediť na rýchly slovinský výklad sprevádzajú-
cej panej a veľa poznatkov (okrem vizuálnych) som si neodniesla. 
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Ďalšou zastávkou mala byť Lokvica s mauzóleom a antifašistickým pamät-
níkom. Myslím, že technické prekážky boli na príčine, že sme sa len pristavili 
pri mape na ceste k destinácii, kde nám staršia pani historička z tunajšieho mú-
zea porozprávala niečo z histórie tejto lokality. Tento bod programu bol najme-
nej vtipný – vystúpili sme z autobusu do dažďa, pozerali sme sa na mapu, po-
čúvali staršiu pani, ktorej Rajko Muršič držal nad hlavou dáždnik a napokon 
sme odišli na obed. 

Obed sa aj tentoraz podával v zariadení „turistická farma“, v Zalošče. Pros-
tredie reštaurácie pôsobilo útulne, domácky, obsluhujúca pani bola veľmi milá 
gazdinka, a preto jej náš kolega T. V. veľmi rád pomohol s roznášaním jedla. 
Domácky dojem prehĺbila pani gazdinka ochotou priniesť každému, kto mal 
ešte záujem, ďalšiu porciu štrúdle.  

V zámku v Novej Gorici sa nachádza múzeum. Okrem „klasických“ expo-
zícií ako sú portréty šľachty, nábytok, doplnky – skrátka pôvodný inventár 
sídla, sa na jednom z vyšších poschodí prezentovalo kamenárske remeslo ty-
pické pre túto oblasť. Kamenárstvo bolo zobrazené vo svojej histórii aj súčas-
nosti. Okrem náradia, kamenných výrobkov, fotografií a figurín v pracovnom 
odeve bolo súčasťou expozície aj premietanie dokumentárneho filmu, ktorému 
však k zrozumiteľnosti pre zahraničného návštevníka chýbali cudzojazyčné 
titulky alebo dabing v cudzej reči. Panely, okrem fotografií, obsahovali aj 
úryvky výpovedí ľudí zaoberajúcich sa spracovaním kameňa. Súčasťou múzea 
je tiež galéria s obrazmi súčasného umenia. Neobyčajný krok múzea predstavo-
valo pre mňa občerstvenie, teda rôzne nápoje, ktoré nám po prehliadke ponúkli 
spolu s informačnými materiálmi o múzeu. Asi by bolo na mieste sa spýtať, či 
toto pohostenie bolo zahrnuté v cene vstupného. 

Ďalšia romantická prechádzka sa odohrala v uličkách obce Vipavski križ. 
Toto mestečko sa začalo rozrastať, keď opevnenie stratilo svoj význam ako 
ochrana obyvateľov pred nebezpečenstvom vpádu nepriateľa. Nové obytné 
domy sa vtedy stavali pragmaticky – využijúc ako jednu stenu domu hradby. 
Žiaci, navštevujúci tunajšiu školu, majú basketbalové ihrisko obkolesené sta-
rými, zeleňou obrastenými hradbami a basketbalový kôš visí priamo na hrad-
bách. 

Program tohto dňa sme ukončili vo Vipave, presnejšie v jej vínnej pivnici 
(Tento deň bol skutočne plný pohostenia.). Od jedného z tunajších vincúrov 
sme si vypočuli výklad o miestnych vínach, navštívili sme pivnicu, v ktorej sú 
vína uskladnené v drevených maľovaných sudoch (pre mňa) neobyčajnej veľ-
kosti. Napokon sme vstúpili do miestnosti s prestretým stolom, na ktorom stáli 
tácky so syrom a chlebom a samozrejme poháre na víno. Čašník ponúkal na 
degustáciu niekoľko druhov vín, čo sa odrazilo na spevnosti účastníkov cestou 
do Ľubľany. 
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Piatok, 6. máj – Štajerska 
Pomerne dlhá ale pekná cesta viedla do obce Zavodnje. Jej posledný úsek sa 

tiahol lesom a vtedy nám hosť tohto dňa, učiteľ ľubľanskej katedry Dr. Joze 
Hudales, rozprával o úspechoch hnutia zelených, ktorému sa pred desaťročiami 
podarilo dostať do parlamentu a značne ovplyvniť dianie v tejto oblasti – neja-
kým spôsobom zachránili, resp. vyliečili už spomínaný les. 

V obci Zavodnje nás už očakával sprievodca po Kavčnikovej dimnici, teda 
pôvodnom roľníckom dome, ktorý je tak, ako aj ostatné doklady ľudového sta-
viteľstva v Slovinsku, chránený in situ (Slovinsko údajne nemá múzeá 
v prírode s premiestnenými originálmi alebo vedeckými kópiami – in fondo). 
Táto 400 rokov stará „dimnica“ je najjužnejšou zachránenou „dimnicou“ 
v európskej alpskej oblasti. Starý pán sprievodca nás najskôr privítal a pohostil 
pálenkou a likérom, potom sme sa rozdelili do dvoch skupín, aby sme si po-
stupne pozreli videonahrávku o dome a sprístupnené miestnosti. Zostalo tu 
všetko pôvodné zariadenie, teda popri „tradičných“ nástrojoch a inventári ná-
jdeme napríklad vázy staré možno 20 rokov, fľašky od rôznych produktov 
a pod., ktoré tu zostali po posledných obyvateľoch. Po prehliadke nás pán 
sprievodca ešte prekvapil pečenými jablkami, ktoré boli plnené tvarohom.  

Druhou zaujímavou zastávkou bolo banícke múzeum v meste Velenje – 
prezývanom aj „socialistický zázrak“. Kto sa chce v múzeu zabaviť, vyľakať, 
prekvapiť, či naučiť sa takmer na vlastnej koži banícku prácu, asi by mal na-
vštíviť banícke múzeum vo Velenji. Pred vstupom do bane dostanete banícku 
helmu, plášť a „banícky“ obed v papierovom vrecku. Nasleduje jazda veľkým 
hučiacim, hrkotajúcim výťahom smerom do podzemia. V ozajstnej (vyradenej) 
bani stretávate postavy v odeve prislúchajúcom času pri práci, oddychu, obede, 
nehode, v odeve úradujúceho baníckeho kňaza, majstra... Využívanie figurín 
v múzeách je v súčasnosti vraj už len prežitkom z minulých čias, ale toto mú-
zeum by odchodom týchto postáv iste stratilo veľa zo svojej príťažlivosti. At-
mosféru dotvárajú „autentické“ reprodukované zvuky z práce v bani, rozhovory 
baníkov a podobne. Jedným z najsilnejších zážitkov je banícke nešťastie, pri 
ktorom najskôr pocítite otrasy, zažijete výbuch (či zosuv?) a nakoniec zbadáte 
pod hŕbou kameňa (uhlia?) rôzne časti tiel a pracovných nástrojov obetí ne-
šťastia. Historickú časť prezentácie uzatvára banícky obed. Návšteva končí 
prehliadkou súčasných (vyradených) zariadení a jazdou v baníckom vláčiku. 
Pre návštevníkov je tiež príťažlivé, že si môžu so sebou odniesť svoju fotogra-
fiu z bane. K dobrému dojmu prispel sprievodca, ktorý vedel pružne reagovať 
na všetky otázky, čiastočne asi aj preto, že niekoľko rokov si odpracoval vo 
fungujúcej bani v tom istom areáli. 

