
 

 

 

 
Národopisná spoločnosť Slovenska 
Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF 
Ústav etnológie SAV 
 
 
 

 
 
 

 
Etnologické 

rozpravy 
 
 
 

Ročník XIX  2012   číslo 1-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava 



 

 

 



Etnologické rozpravy                                                       1-2/2012 

 

 

 

 
Obsah 
 
  
Editoriál 9 
 
Štúdie 
  

 

Margita Jágerová 
Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v NITRE 
v dvadsaťročnej retrospektíve a v jej aktuálnom dianí 
 

10 

Alojz Kontrik 
Drotárstvo na Kysuciach v medzivojnovom období  a jeho vplyv na 
rodinný život a lokálne spoločenstvo  
 

26 

Miriama Bošelová 
K transformácii identít Slovákov v Nadlaku 
 

43 

Peter Laučík 
Liptovská Teplička – život v nedotknuteľnej krajine 
 

58 

Dagmara Bacová 
„Doma je len doma.“ Významy domova slovenských migrantiek 
v Londýne 
 

75 

Anna Kasanová  
Lokálne prejavy globalizácie na príklade mesta Vrútky 
 

85 

Katarína Rabatinová 
Súčasné povesti a fámy v urbánnom prostredí Žiliny 
 

103 

Martina Ďurčeková 
K problematike identity študentov – Slovákov z Dolnej zeme 
v meste Nitra 
 

133 

Zuzana Denková 
Banskoštiavnický šachtág - rituál či divadlo? 
 

154 

  



 

 

  

 

Téma – K semináru Etnológia v praxi 
 
Miroslav Bartoš 
Vizuálna antropológia v praxi 
 

173 

Zuzana Denková 
Etnológ – kurátor v múzeu (na príklade Slovenského banského 
múzea v Banskej Štiavnici) 
 

188 

Kamila Beňová 
Etnológia a prax alebo etnológia s niekoľkými „áčkami“ 
 

197 

Eva Ryšavá – Monika Velšicová 
Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry 
 

209 

Igor Littva  
Ľudová kultúra v regionálnom umeleckom vzdelávaní  
(Dolný Liptov) 

 

215 

Rozhovor  
 
Rozhovor s Mgr. K. Királyovou, PhD., 
 riaditeľkou Slovenského osvetového centra v Maďarsku 
 

228 

Správy a materiály 
 

 

Veronika Mezeiová  
Študentské aktivity za pravým brehom rieky Moravy 
 

236 

Kamila Beňová 

(Dobré) správy z dvoch konferencií  

 

Zuzana Beňušková 
Knihy z Veľkej Británie 
 

242 
 
 
247 

Bibliografia časopisu Etnologické rozpravy za roky 1996 – 2011 
 
Zoznam autorov 

255 
 
297 
 

 
 
 



Etnologické rozpravy                                                       1-2/2012 

 

 

 

 
Contents 
 
  
Editorial 9 
 
Essays 
  

 

Margita Jágerová 
Department of Ethnology and Ethnomusicology, Faculty of Arts, 
Constantine the Philosopher University in Nitra in twenty year 
retrospective and its current events 

10 

 
Alojz Kontrik 
Tinker´ craft in Kysuce in the interwar period and its impact on 
family life and local community 

26 

 
Miriama Bošelová 
Transformation of identity of the Slovaks in Nadlac 

43 

 
Peter Laučík 
Liptovská Teplička – life in untouchable country 
 

58 

Dagmara Bacová 
„Home is only at home.“ Meanings of home of Slovak migrants in 
London 
 

75 

Anna Kasanová  
Local manifestations of globalization on the example of Vrútky 

85 

 
Katarína Rabatinová 
Current legends and hoaxes in the urban environment of Zilina 

 
103 

 
Martina Ďurčeková 
The issue of identity of students - Slovaks from Lowland in Nitra 

 
133 

 
Zuzana Denková 
Banskoštiavnický šachtág - ritual or theatre? 
 

 
154 

  



 

 

  

 

 
Topic – The seminar meeting Ethnology in practice 
 

 
 
 

Miroslav Bartoš 
Visual anthropology in practice 
 

173 

Zuzana Denková 
Etnologist – curator in the museum (on the example of the Slovak 
Mining Museum in Banská Štiavnica) 
 

188 

Kamila Beňová 
Ethnology and practice or ethnology with several „A“s 
 

197 

Eva Ryšavá – Monika Velšicová 
Coordination center of traditional folk culture 
 

209 

Igor Littva  
Folk culture in regional arts education 
(Lower Liptov) 

 

215 

Interview  
 
Interview with Mgr. K. Királyová, PhD.,director of the Slovak Cul-
tural Centre in Hungary   
 

 
228 

Reports and materials 
 

 

Veronika Mezeiová  
Student activities behind the right bank of the river Morava 
 

236 

Kamila Beňová 

(Good) news from two conferences 

 

Zuzana Beňušková 
Books from Great Britain 
 

242 
 
 
247 

Bibliography of the journal Ethnological Discourses from years 
1996 – 2011 
 
List of authors 

255 
 
 
297 

 
 



Etnologické rozpravy                                                                                 1-2/2012 

 

 

 

9 

 
Editoriál 
 
Univerzitné vzdelávanie v odbore etnológia je v súčasnosti na Slovensku 

realizované na troch pracoviskách. Práve jedno z nich – Katedra etnológie 
a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa 
oslávila v predchádzajúcom akademickom roku 2011/2012 20. výročie 
svojej existencie. Etnologické rozpravy za rok 2012 vychádzajú ako 
dvojčíslo a sú venované práve tomuto pracovisku. Prezentujú prácu nielen 
jeho súčasných členov – pedagógov, ale najmä absolventov, či už 
magisterského alebo doktorandského štúdia.  

Úvodná sekcia časopisu Štúdie je venovaná vzniku katedry, počiatkom 
jej formovania, vývinu a aktuálnemu dianiu. Ďalšie štúdie prezentujú rôzne 
oblasti etnologického bádania – problematiku drotárstva a vplyvu tohto 
spôsobu obživy na rodinné a sociálne vzťahy, súčasné podoby urbánnych 
povestí v Žiline, problematika identity, projekcie domova u migrantiek, 
prejavy globálneho verzus lokálne, genéza a súčasný stav baníckych 
rituálov či stratégie prežitia na príklade vybranej profesijnej skupiny 
v rurálnom prostredí.   