V centre mesta Velenje sme boli oboznámení s históriou mesta, etnickým 
zložením a jeho vývinovými špecifikami. Mesto („zasvätené“ J. B. Titovi – tu 
sa nachádza jeho najväčšia socha) sa rozrástlo najmä po nastolení socialistic-
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kého režimu v bývalej Juhoslávii ako mesto baníkov a robotníkov. Budovatelia 
sa snažili vynahradiť baníkom tmu a ťažkú prácu v baniach veľkými svetlými 
bytmi a „pekným okolím“. Väčšina budov v meste je postavená v „socialistic-
kom slohu“, ale nachádza sa tu aj starodávny hrad, v ktorom sídli mestské mú-
zeum. Tu nájdete zbierky afrických masiek a iného umenia domorodých oby-
vateľov Afriky, galériu obrazov, vypchatého mastodonta, expozíciu venovanú 
histórii mesta – zachytáva budovateľskú éru na fotografiách aj exponátoch – a 
rekonštrukciu historického obchodu a pohostinstva. Okrem toho sa časť hradu 
prenajíma verejnosti na rôzne podujatia. V čase našej návštevy sa tu konala 
detská narodeninová oslava. 

 
Sobota 7. máj – Gorenjska  

Tento deň sme začali v horskom mestečku Kropa, v starom sídle kováčstva 
a metalurgie, a zároveň v rodnom meste prof. Zmaga Šmiteka, antropológa a 
profesora ľubľanskej katedry, ktorý sa rád k exkurzii pridal. Kropa je malebná 
lokalita, plná pôvodnej architektúry, obklopená horami. Najskôr sme navštívili 
kováčske múzeum, ktoré dokumentuje vývoj tunajšieho kováčstva, spôsobu 
života a bývania kováčov. Okrem pracovného náradia a kováčskych výrobkov 
múzeum obsahuje aj vitríny s výjavmi zo života kováčov a s maketou obce. Asi 
každého zaujala názorná ukážka práce hámra – tiež pomocou makety zariade-
nia. V časti venujúcej sa spôsobu života kováčov bola na pódiu naznačená po-
mocou figurín a nábytku situácia v rodine. Zaujalo ma, že malé deti sa pre ne-
dostatok priestoru ukladali na spánok do zásuviek. 

Druhá návšteva v Krope patrila funkčnej kováčskej dielni, kde majster ko-
váč predviedol svoje remeslo. 

Druhá destinácia v poradí ma tiež upútala zachovalosťou pôvodnej archi-
tektúry. V centre mesta – v Radovljici sme navštívili múzeum včelárstva, ktoré 
má v Slovinsku silnú tradíciu. Medzi exponátmi nájdete úle rôznych tvarov 
a rozmerov (úle v tvare hradov, zámkov, figurálne úle...), maľby, ktorými sa úle 
ozdobovali (častokrát náboženskými motívmi), pomôcky potrebné pri chove 
včiel a „búdku“, v ktorej sa môžete započúvať do včelieho bzukotu. 

Ďalší chutný obed sme dostali v jednej z reštaurácií v Radovljici, pôsobivo 
zariadenej, s priam luxusným výhľadom na Alpy. 

V obci Studor sme vyhľadali obydlie – tzv. Oplenovu hišu a známe „ko-
zolce“ (sušiaky sena pod strieškou), ďalšie doklady pôvodného staviteľstva. 
Oplenova hiša sa nachádza v turisticky atraktívnej oblasti Álp. Sprievodca, 
ktorý nás očakával, bol na turistov zjavne zvyknutý a ochotne pózoval pred 
fotoaparátom v odeve, ktorý pripomínal kroj a bez svojej fajky si fotografiu 
predstaviť nevedel. Dom bol zhotovený z dreva a z kameňa začiatkom 19. sto-
ročia na mieste staršej drevenej stavby a zostalo v ňom pôvodné zariadenie 
a doplnky aj po posledných obyvateľoch. V „hiši“ sa nachádza čierna kuchyňa 
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s otvoreným ohniskom. Dom v sebe spája obytné aj hospodárske funkcie. Na 
povale sme si vyskúšali chôdzu na chodúľoch, ktoré v obci využívajú v rámci 
slávností. Sprievodca, či opatrovník domu tu má otvorené milé malé pohostin-
stvo. 

Prechádzku okolo alpského Bohinjského jazera sme neuskutočnili, pre (vraj 
častú) nepriazeň daždivého počasia, ale navštívili sme múzeum horského pas-
tierstva a mliekarenskej výroby v Starej Fužine. Vzhľadom na to, že sme sa tu 
dlho nezdržali, vynárajú sa mi len hmlisté spomienky o veľkom mliekarskom 
kotle, ktorý bol naaranžovaný vo vnútri jednej z miestností múzea, fotografiách 
na stenách a interiéri koliby 

V turistickom mestečku Bled končil program dňa. Najskôr sme navštívili 
amatérske múzeum miestnej nadšenkyne zberateľstva čohokoľvek. Táto pani 
má za svojím obytným domom zachovaný starší dom, v ktorom má zriadenú 
zbierku „čohokoľvek“. Všetko je starostlivo uložené, oprášené a naaranžované. 
V zbierke možno nájsť háčkované labute, rôzny porcelán, obrazy 
s náboženskými motívmi, staré hry a hračky, sošky, staré pracovné náradie 
a kuchynské nádoby, staré ruksaky, drevený kľúč asi meter dlhý a čokoľvek 
iné. V policiach sa vyníma rôzny domáci alkohol v rôznych fľašiach, ktorý len 
vyzerá ako exponát – v skutočnosti je na predaj. Na pani zberateľke je vidno 
nadšenie, ktoré zo svojej zbierky má a po nami prejavenom záujme ochotne 
ukazuje aj svoj obývaný dom so zachovanou čiernou kuchyňou, ktorú používa 
na údenie klobás. V prístavbe vo dvore má pani zriadené menšie pohostinstvo, 
v ktorom nás, samozrejme, pohostila – domácim jablkovým muštom, pálenkou 
a sušenými jablkami. 

Počasie nedovolilo pozrieť si dôkladne mestečko Bled s jazerom, uprostred 
ktorého sa nachádza ostrov a na ňom kostol. V daždi sme sa nepokúšali vybaviť 
si prievozníka po jazere. Jazero obkolesuje les, hora, na skale sa týči zámok. 
Bled preto vyzerá ako vymyslený. Vymyslená pravdepodobne bude aj autobu-
sová stanica, ktorú polovica účastníkov nenašla, ale našťastie nás našiel šofér 
autobusu. 

 
Nedeľa, 8. máj – Ljubljana 

Na posledný deň nám ostala prehliadka hlavného mesta Slovinska a nášho 
hviezdicového pobytu zároveň. K prehliadke sme dostali sprievodkyňu, ktorú 
sme všetci neocenili a venovali sa individuálnej prehliadke mesta. Jedným 
z najpútavejších miest bol nedeľný blší trh, ktorý sa tiahol popri rieke v dĺžke 
azda dvoch kilometrov.  