Kvalita a forma vysokoškolského vzdelávania v našom odbore má 
bezpochyby dopad aj na ďalšie uplatnenie absolventov v praxi, ktorí 
majú potenciál podieľať sa na formovaní nášho odboru nielen na úrovni 
výskumných a vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií, ale najmä 
v oblasti aplikovania etnologických poznatkov v širokom spektre 
pracovných pozícií. Práve táto problematika bola náplňou seminára 
„Etnológia v praxi“, ktorý bol súčasťou už etablovaného celotýždňového 
podujatia nitrianskej katedry – tzv. Etnologických dní. Každoročne ich 
organizuje toto pracovisko v mesiaci marec (bližšie údaje o ňom 
v úvodnej štúdii o nitrianskej katedre). Niektoré príspevky z tohto 
seminára sú náplňou sekcie Téma. Predstavujú skúsenosti absolventov 
katedry, ktorí našli uplatnenie v rôznych pracovných pozíciách, kde sú 
konfrontovaní s realitou potrieb pracovného trhu a praktickej aplikácie 
etnologických poznatkov nadobudnutých počas štúdia.   

Okrem štúdií a príspevkov zo seminára číslo prináša rozhovor, ale i 
informatívne ladené príspevky v jeho záverečnej časti, taktiež bibliografiu 
časopisu Etnologické rozpravy za roky 1996 – 2011. Za redakčný tím si 
želáme, aby aj toto číslo bolo inšpiratívne a podnetné pre všetkých jeho 
čitateľov.  

 
     Margita Jágerová 
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Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF 
v NITRE v dvadsaťročnej retrospektíve a v jej 

aktuálnom dianí 
 

Margita Jágerová 
 
 
 
Abstract: University education in the field of ethnology in Slovakia began to 

write its history in 1921 in the framework of the Comenius University in Bratisla-
va. Twenty years ago the idea of creation of a new department of education in 
this field was established in Nitra, at the Faculty of Education, at that time, today 
Constantine the Philosopher University in Nitra. This paper summarizes the 
development of the Department of Ethnology and Ethnomusicology in Nitra – it 
presents not only the circumstances of its creation, the process of its formation 
from the different aspects, but also outlines the current status, perspectives and 
future direction of this department. 

  
Kľúčové slová: university education, ethnology, The Department of Ethnology and Et-

hnomusicology UKF in Nitra 
Key words: vysokoškolské vzdelávanie, etnológia, Katedra etnológie a etnomuzikológie 

UKF v Nitre  

 
Katedra etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre 

oslávila v uplynulom akademickom roku dvadsiate výročie svojej exis-
tencie. Túto udalosť si pedagógovia, študenti a absolventi pripomenuli 
prostredníctvom odborného seminára „Etnológia v praxi“ a následného 
stretnutia na slávnostnom spoločenskom večeri. Obe aktivity boli súčas-
ťou už stabilného a etablovaného podujatia katedry – tzv. „Etnologic-
kých dní“, organizovaných posledný marcový týždeň roku 2012. Pred-
kladaný príspevok si kladie za cieľ prezentovať dané pracovisko, pred-
staviť nielen okolnosti jeho vzniku, procesu formovania z rôznych aspek-
tov, ale aj načrtnúť súčasný stav, perspektívy a ďalšie smerovanie. Ma-
teriál je prvým sumarizujúcim pokusom o zmapovanie tejto problematiky 
a pokladáme ho za dôležitý článok k ozrejmeniu procesu vývinu vysoko-
školského vzdelávania v danej oblasti, ale i samotných odborových dejín 
slovenskej etnológie.  
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Počiatky a vôbec myšlienka vysokoškolského vzdelávania študentov 

v oblasti praktickej folkloristiky sú spojené s pôsobením folklórneho sú-
boru Ponitran, ktorý v tom čase zastrešovala Katedra hudobnej výchovy 
Pedagogickej fakulty v Nitre. Členovia súboru sa dožadovali určitých kom-
plexnejších informácií ohľadom tradičnej ľudovej kultúry, tanečného 
a hudobného folklóru, ktorý praktizovali na scéne v rámci súboru. Niektorí 
z nich mávali pred nácvikmi prednášky o ľudovom tanci a z etnochoreológie 
s vtedajším choreografom súboru J. Blahom. V tom čase bol zamestnan-
com Katedry hudobnej výchovy PF v Nitre, mal na starosti tanečnú zložku 
súboru, podobne ako i M. Járek, ktorý viedol hudobnú zložku tohto telesa. 
Začali prvé prednášky pre členov súboru a vzniklo Oddelenie folkloristiky 
Pedagogickej fakulty v Nitre, ktorého vedúcou sa stala E. Ondrejčeková, 
vtedajšia riaditeľka FS Ponitran.  

V tom čase sa však veci rozhýbali aj iným smerom. V roku 1990 sa na festi-
vale vo Východnej stretol J. Čukan, pracovník SNM v Martine, s M. Leščá-
kom, v tom čase riaditeľom Národopisného ústavu SAV v Bratislave. J. Čukan 
mu prezentoval myšlienku o vytvorení priestoru v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania na výučbu odboru zameraného na regionálne osobitosti tradičnej 
ľudovej kultúry s akcentom na folkloristiku, slovesno-dramatický a hudobno-
tanečný folklór z aspektu teoretického i praktického. M. Leščák následne 
inicioval u vtedajšieho dekana nitrianskej pedagogickej fakulty P. Libu

1
 pri-

zvanie J. Čukana na konkurz do Nitry. Práve P. Libu možno v tomto procese 
pokladať za kľúčovú osobnosť. Išlo nielen o dekana vtedajšej fakulty, ale pre-
dovšetkým o renomovaného bibliografa, literárneho vedca a historika, ktorý 
mal k otázkam folklóru a literárneho folklorizmu v svojej profesijnej orientácii 
veľmi blízko

2
 a bol tejto myšlienke naklonený. J. Čukan bol prijatý na Pedago-

gickú fakultu v Nitre, začal budovať nové pracovisko a etabloval sa ako zakla-
dateľ Katedry folkloristiky a regionalistiky. Jeho ideou bolo zamerať výučbu 
národopisu inak, než na dovtedy jedinom pracovisku poskytujúcom vzdelanie 
v tomto odbore – na Univerzite Komenského v Bratislave. Bola to idea, ktorá 
katedru špecifikuje a vymedzuje jej osobité miesto v rámci katedier 
s podobným zameraním podnes – dôraz na folkloristiku v rámci kultúrnych 
regiónov Slovenska, slovesno-dramatický a hudobno-tanečný folklór 
z aspektu teoretického i praktického.  

Katedra začala svoju činnosť v školskom roku 1991/1992, kedy nastú-
pili prví študenti na trojročné bakalárske štúdium v odbore folkloristika 

                                                           
1
 Viedol Pedagogickú fakultu, neskôr Vysokú školu pedagogickú, následne Univerzitu 

Konštantína Filozofa v Nitre od r. 1991 do  r. 1999 najskôr ako dekan, po pretransformova-
ní na vysokú školu, neskôr na univerzitu, ako rektor. 
2
 Pozri najmä jeho monografické práce Čítanie starých otcov (1970), Literatúra a folklór 

(1991), taktiež viaceré ďalšie práce. 
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a regionalistika. Oficiálne názov pracoviska Katedra folkloristiky 
a regionalistiky Pedagogickej fakulty v Nitre

3
 začal platiť v apríli 1992 

(Čukan, 1992, s. 115). Do jej vedenia nastúpil J. Čukan, ktorý sa zásad-
nou mierou zaslúžil o etablovanie a vyprofilovanie nového pracoviska 
nielen v rámci predchodkyne Univerzity Konštantína Filozofa, ale aj 
v povedomí širšej odbornej verejnosti. Vytvoril prvý tím pedagógov, me-
dzi ktorými boli, okrem už spomínaného J. Blaha (vo vysokoškolskom 
prostredí v Nitre pôsobil od r. 1979 do r. 1997), M. Járeka (zastrešoval 
výučbu hudobných nástrojov), aj E. Žilíková,

4
 od r. 1992 V. Feglová

5
 

(duchovná a sociálna kultúra) a B. Garaj, ktorý formoval a podnes odbor 
formuje v oblasti problematiky etnomuzikológie, hudobnej a tanečnej 
folkloristiky. M. Leščák pôsobil na katedre od jej počiatkov do r. 1998, 
prednášal problematiku slovesnej folkloristiky, folklorizmu a európskeho 
folklóru. Kmeňoví pracovníci boli pochopiteľne počas celého fungovania 
katedry v pedagogickej činnosti dopĺňaní prizvanými odborníkmi 
z výskumných, muzeologických a iných inštitúcií (Národopisný ústav, 
neskôr Ústav etnológie SAV, Etnografické múzeum SNM v Martine, Ús-
tav hudobnej vedy SAV v Bratislave, NOC v Bratislave, SPU v Nitre...). 
Počas fungovania pracoviska ich bolo viacero – O. Danglová, A. Gazdí-
ková, A. Vargicová, H. Kyseľová, D. Moravčíková, R. Kovalčík, J. Michá-
lek, L. Mlynka, R. Stoličná... a i. Postupne pribudli k interným pracovní-
kom (či už na celý alebo čiastočný úväzok) S. Dúžek

6
 (1992 – 1999), H. 

Hlôšková (1994 – 2004), Z. Beňušková (od r. 1996 podnes), M. Paulovi-
čová (1996 – 1999), M. Jágerová (od r. 1997 podnes), V. Géciová (1999 
– 2008),

7
 J. Botík (2000 – 2010), M. Bocánová (2000 – 2012), D. Belko 

(2000 – 2009), neskôr A. Šalingová (2003 – 2008). K externým predná-
šajúcim v druhej dekáde fungovania katedry pribudli A. Mann, B. Moron-

                                                           
3
 Názov Pedagogická fakulta v Nitre bol v r. 1993 zmenený na názov Vysoká škola peda-

gogická v Nitre, od r. 1996 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 
4
 Pôvodne bola členkou Katedry slovenského jazyka a literatúry, na novovzniknutej katedre 

pracovala dva roky. Oblasťou jej záujmu boli odborové dejiny a oblasť folklóru, metodiky 
jeho využívania v praxi. Okrem toho sa už predtým venovala nielen zberu hudobného 
a slovesného folklóru, jeho praktickou interpretáciou, ale aj drevovýrobou a výtvarnou 
produkciou (drevené hračky vychádzajúce a inšpirované ľudovou tradíciou).  
5
 V. Feglová pôsobí ako externá vyučujúca na katedre podnes. 

6
 Vyučoval etnochoreologické disciplíny, problematiku terénneho výskumu tanečného 

folklóru, dramaturgiu, metodiku a spracovanie slovenských ľudových tancov a i. Ešte v r. 
2004 – 2005 prednášal na externej forme štúdia.  
7
 Zastrešovala tradičné ľudové umenie, výtvarnú a odevnú kultúru, praktické disciplíny 

zamerané na výtvarno-remeselné techniky. Jej participácia na chode katedry mala rôzne 
formy – určitý čas pracovala na pozícii interného pracovníka na čiastočný úväzok, prevaž-
ne však bola externou pracovníčkou.    
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gová, P. Klobušická, K. Kočík, E. Varga,
8
 K. Nováková, S. Letavajová, D. 

Kľučárová, K. Nádaská, T. Hrustič, A. Krausová a i., z ktorých s katedrou 
mnohí spolupracujú podnes.   

Vo vedení pracoviska sa počas jeho fungovania vystriedalo viacero pra-
covníkov. Od založenia do r. 1998 ho viedol J. Čukan, po ňom na niekoľko 
mesiacov prevzal vedenie B. Garaj, od r. 1999 viac ako 6 rokov viedla 
pracovisko V. Feglová, v rokoch 2005 – 2011 Z. Beňušková, od októbra r. 
2011 M. Jágerová.  