Poslednou organizovanou návštevou bola návšteva Slovinského etnografic-
kého múzea. V tejto modernej inštitúcii sme videli aktuálne výstavy, na ktorých 
sa prezentovali jednotlivé európske národy ako Macedónsko, Bulharsko, Írsko, 
Slovensko, Česko, Chorvátsko, Poľsko, Estónsko... A to najmä prostredníc-
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tvom panelov s fotografiami a textom. V írskej prezentácii bola dominantná vi-
deoprojekcia, Slovensko sa prezentovalo cez drotárstvo a aj konkrétne výrobky. 
Súčasťou prezentácie Chorvátska boli ukážky z chorvátskej ľudovej i novšej 
hudby (so zameraním na istý typ dychového nástroja) prostredníctvom pevne 
zabudovaných CD-prehrávačov a slúchadiel. V „letku“ sme prezreli expozíciu 
moderného odievania inšpirovanú ľudovým odevom a menej pozorne sme si 
stihli obzrieť aj výstavu, ktorú by sme mohli nazvať Porekadlá a príslovia 
v obraze. 

Posledným, živelným bodom programu bola rozlúčka s hostiteľmi pred Et-
nologickým inštitútom, kde sa každý s každým fotografoval, objímal, vymieňal 
si e-mailové adresy a telefónne čísla a pán šofér sa tváril nepekne 
a uponáhľane. 

Do tejto, už aj tak dlhej správy, sa mi nezmestilo všetko, a tak už len do-
dám, že sa teším na ďalšiu návštevu tejto krajiny a ďakujem obom katedrám, že 
nám umožnili navštíviť krásne miesta a pomohli prežiť veľa pekného a nového. 
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Zápis zo XVI. Valného zhromaždenia  
Národopisnej spoločnosti Slovenska 

 
 
25. máj 2005, Terchová 
 
Prítomní členovia Národopisnej spoločnosti Slovenska (NSS): 52 
(Podľa Stanov NSS §7 odsek 4 bolo Valné zhromaždenie (VZ) uznášania schopné) 
 
Program: 
1. Otvorenie a príhovory 
2. Hlasovanie o programe VZ 
3. Voľba komisií 
4. Správa o činnosti NSS 
5. Správa o hospodárení NSS 
6. Revízna správa 
7. Diskusia 
8. Hlasovanie o prijatí správy o činnosti, správy o hospodárení a revíznej správy 
9. Prijatie návrhu o zmenách stanov 
10. Prijímanie čestných členov NSS 
11. Udelenie absolutória 
12. Voľba predsedu a členov Hlavného výboru NSS 
13. Voľba revíznej komisie 
14. Návrhy uznesení VZ NSS 
15. Ceny NSS 
 
K bodu 1: 
XVI. Valné  zhromaždenie NSS otvorila v Dome kultúry v Terchovej v mene 
organizačného tímu XVI. VZ predsedníčka NSS Zuzana Beňušková. Účastníkom sa 
následne prihovorili zástupcovia zahraničných hostí a členov: Anna Divičanová 
(Maďarsko), Miroslav Válka (Česko) a Teresa Smolinska (Poľsko). 
 
K bodu 2: 
Navrhovaný program XVI. VZ NSS bol jednomyseľne schválený a odsúhlasený. 
 
K bodu 3: 
Na základe návrhov výboru boli schválené nasledovné komisie a funkcie: 
Zapisovateľky: J. Domaracká, Z. Bošeľová 
Overovatelia zápisnice: H. Hlôšková, J. Zajonc 
Volebná komisia: V. Feglová, L. Mlynka 
Skrutátori: M. Sopoliga (návrh z pléna), K. Nováková, M. Žúreková 

Etnologické rozpravy 2/2005 

 
 

223

Návrhová komisia: E. Pančuhová, J. Čukan, M. Botíková (M. Benža odmietol 
navrhovanú funkciu).  
 
K bodu 4: 
Predsedníčka NSS predniesla správu o činnosti – pozri príloha č. 1 
 
K bodu 5: 
Predsedníčka NSS predniesla správu o hospodárení – pozri príloha č. 2 
 
K bodu 6: 
Revíznu správu vypracovali J. Domaracká, K. Popelková, K. Nádaská, prečítala J. 
Domaracká – pozri príloha č. 3 
 
K bodu 7: 
Na začiatku diskusie predsedníčka predstavila účastníkom kolektívnych členov NSS. L. 
Mlynka ako predseda Národopisného odboru Matice slovenskej (MS) upozornil na 
podujatie v Trenčíne venované Jánovi Hanušinovi, predstavil činnosť Národopisného 
odboru MS (výskumný projekt Vodné dielo Žilina, tvorba monografií, zostavovanie 
osobných bibliografií, pokračujúce pravidelné semináre). Prítomných vyzval doručiť 
podklady na Cenu Jána Mjartana a informoval o návrhu založiť v rámci Spoločnosti pre 
dejiny vied a techniky sekciu špecializovanú na mlyny ako technické pamiatky. 
K. Holbová vo svojom vstupe podala prítomným informácie o fungovaní Národopisnej 
komisie Zväzu múzeí na Slovensku, ktorej je predsedníčkou. Upozornila na seminár 
Etnograf a múzeum a problematiku výskumu 50. rokov 20. storočia ako múzejnícku 
výzvu. Z. Beňušková  vzápätí K. Holbovej a L. Mlynkovi poďakovala za organizáciu 
exkurzie NSS v roku 2003. 
J. Langer upozornil účastníkov VZ na oživovanie tzv. karpatskej komisie, ktorá vytvára 
platformu na medzinárodnú výmenu skúseností na vedeckej úrovni. Vyzval NSS, aby 
využila potenciál a rozvíjala odborné kontakty. M. Mušinka potvrdil záujem 
o spoluprácu v Ľvove. Na výzvu J. Langera nadviazala v priebehu ďalšej diskusie M. 
Halmová, ako predstaviteľka organizácie zodpovednej za národnú sekciu v tzv. 
karpatskej komisii. 
Výboru NSS sa poďakovala M. Botíková, ktorá upozornila na potrebu získavania 
členstva, poďakovala sa  kolegom a kolegyniam za spoluprácu v rámci profesijnej 
skupiny. Navrhla na báze NSS vytvoriť pracovnú skupinu zloženú z pedagógov odboru 
etnológia, etnografia, kultúrna alebo sociálna antropológia. Na predrečníčku nadviazala 
V. Feglová s pripomienkou poukazujúcou na nedostatočnú „študentskú“ agendu NSS. 
I. Zuskinová predniesla návrh na aktivizáciu pracovných skupín (napríklad jednou 
z nich by bola skupina zameraná na múzeá v prírode), ktoré by fungovali paralelne 
s prácou regionálnych pobočiek, ale nezávisle na regionálnej príslušnosti členov. Takýto 
návrh podporil aj M. Sopoliga vzhľadom na „aktívnu zložku múzeí v prírode“, ktorá 
existuje v rámci NSS. Navrhol pretransformovať organizačnú štruktúru NSS.  
J. Zajonc ponúkol prítomným periodikum Etnologické rozpravy ako priestor na riešenie 
problémov a vyjadril očakávania novej redakcie nasmerované na podnety „zvonku“. 
Z. Beňušková upozornila na diplomovú prácu o NSS, ktorá vzniká na katedre v Nitre. 
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K. Holbová sa podelila s problémom súvisiacim s nízkou kvalitou rôznych regionálnych 
a lokálnych monografií a propagačných materiálov prezentujúcich tradičnú kultúru. V. 
Praženicová upozornila na riziká nekvality, ktoré vyplývajú z osobných väzieb na 
lokálnej úrovni. Z pléna padol návrh, aby sa jedna z katedier etnológie orientovala na 
tvorbu monografií a aby NSS udeľovala cenu za najhoršiu monografiu (J. Langer). 
V tejto súvislosti naznačila V. Feglová na časový tlak pri výskume pre účely monografie 
a H. Hlôšková na nedostatočnú recenznú činnosť, pričom zapochybovala o dosahu 
recenzií u širokej verejnosti. Upozornila aj na možnosť publikovať recenzie v časopise 
Tradícia a súčasnosť a na pripravovanú štúdiu S. Kovačevičovej o problematike 
monografií. M. Mušinka predniesol negatívny príklad monografie financovanej 
z eurofondov. M. Benža ponúkol prítomným záujemcom metodický list pre tvorbu 
monografií, ktorého distribúcia sa zabezpečí elektronickou poštou NSS. Iniciovať súťaže 
monografií navrhol L. Mlynka, ktorý pripomenul aj školenia organizované 
Národopisným hlásnikom pre lokálnych neprofesionálnych historikov a národopiscov. 
E. Klepáčová ponúkla na diskusiu o tejto téme už spomenutý časopis Tradícia 
a súčasnosť, nakoľko podchytáva aj amatérsku bázu. Z. Beňušková navrhla zverejniť 
všetky podnety na web stránke etnológia.sk.  
Diskusiu uzavrela Z. Škovierová, ktorá sa všetkým poďakovala za ochotu podeliť sa 
s problémami. 
 
K bodu 8: 
Za prijatie správy o činnosti NSS hlasovali z 52 prítomných všetci s výnimkou jedného 
účastníka, ktorý sa zdržal hlasovania. 
Za prijatie správy o hospodárení NSS hlasovali všetci s výnimkou jedného účastníka, 
ktorý sa zdržal hlasovania. 
Za prijatie revíznej správy hlasovali všetci s výnimkou dvoch účastníkov, ktorí sa 
zdržali hlasovania. 
 
K bodu 9: 
Výbor NSS predložil návrhy na zmeny stanov v bodoch č. 4, 9, 13, 16,  ktoré boli 
nadpolovičnou väčšinou prítomných schválené. Týkajú sa:  1. členského, 2. odpustenia  
platenia členského seniorom, 3. podpisového práva – predseda, podpredseda, tajomník, 
hospodár a 4. zastupovania spoločnosti – pozri bod 14. 
 
K bodu 10: 
Z. Škovierová predniesla v mene Hlavného výboru NSS návrhy kandidátov na čestných 
členov NSS, ktorí boli vzápätí odsúhlasení nadpolovičnou väčšinou VZ, Čestnými 
členmi NSS sa stali: J. Botík, O. Elschek, J. Koma, M. Mušinka, na základe návrhu 
z pléna aj V. Nosáľová. Výbor NSS sa zaviazal rozposlať členom NSS zoznam čestných 
členov NSS s uvedením roka, kedy sa nimi stali. J. Botík a M. Mušinka  sa prítomným 
poďakovali za udelenie čestného členstva. 
 
K bodu 11: 
Návrhová komisia navrhla udeliť výboru NSS absolutórium. Návrh bol plénom 
odsúhlasený (5 z 52 prítomných sa zdržalo hlasovania). 
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K bodu 12: 
Prítomným boli po príhovore predsedníčky NSS rozdané hlasovacie lístky  s menom 
jedinej kandidátky na predsedu NSS Zuzany Beňuškovej. Hlasovalo sa napísaním Áno 
alebo Nie na hlasovacích lístkoch. Po sčítaní hlasov členovia komisie oznámili, že 
Zuzana Beňušková bola zvolená na druhé volebné obdobie za predsedníčku NSS (1 sa 
zdržal hlasovania, 1 hlasovací lístok bol neplatný, ostatné boli súhlasné). 
Následne boli účastníkom VZ NSS rozdané hlasovacie lístky s menami kandidátov na 
členov výboru NSS, ktoré obsahovali 7 kandidátov navrhnutých výborom  NSS a 13  
doplnených na základe návrhov zástupcov jednotlivých regionálnych pobočiek, ktoré 
mali pred hlasovaním krátke porady. Prítomní hlasovali zakrúžkovaním 8 mien 
z ponuky kandidátov. Po sčítaní hlasov členovia volebnej komisie  prečítali výsledky 
volieb, podľa ktorých sa členmi výboru NSS na obdobie 2005–2008 stali:  
Zita Škovierová (47 hlasov)  - podpedsedníčka  
Zuzana Profantová (43 hlasov) - tajomníčka 
Júlia Domaracká (42 hlasov) - hospodárka 
Mária Žúreková (35 hlasov) - zástupca mladých členov NSS 
Eva Kollárová (34 hlasov) - predsedníčka Západoslovenskej pobočky NSS 
Dita Nociarová (33 hlasov) - predsedníčka Stredoslovenskej pobočky NSS (Banská 
Bystrica) 
Viera Sedláková (25 hlasov) - predsedníčka Stredoslovenskej pobočky NSS (Martin) 
Miroslav Sopoliga (37 hlasov)  - predseda Východoslovenskej pobočky NSS.  

Poslední štyria menovaní boli zároveň zvolení za predsedov pobočiek NSS. Ich 
zástupcami sa stali: M. Chlebana (11 hlasov), Z. Drugová (8 hlasov), I. Zuskinová (14 
hlasov), M. Pavelčíková (11 hlasov). 
 
K bodu 13: 
VZ NSS odhlasovalo nasledovných členov/ky revíznej komisie: K. Popelkovú, K. 
Nádaskú a M. Benžu. 
 
K bodu 14: 
V rámci slávnostného posedenia predniesla M. Botíková v mene návrhovej komisie 
návrhy uznesení VZ NSS, ktoré boli odsúhlasené v pléne v tomto znení:  
1. VZ NSS prijíma správu o činnosti NSS za obdobie 2002–2005 
2. VZ NSS prijíma správu o hospodárení NSS za obdobie 2002–2005 
3. VZ NSS prijíma revíznu správu o hospodárení NSS za obdobie 2002–2005 
4. VZ NSS schvaľuje čestných členov NSS: J. Botík, O. Elschek, J. Koma, M. 