Treba zdôrazniť, že v čase vzniku katedry išlo o prvý neučiteľský odbor 
na vtedajšej Pedagogickej fakulte, ktorého ďalšia existencia bola veľmi 
neistá, ale zato odôvodnená. Bakalárske štúdium bolo v počiatkoch za-
merané na prípravu absolventov, ktorí by mali kompetencie v oblasti 
miestnej a regionálnej kultúry, záujmovej činnosti v rôznych typoch škol-
ských zariadení. Jednotlivé prednášané disciplíny akcentovali regionálne 
osobitosti etnokultúrnych tradícií, slovesnú, hudobnú a tanečnú folkloris-
tiku, prehľad v oblasti duchovnej, sociálnej a materiálnej kultúry, etno-
muzikológie, etnochoreológie. Pri prijímaní prvých uchádzačov na štú-
dium boli brané do úvahy aj interpretačné schopnosti v oblasti tanečné-
ho, hudobného a výtvarného umenia, ktoré boli  predmetom talentovej 
prijímacej skúšky, nakoľko nielen pri zrode katedry, ale počas jej celého 
trvania až podnes sú v rámci štúdia akcentované prakticky zamerané 
disciplíny na hudobný a tanečný folklór.  

Prvý ročník študentov tvorili nielen už spomínaní záujemcovia z FS 
Ponitran, ale i viacerí aktívni členovia folklórneho hnutia z celého Slo-
venska, u ktorých bol potenciál pracovať v tejto oblasti aj po ukončení 
štúdia. Študenti mali počas svojho štúdia povinnú prax vo FS Ponitran, 
od čoho sa v ďalších ročníkoch upustilo, nakoľko neraz súčasne pôsobili 
aj v svojom domovskom súbore. Prax v takýchto telesách však bola ešte 
počas niekoľkých rokov povinnou súčasťou vzdelávacieho programu, 
neskôr taktiež i pedagogická prax v školských a záujmových zariade-
niach. Hoci bol prvý ročník štúdia pôvodne koncipovaný ako bakalársky 
neučiteľský smer, niektorým absolventom bolo umožnené pokračovať po 
jeho ukončení v magisterskom štúdiu, dokonca absolvovať pedagogické 
minimum. Formou štátnej záverečnej skúšky dostali študenti možnosť 
ukončiť úplné pedagogické vzdelanie. Náplňou ich štúdia boli teda aj 
predmety pedagogicko-psychologického zamerania a všeobecného uči-
teľského základu, čo dodnes mnohí využívajú vo svojom ďalšom uplat-
není v praxi na rôznych typoch škôl, najmä v umeleckom školstve či 
v oblasti záujmovej činnosti a práce s deťmi, mládežou.   

                                                           
8
 P. Klobušická, E. Varga aj K. Kočík mali na určitý čas vytvorený aj čiastočný úväzok 

v pozícii interných zamestnancov katedry.  
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Ďalší ročník štúdia bol formovaný ako odbor učiteľstvo všeobecno-
vzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov slovenský jazyk 
a literatúra – národopis. Ambíciou pri takto kreovanom odbore bolo pri-
praviť absolventov, ktorí by v učiteľskej praxi vedeli náležite využívať 
prvky tradičnej kultúry v jednotlivých vyučovaných predmetoch, učiteľov, 
ktorí poznajú etnokultúrny vývin, jeho špecifiká, kultúrnu históriu a vedia 
nielen pracovať s danými poznatkami v praxi na úrovni regiónu a lokality 
pôsobenia, ale prostredníctvom terénneho výskumu a využívania zozbie-
raných dát by získavali potrebný materiál na túto činnosť. Aj v tomto prí-
pade, podobne ako i v nasledujúcich ročníkoch, boli akcentované praktic-
ké interpretačné znalosti z oblasti ľudového tanca, hudby, spevu či výtvar-
ného umenia. Treba zdôrazniť, že katedra sa od počiatkov formovala nie-
len ako pedagogické, vedecké, ale i umelecké pracovisko, na ktorom má 
podnes značný význam umelecká činnosť. Týka sa nielen jej pracovníkov, 
ale i študentov. 

Tretí rok fungovania pracoviska bol opätovne pripravený bakalársky 
študijný jednoodborový program učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov – národopis. Úspešným absolventom bolo umožnené dokon-
čiť si magisterské štúdium. V ďalších rokoch bolo možné študovať odbor 
národopis v kombinácii s jedným predmetom ako magisterský učiteľský 
smer. Uchádzači si mohli vybrať z viacerých ponúkaných kombinácií 
národopisu s rôznymi predmetmi ako história, etika, kulturológia, psycho-
lógia, výtvarná výchova, slovenský i ďalšie jazyky a i. 

Poslaním univerzitného pracoviska je, okrem pedagogickej činnosti, 
zastrešovať aj vedecko-výskumnú a publikačnú oblasť. Vzhľadom na 
pôsobenie vo vysokoškolskom prostredí pedagogického zamerania ka-
tedra v prvej dekáde svojho fungovania rozvíjala problematiku aplikácie 
ľudovej kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese na základných ško-
lách. V deväťdesiatych rokoch bola nápomocná pri projektovaní prvých 
experimentálnych škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy 
a ľudovej kultúry, aktivizovala sa v oblasti metodickej a posudzovateľskej 
činnosti v tomto procese. Zorganizovala niekoľko podujatí na danú tému, 
z ktorých vzišli aj jednotlivé publikačné výstupy, patriace medzi základné 
odborné a metodické materiály v danej oblasti. Už v apríli r. 1993 kated-
ra pripravila odborné podujatie za účasti etnológov a pedagogických 
pracovníkov so zameraním na možnosti presadzovania a aplikácie prv-
kov tradičnej ľudovej kultúry do výchovno-vzdelávacieho procesu pod 
názvom Postavenie ľudovej kultúry vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese.

9
 Od počiatku svojho fungovania tak poskytla platformu na vzájom-

                                                           
9
 Z konferencie vyšiel rovnomenný zborník v r. 1993. Pozri v závere uvádzaný zoznam 

literatúry. 
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nú kooperáciu etnológov, etnomuzikológov, etnochoreológov, folkloristov 
a iných odborníkov s učiteľmi na výmenu skúseností, deklarovanie vzá-
jomných možností spolupráce v tejto oblasti a ich rozvoj. V tomto smere 
možno skonštatovať, že katedra položila základy interdisciplinárneho 
vedeckého, ale i na praktické otázky zameraného diskurzu k danej prob-
lematike. V tom istom roku zorganizovala ďalšie podujatie pod názvom 
Ľudové tradície a regionálna kultúra (1993),

10
 na ktorom sa riešili 

viaceré tematické okruhy, ako napr. zachovávanie kultúrneho dedičstva 
a rozvíjanie lokálnej regionálnej a národnej identity, využívanie folklór-
nych tradícií, aplikáciu tradičných kultúrnych hodnôt v miestnej kultúre, 
ako aj vo výchovnej a vzdelávacej činnosti múzeí a škôl. V tomto smere 
katedra pokračovala aj v rámci konferencie organizovanej pri medziná-
rodnom podujatí Akademická Nitra v r. 1994 – Tradičná ľudová kultúra 
a výchova v Európe.

11
 Zatiaľ poslednú aktivitu v tomto smere katedra 

realizovala v spolupráci s Národopisnou spoločnosťou Slovenska v r. 
2001, kedy zorganizovala medzinárodné podujatie Kultúrne dedičstvo 
a región v systéme výučby.

12
 Seminár bol, okrem iného, aj jedným 

z príspevkov etnologickej odbornej verejnosti k procesu napĺňania odpo-
rúčaní UNESCO na ochranu tradičnej ľudovej kultúry z r. 1989. Odzneli 
na ňom jednak referáty samotných pedagógov z rôznych typov škôl, ale 
i etnológov zo Slovenska a Českej republiky, boli prijaté určité závery 
smerované na kompetentné orgány Ministerstva školstva SR smerujúce 
k podpore tejto oblasti v pedagogickej praxi.   

Významným podujatím medzinárodného významu, a to nielen pre ka-
tedru, ale aj širokú odbornú verejnosť, bol 30. svetový kongres Interna-
tional Council for Traditional Music – UNESCO, ktorý sa v roku 1997 
konal v Nitre za účasti 250 etnomuzikológov z celého sveta. Generálnym 
sekretárom bol B. Garaj, katedra jedným z jeho spoluorganizátorov, 
v rámci organizačného zabezpečenia sa na podujatí podieľalo aj viacero 
vtedajších našich študentov. Katedra participovala na spoluorganizovaní 
8 ročníkov Etnomuzikologických seminárov, medzinárodného fóra 
etnomuzikológov v rámci spolupráce s ÚHV SAV, ale i odborných semi-
nárov Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní v spolupráci 
so Spolkom hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii. Tento se-
minár sa v Nitre pod záštitou katedry konal trikrát – v r. 2008, 2009, 
2010.

13
 

                                                           
10

 Z podujatia bol publikovaný rovnomenný zborník v r. 1994. Pozri v závere uvádzaný 
zoznam literatúry. 
11

 Rovnomenný zborník vyšiel v r. 1995. Pozri v závere uvádzaný zoznam literatúry. 
12

 Zborník z podujatia podnes nevyšiel. 
13

 V roku 2011, opätovne aj spolupráci s katedrou, sa seminár uskutočnil v Prešove pod 
gesciou Katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia FF PU v Prešove.  
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V rámci vedecko-výskumnej činnosti katedra riešila grantové úlohy 
zamerané na etnokultúrny vývin Ponitria, migračné procesy v tejto oblas-
ti, výskum hudobných a tanečných tradícií jednotlivých lokalít najmä 
Ponitria a Tekova.

14
 Postupne získavala práva na realizovanie habilitač-

ných a inauguračných konaní,
15

 rigorózneho konania (PhDr.). Na zvyšo-
vanie svojej kvalifikácie tak dostali priestor nielen domáci zamestnanci, 
ale i mnohí odborníci z viacerých inštitúcií z celého Slovenska.  

Od počiatku fungovania sa na katedre začal budovať knižničný fond, 
fond rukopisných archívnych materiálov (čiastkové práce študentov, 
prepisy terénnych výskumov), audiovizuálny fond, materiálno-technické 
zabezpečenie. Katedra nadväzovala kontakty s rôznymi inštitúciami pro-
fesijne blízkeho zamerania ako doma (Ústav etnológie SAV v Bratislave, 
Národopisný odbor MS v Martine, muzeálne inštitúcie, Slovenská náro-
dopisná spoločnosť pracujúca pri SAV, Ústav hudobnej vedy SAV...), tak 
i v zahraničí (najmä podobne zamerané vysokoškolské pracoviská 
v Poľsku – Opole, Czieszin, Institut fűr Volsmusikforschung vo Viedni...) 
hlavne v oblasti konfrontácie študentských vedeckých aktivít a prác. 
Vytvárali sa možnosti nielen na výmenu poznatkov v tejto oblasti, aktív-
nych účastí pracovníkov a študentov na vedeckých podujatiach, ale 
i spoločných exkurzií, výmenných pobytov študentov. Osobitou možnos-
ťou bola účasť študentov na terénnych výskumoch, či už v rámci predpí-
saného povinného terénneho výskumu, ktorý bol a je od počiatku fungo-
vania katedry súčasťou učebných plánov, ale najmä na projektoch iných 
inštitúcií, kde študenti mali možnosť zúčastniť sa (napr. záchranný vý-
skum zátopovej obce Mojšova Lúčka pri Žiline, medzinárodné národo-
pisné tábory organizované Výskumným ústavom Zväzu Slovákov 
v Maďarsku a i.). 