Mušinka a V. Nosáľová 
5. VZ NSS udeľuje absolutórium HV NSS za roky 2002–2005 
6. VZ NSS schvaľuje zmenu stanov v nasledujúcich bodoch: 4,9,13,16, tak ako je 

uvedené v zápisnici z VZ NSS.  
Bod 4 doplniť: 
2. Člen Spoločnosti má povinnosť: 
a) člen NSS je povinný riadne platiť členský príspevok; 
b) povinnosť platiť členský príspevok zaniká dovŕšením 70. roku veku člena; 
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Bod 9 nahradiť: 
Namiesto 
2. Predsedníctvo tvoria: predseda, vedecký tajomník a hospodár, prípadne ďalší členovia 
Hlavného výboru. 
Nové znenie:  
2. Predsedníctvo tvoria: predseda, podpredseda, vedecký tajomník a hospodár.   
Podpredseda zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti. 
Bod 13 doplniť: 
Pôvodné znenie: 
1. Na lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže vytvárať sekcie a odborné 
skupiny, do ktorých sa členovia združujú poľa svojich záujmov a špecializácie. 
Doplnené znenie: 
1. Na lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže Spoločnosť, v období medzi 
valnými zhromaždeniami Hlavný výbor, vytvárať sekcie a odborné skupiny, do ktorých 
sa členovia združujú poľa svojich záujmov a špecializácie. 
Bod 16 doplniť: 
Pôvodné znenie: 
1. V mene Spoločnosti rokujú a podľa týchto stanov podpisujú: predseda a vedecký 
tajomník tak, že k názvu Spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Pri 
finančných úkonoch v banke sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb, 
pri servisných úkonoch (výpisy z účtov, potvrdenia, a pod.) sa vyžaduje podpis jednej 
oprávnenej osoby a pečiatka.   
Nové znenie:  
1. V mene Spoločnosti rokujú a podľa týchto stanov podpisujú: predseda, podpredseda a 
vedecký tajomník tak, že k názvu Spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. 
Podpisové právo v banke má aj hospodár. Pri finančných úkonoch v banke sa vyžadujú 
podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb, pri servisných úkonoch (výpisy z účtov, 
potvrdenia, a pod.) sa vyžaduje podpis jednej oprávnenej osoby a pečiatka.   
VZ NSS poveruje výbor: 
1. Iniciovať spoluprácu na rôznych úrovniach a inštitúciách pri tvorbe a kritike 
monografií 

2. Vytvoriť pracovnú skupinu združujúcu pedagógov – etnológov 
3. Oživiť spoluprácu so sesterskými vedeckými spoločnosťami doma i v zahraničí 
4. Zapracovať odsúhlasené zmeny  do stanov NSS. 
 
K bodu 15: 
Na slávnostnom večernom posedení boli udelené Ceny NSS za roky 2002–2004 – pozri 
príloha č. 4. 
 
Zapisovateľky: Overili:  
J. Domaracká  H. Hlôšková 
Z. Bošeľová J. Zajonc 
 
Dátum: 25.5.2006 
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Príloha č. 1 
 

Správa o činnosti Národopisnej spoločnosti Slovenska za roky 2002–2005 
 

Plnenie uznesení z predošlého valného zhromaždenia:  
1. V súlade s uzneseniami z XV. valného zhromaždenia (ďalej VZ) boli vykonané všetky 

opatrenia potrebné na premenovanie spoločnosti, vrátane aktualizácie stanov a údajov 
na oficiálnych dokumentoch. V jeseni 2002 sa uskutočnili stretnutia predsedníčky  
Národopisnej spoločnosti Slovenska (ďalej NSS) s predsedami partnerskej maďarskej 
a českej národopisnej spoločnosti.  

2. Uznesením bolo dodatočné udelenie cien SNS za roky 1999–2001. Nepríjemný časový 
sklz v udeľovaní cien sa podarilo dobehnúť až na sklonku roka 2003. Ceny boli 
zverejnené v Etnologických rozpravách č. 2, 2003 a na www.etnologia.sk/nss. 

 
Členská základňa NSS 

Spoločnosť má k máju 2005 232 individuálnych členov a 16 kolektívnych členov. 
Prijatých bolo 28 nových členov, prevažne mladých absolventov etnológie (Pavol 
Lackanič, Martina Kaľavská, Jana Takáčová, Jana Majlingová, Marcela Popovičová, Ján 
Miháľkin, Jakub Mináč, Nina Beňová, Narcisa Blahútová, Andrej Mentel, Lucia 
Žatková, Monika Hrušková, Zuzana Burinová, Matúš Džuppa, Katarína Čepcová, Jana 
Horňáková, Martina Bocánová, Daniel Ježík, Sandra Kralj, Ladislav Lenovský, Atilla 
Agócs, Aneta Cintelová, Katarína Nováková, Katarína Balleková, Arpád Bagin, Mária 
Žúreková, Zuzana Michalková, sl. Pribišová,  Ján Čáni, Táňa Knižková, Eva 
Kovačovičová, Eva Marcinová – posledné tri len nanovo zaevidované, po odsúhlasení 
v roku 2000). V priebehu funkčného obdobia  ubudli členovia – 1 odhlásením,  
neplatením členského a nezáujmom o činnosť, 6 úmrtím (Ema Drábiková, Martin 
Slivka, Karol Zachar, Michal Markuš, Mária Dubayová, Ján Kantár). 

Výbor Národopisnej spoločnosti Slovenska sa stretával pravidelne dvakrát do roka, 
na jar a v jeseni. Jedno zo zasadnutí sa konalo v Trenčíne. 

Uznesenie z 11. júna 2004 odporučilo VZ,  aby členovia – dôchodcovia bez 
pracovného pomeru, platili členský príspevok dobrovoľne a v ľubovoľnej výške. 

 
Práca výboru NSS 

Výbor fungoval v zúženom zložení. Na počiatku funkčného obdobia sa členstva 
v NSS zriekla Eva Švajdová, zastupujúca stredoslovenskú pobočku. Z hlavného výboru 
sa činnosti nezúčastňovala Ľ. Herzánová, ktorá bola dlhodobo v Rakúsku 
a v posledných mesiacoch finišovala s dizertačnou prácou. Odchod Zuzany Bošeľovej 
z ÚEt SAV na externú ašpirantúru obmedzil jej dovtedajšiu participáciu na chode 
sekretariátu spoločnosti. Nefunkčná bola východoslovenská pobočka,  predsedníčka sa 
zúčastnila na prvom zasadnutí výboru v Bratislave a ďalej činnosť nevykonávala, ani sa 
jej nezriekla. Zmenou pracovného miesta odišla z východoslovenských inštitúcií 
vicepredsedníčka Zdenka Krišková. Východoslovenskú pobočku zastupoval M. 
Sopoliga, ktorý však nemal kompetencie predsedu. Na dvoch zasadnutiach výboru bola 
venovaná pozornosť zaradeniu členov NSS do pobočiek s cieľom osloviť ich minimálne 
jedenkrát za rok. 