Druhá dekáda fungovania katedry sa niesla v znamení rozvoja perso-
nálneho obsadenia, inovácie a rozšírenia prednášaných študijných dis-
ciplín, odborného rastu pracovníkov katedry, ale i rozvoja externých fo-
riem štúdia. Od akademického roka 2001/02 sa štúdium opäť sformovalo 
na jednoodborový neučiteľský smer, pracovisko sa od r. 2002 premeno-
valo na Katedru etnológie a etnomuzikológie FF UKF, základný poskyto-
vaný študijný odbor bol taktiež premenovaný na etnológiu (3.1.3). Počas 
fungovania katedry však nebol a nie je jediným, v ktorom pracovisko 
ponúka akreditované vysokoškolské vzdelávanie. Od konca deväťdesia-

                                                           
14

 V tomto smere pôsobili a podnes pôsobia najmä B. Garaj a M. Járek, ktorí publikovali už 
niekoľko knižných vydaní piesňového materiálu.  
15

 Prvými inaugurovanými profesormi v odbore folkloristika na UKF v Nitre boli J. Čukan, M. 
Leščák a J. Botík v r. 2001, neskôr v odbore etnológia V. Feglová a B. Garaj, inauguračné 
konanie v r. 2012 absolvovala aj Z. Beňušková.  
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tych rokov, popri externých formách štúdia národopisu/etnológie, bol 
od akademického roka 1997/1998 zriadený pod hlavičkou katedry odbor 
v externej forme – manažment kultúry a turizmu (aktuálny názov odbo-
ru kulturológia – riadenie kultúry a turizmu). Hoci bol spočiatku otvorený 
len pre externé formy štúdia, neskôr boli vytvorené aj možnosti denného 
štúdia. Značný záujem o obe formy vzdelávania vyústili do vzniku samo-
statnej Katedry manažmentu kultúry a turizmu, ktorá oficiálne začala 
fungovať od r. 1999, dovtedy patrili študenti tohto odboru pod Katedru 
folkloristiky a regionalistiky. Vedenie novovzniknutého pracoviska prebral 
J. Čukan, ktorý v tejto funkcii pôsobí podnes.    

Katedra folkloristiky a regionalistiky v tomto období začala poskytovať 
vzdelanie v bakalárskom odbore v externej forme animátor voľnočaso-
vých aktivít, na ktorý má akreditáciu aj v súčasnosti. Pripravuje absol-
ventov ovládajúcich poznatky o tradičnej kultúre a etnokultúrnych tradí-
ciach, ktoré vedia patrične využívať v osvetovo-vzdelávacej a v animá-
torskej činnosti, v manažovaní voľnočasových a komunitných aktivít, 
zážitkového vzdelávania, v cestovnom ruchu. Týmto cieľom je podriade-
né aj celkové nastavenie štúdia, ktoré okrem etnologických 
a folkloristických disciplín obsahuje aj predmety zo základov manažmen-
tu, cestovného ruchu, ekonómie, geografie, psychológie, cudzích jazy-
kov a i.   

V r. 2009 bol v externej forme otvorený nový bakalársky študijný odbor 
hudobná a tanečná folkloristika, ktorého prví absolventi skončili štú-
dium práve v uplynulom akademickom roku. Hudobná a tanečná folklo-
ristika ako špecifická súčasť etnológie objasňuje vývin hudobných 
a tanečných tradícií v rozširujúcom zábere, vyžaduje erudíciu 
z etnomuzikológie a etnochoreológie. Kladie dôraz nielen na teoretické 
zvládnutie nosných tém, ale aj ich praktické zvládnutie pre potreby pra-
xe. Takto špecializovaný študijný program, ktorý vychádza z potreby 
praxe, je na Slovensku ojedinelý.  

Významným medzníkom v existencii pracoviska bolo udelenie akredi-
tačných práv na realizovanie tretieho stupňa vysokoškolského štúdia – 
doktorandského štúdia (interná aj externá forma) a to od akademického 
roka 2005/2006. Odvtedy má katedra dosah aj na možnosť prípravy 
ďalších potenciálnych odborných vedeckých pracovníkov v odbore etno-
lógia, a to nielen v dennej, ale i v externej forme.

16
  

Najmä za posledné desaťročie sa výrazne rozšírili možnosti participá-
cie pracovníkov ale i študentov na rôznych domácich a zahraničných 

                                                           
16

 Doktorandské štúdium na katedre ukončili úspešnými obhajobami dizertačných prác K. 
Koštialová, S. Kralj, J. Rajniaková, J. Ambrózová, P. Obuch, v roku  2012 P. Laučík, D. 
Bacová a V. Taliga. 
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projektoch, medzinárodnej spolupráci, výmenných pobytoch, najmä 
v rámci programu Erazmus či siete CEEPUS a i. 

Nezanedbateľnou súčasťou fungovania pracoviska je i umelecká 
a organizačná činnosť v prípade rôznych odborných podujatí, kultúrnych 
aktivít. Pedagógovia a študenti katedry sa počas jej existencie podieľali 
na organizácii a programovej náplni rôznych kultúrnych podujatí, scénic-
kých programov, festivalov (Akademická Nitra), dokonca boli ich iniciá-
tormi a zakladateľmi (napr. Folklórny festival Koliesko v Kokave nad 
Rimavicou, Gajdošské fašiangy v M. Lehote...). Pôsobia podnes praktic-
ky na všetkých nadregionálnych vrcholových akciách folklórneho hnutia 
(okrem už uvádzaných aj napr. Hontianska paráda v Hrušove, FF Vý-
chodná, FS pod Poľanou v Detve a i.), resp. podujatiach s lokálnym 
a regionálnym významom. Pre študentov je to vynikajúca príležitosť 
prakticky uplatňovať získané vedomosti v praxi. Viacerí pracovníci kated-
ry sa dlhodobo venujú aj praktickej interpretácii hudobných a tanečných 
prejavov, podieľajú sa na realizácii a príprave množstva hudobných na-
hrávok, audiovizuálnych výstupov, realizácii mnohých koncertov 
a vystúpení na viacerých scénach a vrcholných podujatiach doma 
i v zahraničí. Aj študenti v tomto smere prispievali a prispievajú svojimi 
aktivitami.

17
    

 
Aktuálne dianie na katedre za posledný akademický rok 

2011/2012 a jej súčasné smerovanie 
V súčasnosti katedra poskytuje vzdelanie v odbore etnológia (denné aj 

externé štúdium, stupeň bakalársky, magisterský, doktorandské štú-
dium), v odbore hudobná a tanečná folkloristika (len externá forma baka-
lárskeho štúdia), ďalej animátor voľnočasových aktivít (len externá forma 
bakalárskeho štúdia), má akreditáciu na inauguračné a habilitačné ko-
nania. Jednotlivé kurzy z etnológie sú zamerané na socionormatív-
nu kultúru, sociokultúrne pozadie vývinu jednotlivých regiónov Sloven-
ska, kultúru etnických menšín a kultúrne dedičstvo regiónov obsiahnuté 

                                                           
17

 V r. 2007 študenti založili občianske združenie PAF (Priatelia autentického folklóru) 
sídliace pod hlavičkou katedry. Vyvíjalo aktivity smerom k organizovaniu a zastrešeniu 
mnohých podujatí zameraných na umelecké a metodické pôsobenie (školy tanca) v oblasti 
prezentácie a propagácie folklóru a tradičnej ľudovej kultúry. V r. 2006 - 2007 študenti 
katedry vytvorili aj vlastný scénický program pozostávajúci zo spracovania tanečného 
a hudobného folklóru, vznikla aj katedrová ľudová hudba, ktorá sa zúčastnila, neskôr aj 
s tanečnou a speváckou zložkou, viacerých domácich a medzinárodných podujatí, napr. 
v Poľsku na festivale v meste Sokolow Podlasky v roku 2006, na festivale vo francúzskom 
Chamonix v roku 2007, kde získali aj ocenenia za úspešnú prezentáciu. Občianske zdru-
ženie vyvíjalo intenzívnu činnosť v organizovaní a zastrešovaní tanečných domov v Nitre 
od r. 2007 do r. 2011.    
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v slovesnej, hudobnej, tanečnej a remeselno-výtvarnej tradícii. Naďalej je, 
najmä v rámci disciplín bakalárskeho stupňa, kladený dôraz aj na praktic-
ky orientované disciplíny z oblasti hudobných, vokálnych a tanečných 
folklórnych prejavov. 

Okrem primárnej orientácie na výchovu etnológov má katedra naďalej 
osobité postavenie v rámci podobne zameraných študijných odborov na 
Slovensku vďaka orientácii na praktickú folkloristiku, etnomuzikológiu 
a etnochoreológiu, výtvarno-remeselné techniky. Špecifikom je možnosť 
profilácie absolventa na hudobný, tanečný folklór či tradičné výtvarné pre-
javy. Študijné plány obsahujú teoretické aj prakticky zamerané disciplí-
ny. Absolventi sa uplatňujú v rôznych pracovných pozíciách – od vý-
skumných a odborných pracovníkov v rôznych inštitúciách, v múzeách, 
v kultúrnych a osvetových strediskách cez učiteľov v umeleckom škol-
stve, pracovníkov v záujmových zariadeniach a i. Študenti sa pravidelne 
zúčastňujú celoštátnych prehliadok študentskej odbornej vedeckej čin-
nosti v odbore, ale i medzinárodných podujatí. Pracovníci katedry už 
niekoľko rokov redakčne pripravujú v spolupráci Národopisnou spoloč-
nosťou Slovenska odborný etnologický časopis Etnologické rozpravy, 
spolupracujú s univerzitným časopisom UKF Náš čas. V tomto roku plá-
nujeme prvé číslo internetového etnomuzikologického časopisu nášho 
pracoviska Ethnomusicologicum. Aktuálne dianie detailne mapuje aj 
nová internetová stránka – www.ketno.ff.ukf.sk, či konto zriadené na 
sociálnej sieti.

18
  

Popri zabezpečovaní vyučovacieho procesu sa pracovníci katedry ve-
nujú vedecko-výskumnej činnosti, publikujú odborné príspevky a publi-
kácie. V tejto oblasti v jednotlivých výstupoch aj za posledné roky rezo-
novala problematika využívania prvkov tradičnej kultúry vo výchove 
a vzdelávaní v podobe konkrétnych produktov využiteľných v praxi. Išlo 
o produkciu metodických materiálov a multimediálnych výstupov, ktoré 
sú nielen významnými dokumentačnými prvkami, ale i učebnými pomôc-
kami využívanými v školskom prostredí. Boli to nielen knižné publikácie, 
ale i DVD výstupy realizované v spolupráci s inými inštitúciami (NOC,

19
 

Koordinačné centrum TĽK
20

...). Ďalšie odborné výstupy pracovníkov 
katedry sa za posledné obdobie zameriavajú na otázky premeny spôso-
bu života obyvateľov rurálneho i urbánneho prostredia, etnických minorít, 

                                                           
18

 http://www.facebook.com/pages/Katedra-etnol%C3%B3gie-a-etnomuzikol%C3%B3gie-
FF-UKF-v-Nitre/176067709155994. 
19

 Išlo o spoluprácu s NOC v Bratislave na projekte Ľudové tance slovenských regiónov, 
z ktorej bolo publikovaných niekoľko DVD výstupov.  
20

 V spolupráci s touto inštitúciou sa členovia katedry podieľali na viacerých výstupoch – 
napr. na 8 dielnej edícii spevníkov pre školskú prax Edícia Ľudové piesne regiónov 
Slovenska (edit. J. Ambrózová), či multimediálnom CD Slovenské ľudové hudobné nástroje 
(B. Garaj).  

http://www.ketno.ff.ukf.sk/
http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5897
http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5897
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sociokultúrnych zmien v období transformácie, sociálnej a obyčajovej 
kultúry, religiozity, ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva, etnomuzi-
kologického výskumu v oblasti hudobných tradícií vybraných lokalít, de-
jín etnologického bádania na Slovensku a i.

21
 

Katedra organizuje viacero odborných vedeckých podujatí, seminárov, 
koncertných a umeleckých podujatí, ale aj interaktívnych akcií pre širšiu 
laickú verejnosť zameraných na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry 
Slovenska, hudobného, tanečného folklóru a výtvarno-remeselných 
techník či aktuálneho diania v etnológii. Je potrebné uvedomiť si, že za 
posledné roky sa stáva veľmi dôležitou oblasťou pôsobenia katedry jej 
prezentácia smerom navonok nielen v rámci univerzity, pre študentov 
a pedagógov iných odborov, ale i pre laickú, neodbornú verejnosť. Ob-
zvlášť pri súčasnom stave populácie, aktuálnych demografických tren-
doch, veľkom množstve inštitúcií poskytujúcich vysokoškolské vzdelanie, 
vyznieva táto otázka veľmi naliehavo. Aj školské prostredie je prostredím 
konkurenčným a propagácia vlastného študijného odboru medzi poten-
ciálnymi záujemcami sa stala nevyhnutnou súčasťou života pracoviska. 
K už tradičným podujatiam univerzity patrí aj Deň otvorených dverí, kde 
sa predstavujú jednotlivé pracoviská, teda aj katedra. 