Väčšinu chodu spoločnosti zabezpečovala predsedníčka s tajomníčkou – od 
adresárov cez komunikáciu s členstvom, organizačné záležitosti až po hospodárenie. 
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Deľba práce fungovala minimálne. Z pobočiek najlepšie fungovali západoslovenská 
(časť pobočky sa systematicky stretávala na podujatiach, druhá časť nebola oslovovaná) 
a banskobystrická stredoslovenská pobočka (stretnutia minimálne jedenkrát za rok, 
vzájomná informovanosť). V stredoslovenskej pobočke so sídlom v Martine spočiatku 
fungoval prednáškový cyklus, záujem však klesol a iná činnosť sa nerozvinula.  

V roku 2003 sa podarilo perspektívne vyriešiť vedenie účtovníctva NSS, v ktorom 
bol v minulých rokoch problém v zosúladení vyúčtovania prostriedkov zo SAV a 
projektov z iných zdrojov. O získavanie grantov prostredníctvom NSS dosiaľ prejavili 
záujem len členovia bratislavskej pobočky. Tu treba upozorniť na včasnú informovanosť 
o plánovaných projektoch, aby bolo možné finančné požiadavky zosúladiť.  

 
Aktivity  
 
2002 
Máj – Valné zhromaždenie – Svidník (Projekt RSVS);1 
Jeseň – Seminár k výročiu J. Mjartana – Trenčín (Projekt RSVS); 
Martin – 2 prednášky Viliama Komoru o problematike pravoslávnej cirkvi; 
November – Banská Bystrica, zasadnutie pobočky v Stredoslovenskom múzeu, 
prehliadka expozície; 
Participácia na výročí Etnologikého centra Fórum inštitútu v Komárne (Z. Beňušková); 
Zastúpenie NSS na valnom zhromaždení Českej národopisnej spoločnosti (H. 
Hlôšková); 
Zastúpenie na celoslovenskej ŠVOČ v Bratislave (Z. Beňušková); 
Primárnym východiskom činnosti národopisnej spoločnosti bola jej komunikačná 
funkcia medzi odborníkmi, ktorých združuje, ale tiež dotvorenie reprezentácie 
spoločnosti smerom k verejnosti:  
Vytvorenie elektronického adresára; 
Webovej stránky www.etnologia.sk, v rámci ktorej je dostupná osobitná webová stránka 
NSS, obsahujúca základné údaje, stanovy, informácie o činnosti, pravidlá prideľovania 
finančných príspevkov z NSS a prihláškový formulár do spoločnosti;  
Vytvorenie loga NSS. 
Členovia, ktorí na elektronickú poštu nie sú napojení alebo napriek výzvam neposkytli 
svoje adresy, dostávajú informácie o dianí v spoločnosti sporadicky, spravidla spolu 
s Etnologickými rozpravami. V súčasnom personálnom obsadení a finančných 
podmienkach bratislavská centrála nie je schopná zabezpečiť intenzívnejšiu 
informovanosť prostredníctvom klasickej pošty a ťažisko sa presúva na pobočky 
(18.11.2003 bolo v zápisnici  výboru konštatované, že komunikáciu musia prevziať aj 
predsedovia pobočiek). 
V roku 2002 sa NSS predstavila na stránkach periodika Správy RVS, ktoré vydáva Rada 
vedeckých spoločností pri SAV.  
Od roku 2002 sledoval výbor postup prác na bibliografii slovenskej etnológie. Z. 
Beňušková bola poverená zistiť priebežné informácie v ÚEt SAV. 
 
2003 
Február – participácia na maškarnom bále etnológov; 

                                                 
1 Rada slovenských vedeckých spoločností pri SAV 
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Apríl – participácia na prezentácii zborníka Boh všetko vidí  (príprava, rozposielanie 
časti pozvánok); 
Jún – druhý kolektívny výskum v Tekovských Lužanoch (Projekt MK SR); 
Október –  exkurzia po rezerváciách ľudovej architektúry (Projekt RSVS); 
November – v Trenčíne seminár venovaný 100. výročiu narodenia Prof. R. Bednárika so 
zasadnutím výboru (Projekt RSVS); 
Videodokumentácia osobností etnológie – Ester Plicková (Projekt RSVS); 
Práca s adresármi NSS – podľa odbočiek (aktualizácia zaradenia členov do pobočiek). 
 
2004 
Marec, apríl – Pohľad spoza kamery  – dve premietania filmových dokumentov 
študentov a pedagógov na FF UK v Bratislave (Projekt RSVS); 
Jún – prednáška v stredoslovenskej pobočke v Martine o Národnej knižnici vo Varšave; 
August – Videodokumentácia osobností etnológie,  Viera Gašparíková (Projekt RSVS); 
September – účasť na Etnofilme – K. Nádaská, Z. Beňušková (Projekt RSVS); 
Október – zastúpenie na jubileu O. Krupu – Békešská Čaba – Z. Beňušková; 
Jeseň – oslovenie kolektívnych členov, monitorovanie ich záujmov a očakávaní v NSS 
November – participácia na konferencii Malé dejiny veľkých udalostí (formou 
sprostredkovania sponzorstva); 
November – participácia na oslave jubilea J. Komorovského – M. Chlebana; 
December  – Vydanie publikácie R. Lužicu: Keď bola vojna, nebol som doma (Projekt 
MK SR); 
Od jesene – príprava konferencie a valného zhromaždenia v Terchovej;  
Schválenie finančnej participácie NSS na vydaní zborníka pri príležitosti životného 
jubilea Ľ. Droppovej. 
 
2005 
Február – jubilejný seminár venovaný J. Hanušinovi – Trenčín; 
Február – stretnutie stredoslovenskej pobočky v Banskej Bystrici; 
Apríl – stretnutie stredoslovenskej pobočky s centrom v Martine – návšteva židovského 
cintorína v Žiline; 
Apríl – stretnutie západoslovenskej pobočky v Hlohovci. 
Pravidelné zabezpečovanie informácií o činnosti NSS v rámci rubriky Správy 
v Etnologických rozpravách, finančná participácia na ich vydávaní. Vytvorená bola 
digitálna verzia od roku 1992. Do redakčnej rady bola za NSS nominovaná Martina 
Bocánová. 
Foto a videodokumentácia z podujatí. 
 
Vedecký archív – do archívu neboli odovzdané žiadne materiály, ale z výskumu 
v Tekovských Lužanoch bolo odovzdaných  10 materiálov, ktoré sú pripravené na ďal-
šie spracovanie (autori: Atilla Agócs, Nina Beňová, Zuzana Beňušková, Katarína Buj-
dáková, Martina Kaľavská, Zita Škovierová, Jana Takáčová, Igor Thurzo, Igor Valach). 
Súčasťou je digitálna aj klasická fotodokumentácia, ktorú však pred odovzdaním do 
archívu treba popísať. 
 
V Bratislave, 16. 5. 2005      

 Zuzana Beňušková 
Predsedníčka NSS 
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Príloha č. 2 
 

Správa o hospodárení NSS za roky 2002–2004 
 
Finančná správa Národopisnej spoločnosti Slovenska  za rok 2002: 
 
Zostatok na účte                               14 290 Sk 
Príjmy:                                             Banka             Pokladňa   
Valné zhromaždenie Svidník             25 000 Sk 
Členské                                              13 485 Sk           11 398 Sk       
RSVS2                                                43 000 Sk 
1 % z dane                                          10 612 Sk 
SPOLU                                            117 785 Sk 
 
Výdavky:                                       
Valné zhromaždenie Svidník                 25 000 Sk 
RSVS                                                     43 000 Sk 
1 % z dane                                             10 612  Sk 
Z členského                                             3 662,80 Sk 
SPOLU                                                 82 274,80 Sk 
 
Z toho:  
Vyúčtované položky Národopisnej spoločnosti Slovenska RSVS za rok 2002: 
Seminár 100. výročie J. Mjartana          5 000 Sk 
Prevádzka                                                 10 000 Sk 
Etnologické rozpravy                               20 000 Sk 
Seminár Etické problémy v etnológii         3 000 Sk 
Filmový dokument E. Plicková                  5 000 Sk 
SPOLU                                                    43 000 Sk 
 
1 % z dane                                        10 612 Sk 
Účel použitia: Vytvorenie webovej stránky www.etnológia.sk, ktorá sprístupní odbornej 
aj širokej verejnosti informácie z oblasti štúdia kultúrneho dedičstva a etnokultúrnych 
tradícií  
Spôsob použitia finančných prostriedkov: 
Zakúpenie priestoru na internete                     1 598,40 Sk 
Ročný prenájom správy priestoru na internete   708 Sk 
Výroba a aktualizácia webovej stránky           8 400 Sk 
 
Ostatné (vyučtované donátorom podľa pridelených položiek) 
PHARE (Projekt Bulhari na Slovensku)         4 481,4 EUR 
PRO SLOVAKIA (Študentský workshop)   20 000 Sk 
 
Prevod na bankovom účte do roku 2003                             35 510,20 Sk 
Prevod v pokladni do roku 2003: 0 

                                                 
2 Rada slovenských vedeckých spoločností pri SAV (dotácia z SAV). 
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Finančná správa Národopisnej spoločnosti Slovenska  za rok 2003: 
 
Príjmy: 
Členské                                 8 100 Sk 
RSVS                                  26 000 Sk 
Granty MKSR                     31 000 Sk 
1 % z daní                             5 014  Sk 
SPOLU                               70 114 Sk 
 
Výdavky: 
Vyúčtované položky Národopisnej spoločnosti Slovenska RSVS za rok 2003: 
Etnologické rozpravy                               10 000 Sk 
Galéria osobností                                       5 000 Sk 
Seminár Ochrana pamiatok – exkurzia      6 000 Sk 
Seminár k výročiu J. Bednárika                 5 000 Sk 
 
Vyúčtované položky Národopisnej spoločnosti Slovenska MKSR  
Workshop Tekovské Lužany         16 000 Sk 
Etnologické rozpravy                     15 000 Sk 
 
1 % z dane  
Účel použitia: Špecifické prevádzkové náklady organizácie 
Spôsob použitia finančných prostriedkov: 
Zakúpenie priestoru na internete                                                                           1 585 Sk 
Ročný prenájom správy priestoru na internete:                                                        702 Sk  
Notársky poplatok pre registráciu NSS na 2 % z dane pre rok 2004:     .             1 824 Sk  
Úhrada časti účtovných nákladov NSS                                                                    903 Sk 
 
Z členského – účtovníctvo + doplatky k dotáciám3                                              4 479 Sk 
 
Prevod na bankovom účte do roku 2004: 39 990 Sk 
Prevod v pokladni do roku 2004:         1 000 Sk Stredoslovenská pobočka v Martine 
 
 
 
Finančná správa Národopisnej spoločnosti Slovenska za rok 2004: 
 
Príjmy: 
RSVS                         31 000 Sk 
Členské                      16 791 Sk 
2 % z daní                    6 690 Sk 
MKSR                        90 000 Sk 
Sponzorstvá               78 000 Sk (medzinárodný seminár, org. Z. Profantová) 
SPOLU                    222 481 Sk 
 
                                                 
3 V rámci vyúčtovania dotácií sa vždy nepodarí presne vyúčtovať jednotlivé položky. V prípade, že 
ich súčet presiahne pridelenú čiastku, rozdiel je čerpaný z vlastných zdrojov.  
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Výdavky: 
Vyúčtované položky Národopisnej spoločnosti Slovenska RSVS za rok 2004: 
Spravodaj Etnologické rozpravy                  15 000 Sk 
Seminár Videodokumentácia trad. kult.         5 000 Sk 
Seminár Galéria osobností                             5 000 Sk 
Konferencia Ochrana ľudových pamiatok      6 000 Sk 
SPOLU                                                      31 000 Sk 
 
MK SR 
Publikácia R. Lužica:  Keď bola vojna, nebol som doma      90 000 Sk 
 
2 % z dane – vyúčtováva sa ku koncu 2005: 
 
Sponzorstvá: (Malé dejiny veľkých udalostí) 
Spoločenský večer na konferencii           13 383 Sk 
Cestovné                                                  10 033 Sk 
Účtovníctvo                                               2 000 Sk  
SPOLU                                                    25 416 Sk 
 
Zostatok v pokladni:        3 500 Sk 
+ (1000 Sk pobočka v Martine) 
 
Prevod na bankovom účte do roku 2005:     100 389 Sk 
Prevod v pokladni do roku 2005: 3 500 Sk 
 
Vypracovala: Zuzana Beňušková 
V Bratislave, 15. mája 2005 
 
 
Príloha č. 3  

 
 

Protokol z revízie hospodárenia Národopisnej spoločnosti Slovenska  
za roky 2002–2004, vykonanej dňa 16.5.2005 

 
 
Členky revíznej komisie: 
Mgr. Júlia Domaracká 
PhDr. Katarína Nádaská, PhD. 
PhDr. Katarína Popelková, CSc. 
 
Revízna správa 
 
Trojčlenná revízna komisia vykonala kontrolu pokladne a účtov NSS na základe 
účtovnej agendy, bankových výpisov a písomností predložených predsedníčkou 
spoločnosti Doc. PhDr. Z. Beňuškovou, CSc. a jej podkladov na tvorbu sumárnej správy 
o hospodárení NSS za roky 2002–2004 (pripravovanej pre Valné zhromaždenie 

Etnologické rozpravy 2/2005 

 
 

233

spoločnosti, ktoré sa bude konať v Terchovej 25.5. 2005). 
 
V sledovaných rokoch príjmy tvorili okrem členských príspevkov aj prostriedky z 
dobrovoľného poukázania 1 % dane z príjmu občanov, príspevky od Rady vedeckých 
spoločností SAV, získané grantové prostriedky na riešenie odborných projektov (z 
fondov MK SR, PHARE a pod.).  
Komisia kontrolou hospodárenia zistila, že z uvedených hlavných zdrojov príjmov je 
podľa predloženej dokumentácie za jednotlivé účtovné roky najmenej transparentné 
čerpanie tej časti príjmov, ktorú priebežne vytvárajú členské príspevky a 1 % z daní. 
Tieto prostriedky sa čerpajú operatívne na prevádzku spoločnosti: zasadnutia pobočiek 
NSS, kancelárske potreby, kytice pre jubilantov, diéty a cestovné členov výboru spojené 
s plnením odborných činností, honoráre účtovníka a pod. Podľa vyjadrenia predsedníčky 
sa však na prevádzku podľa možnosti používajú prostriedky z účelovo určených 
zdrojov, členské príspevky sa tak darí kumulovať na usporadúvanie spoločných podujatí 
(napríklad valných zhromaždení). Toto konštatovanie nemôže revízia potvrdiť, keďže sa 
záznamy o čerpaní tohto pomyselného segmentu rozpočtu samostatne nevedú a 
neoznačujú. 
 
Odporúčania revíznej komisie: 
 

1. Doplniť chýbajúce údaje v prehľadoch o príjmoch, výdavkoch a z roka na rok 
prevádzaných financiách za jednotlivé roky.  

2. Účtovné doklady označovať poradovým číslom v každom roku, podľa 
možnosti na dokladoch uvádzať vždy zdroj čerpania a presný účel. 

3. Viesť peňažný denník. 
 

V Bratislave 16.5.2005                               
 
Revízna komisia NSS:  
Mgr. Júlia Domaracká  
PhDr. Katarína Nádaská, PhD. 
PhDr. Katarína Popelková, CSc.  
 
 
Príloha č. 4 
 

Ceny Národopisnej spoločnosti Slovenska za obdobie 2002–2004 
 
Hlavný výbor upustil od určovania poradia pri oceneniach Národopisnou spoločnosťou 
Slovenska, nakoľko je obtiažne zvážiť, kto z ocenených vyvinul v rámci svojich 
pracovných podmienok väčšiu snahu a úsilie, prekonal viac prekážok a docielil vyššiu 
kvalitu v tej-ktorej hodnotenej oblasti svojho pôsobenia. Z tohto dôvodu iba 
vymenovávame osoby a ich ocenenia za vedecko-organizačnú, výstavnícku a 
publikačnú činnosť, a to podľa jednotlivých rokov. 
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Ocenení boli 
za vedecko-organizačnú činnosť 
 
2002 
- Miroslav Sopoliga a kolektív pracovníkov Múzea ukrajinskej a rusínskej kultúry 

Slovenského národného múzea vo Svidníku – za organizačné zabezpečenie 15. 
Valného zhromaždenia NSS a konferencie vo Svidníku; 

- Mária Húščavová a kolektív pracovníkov Kysuckého múzea v Čadci – za 
dlhoročné organizovanie vedeckých seminárov a filmových festivalov „Etnofilm“ 
v Čadci; 

- Zita Škovierová – za zorganizovanie medzinárodného seminára „Tradícia 
a spoločensko-politické zmeny na Slovensku po 2. svetovej vojne“ v Bratislave; 

- Elena Beňušová – za zorganizovanie seminára z cyklu „Etnograf a múzeum“; 
 
2003 
- Zuzana Profantová – za zorganizovanie vedeckej konferencie o kultúrnom 

dedičstve Európy a vydanie zborníka „Traditional Culture as a Part of the Cultural 
Heritage of Europe“; 

- József Liszka – za organizačno-vedeckú prácu pri vydávaní národopisných 
publikácií o Maďaroch na Slovensku; 

- Milan Chlebana – za viacročné organizovanie seminárov k jubileám osobností 
etnológie; 

 
2004 
- Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – za dlhoročné organizovanie kolektívnych 

výskumov a odborných podujatí týkajúcich sa Slovákov v Maďarsku; 
- Bernard Garaj – za dlhoročné organizovanie etnomuzikologických seminárov na 

Slovensku; 
- Monika Vrzgulová za zorganizovanie seminára „Stabilita a zmeny hodnôt v 20. a 

21. storočí“ (venované pamiatke A. Prandu); 
 
za výstavnú činnosť 
 
2002 
- Katarína Holbová – za výstavu „Tradičné bývanie v meste a na dedine“ (s 

prihliadnutím na bohatú činnosť autorky – múzejníčky v oblasti výstavnej 
prezentácie); 

- Mária Machajdíková – za výstavu „Máriin príbeh“ o žene-vinohradníčke; 
- Tatiana Figurová – za výstavy organizované pri príležitosti Podpolianskych 

folklórnych slávností; 
 
2003 
- Kolektívu Múzea ukrajinskej a rusínskej kultúry Slovenského národného múzea vo 

Svidníku za výstavu „Do cerkvi, do mesta, do tanca“ o ľudovom odeve Rusínov a 
Ukrajincov po oboch stranách Karpát; 
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- Mária Felberová a Milan Chlebana – za výstavu „Sklomaľby v slovenských 
múzeách“ (prezentovanú v Trenčíne, Ružomberku, Levoči a Prešove); 

 
2004 
- Ľubica Sýkorová – za prípravu expozície Kysuckého múzea a za celoživotnú 

múzejnícku činnosť; 
- Mojmír Benža – Vladimír Kyseľ – Daniel Luther – Peter Maráky – Peter 

Slavkovský – za výstavu „Slovensko a jeho kultúra – jednota z rozmanitostí“ 
v SNM v Bratislave; 

- Izabela Danterová – za sériu výstavných podujatí v okrese Galanta i mimo neho; 
- Zuzana Drugová – za prípravu novej expozície v Stredoslovenskom múzeu 

v Banskej Bystrici; 
 
za publikačnú činnosť 
 
2002 
- Soňa Burlasová: „Slovenské ľudové balady.“ Scriptorium musicum. Bratislava 

2002; 
- Martin Slivka (in memoriam): „Slovenské ľudové divadlo“. Bratislava : Divadelný 

ústav 2002; 
- Klaudia Buganová – Marián Šangala: „Kríže Košíc a okolia.“ Bratislava : Vyd. Lúč 

2002. 
 
2003 
- Ján Tibenský – Viera Urbancová: „Slovensko očami Európy r. 900–1850.“ 

Bratislava : Academic Electronic Press 2003; 
- Milan Kováč – Arne B. Mann: „Boh všetko vidí. O Del sa Dihel. Duchovný svet 

Rómov na Slovensku.“ Bratislava : Chronos 2003; 
 
2004 
- Ján Botík: „Vyšná a Nižná Boca.“ Bratislava : Občianske združenie Ramža, SNM 

Bratislava, FiF UKF Nitra 2004; 
- Eva Pančuhová  – Zora Mintalová: „Z ľudovej kultúry Turca.“ Martin : Vyd MS, 

2004; 
- Zuzana Beňušková: „Religiozita a konfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve.“ 

Etnologické štúdie 11. Bratislava : Ústav etnológie SAV, Merkur, Dolný Oháj  
2004; 

- Viera Gašparíková (ed): „Slovenské ľudové rozprávky I.–III.“ Bratislava 2004. 
 
Ceny NSS boli prítomným oceneným odovzdané počas spoločenského večera 
v Terchovej. Ostatným oceneným budú odovzdané osobne alebo poštou do konca roka 
2005. 

 
Spracovala Zita Škovierová 
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