V tomto smere chceme upozorniť na množstvo aktivít nielen pre štu-
dentov etnológie, ale aj záujemcov z iných vedných odborov, členov 
folklórneho hnutia, či širšiu verejnosť. Treba uviesť, že si vyžadujú nielen 
veľké množstvo času a energie zo strany samotných vyučujúcich, zapo-
jenie ich všestranných schopností presahujúcich neraz hranice požiada-
viek kladených na vedecko-pedagogických pracovníkov, na druhej stra-
ne sú ale výbornou príležitosťou pre samotných študentov na získanie 
praktických zručností, ktoré môžu v budúcnosti vhodne využiť pri svojej 
ďalšej práci na rôznych pracovných pozíciách.   
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 Za všetky ďalšie výstupy spomenieme aspoň väčšie monografické práce členov katedry 
za posledné desaťročie: Garaj, B. – Dúžek, S.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklon-
ku 20. storočia (2001), Beňušková, Z.: Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom 
spoločenstve (2004), Garaj, B. – Járek, M.: Slovenské ľudové piesne. Veľká Dolina (2004), 
Beňušková, Z.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska (1998, 2005), Garaj, B. – Járek, M.: 
Ľudová piesňová tradícia v Dolnom Ohaji (2005), Čukan, J. –  Járek, M. – Garaj, B.: Kul-
túrne tradície v Erdevíku. Korene a súčasnosť (2005), Bocánová, M.: Spolkový život 
v Trnave do r. 1945 (2007), Botík, J.: Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, 
etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov (2007), Jágerová, M.: 
Posledné zbohom... Súčasné pohrebné obyčaje (2008), Feglová, V.: Šťastie, zdravie, 
pokoj svatý... alebo Vianoce na Slovensku (2008), Járek, M.: 
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kultúra (2010), Beňušková, Z.: Tekovské Lužany. Kultúrna a sociálna diverzita vidieckeho 
spoločenstva (2011) a i. 
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V roku 2011 katedra zorganizovala dve podujatia venované hudobné-
mu a tanečnému folklóru maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku 
pod názvom Tradičná hudba ako cesta, ktorá spája I. a II.  
Primárnym cieľom projektu bolo prostredníctvom ľudovej hudby a tanca, 
kvalitných interpretov a odborníkov prezentovať kultúru maďarskej ná-
rodnostnej menšiny slovenskej verejnosti, poukázať na paralely i špecifi-
ká vo vývoji folklórnych prejavov oboch národov a napomôcť tak pocho-
piť štýlové podobnosti a odlišnosti slovenskej a maďarskej ľudovej hudby 
a tanca z pohraničných regiónov Slovenska. Celodenné akcie zahŕňali 
tvorivé dielne, výchovné koncerty a folklórnu zábavu.

22
 

Folklórne pozdravy je ďalšie podujatie, ktoré sa etablovalo na kated-
re. Zakladateľom a jeho iniciátorom bol v r. 2009 B. Garaj. Chcel vytvoriť 
priestor, ktorý by prezentoval osobnosti slovenskej tradičnej ľudovej 
kultúry, hudobné i tanečné prejavy s ich špecifikami, spojené i s praktic-
kou výučbou hudby a tanca.

 
Prvý ročník bol venovaný významnému 

interpretovi z oblasti Ponitria J. Antalíkovi, posledný ročník sa realizoval 
v novembri r. 2011 v Nitre a jeho ústrednou témou bol skladateľ, muziko-
lóg a zberateľ ľudových piesní B. Bartók. Ide o viacdňové podujatie, kto-
ré okrem odborných prednášok obsahuje aj praktické tvorivé dielne 
(hudba, tanec) na zvolenú tému, a spravidla vyvrcholí scénickým prog-
ramom.  

Osobitou kapitolou v rámci podujatí tohto typu sú Etnologické dni, 
ktoré od roku 2005 katedra každoročne pripravuje v marcovom termíne. 
Ich vznik iniciovala Z. Beňušková a primárnou úlohou je propagovať 
odbor etnológia, etnologické bádanie, ale aj vtiahnutie študentov katedry 
do ich celkového diania, do organizačnej prípravy. Majú tak možnosť 
nahliadnuť do zákulisia podujatia a overiť si svoje praktické zručnosti 
v mnohých činnostiach. Počas niekoľkých rokov sa vyprofilovali na sta-
bilné celotýždňové podujatie katedry, ktoré má svojich priaznivcov nielen 
v radoch študentov oboch nitrianskych univerzít (UKF aj SPU), ale 
i v radoch širšej verejnosti. Ide o sériu aktivít, ktoré sú aj určitou formou 
atraktívneho sprostredkovania poznatkov z etnológie. Súčasťou sú tvori-
vé dielne, školy tanca, koncerty, exkurzie, odborné prednášky, prezentá-
cie filmov s etnologickou tematikou, za posledné roky aj medzinárodné 
workshopy slovenských a nórskych študentov z univerzity z Telemarku, 
s ktorými katedra už niekoľko rokov spolupracuje. Etnologické dni 2012 
sa niesli v znamení veľkej návštevnosti a dovolíme si tvrdiť, že úrovňou 
pripravených podujatí predstihli všetky predošlé ročníky.  

Okrem stabilných podujatí v rámci tohto týždňa (prednášky prizvaných 
odborníkov, premietanie filmov, tvorivé dielne....) tento rok pedagógovia 
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a študenti pripravili po prvýkrát aj popoludnie s ľudovou kultúrou 
v Nákupnom centre – Galérii v Mlynoch v Nitre. Cieľom bolo sprostred-
kovať širokej verejnosti poznatky z rôznych oblastí tradičnej ľudovej kul-
túry. Na podujatí bežalo paralelne niekoľko aktivít (hudobný, remeselný, 
odevný, detský kútik, informačný panel, výstava fotografií zo študent-
ských terénnych výskumov, tanečný dom, vystúpenia tanečných párov, 
hudobníkov, spevákov na pódiu...). Pri jeho koncipovaní bola venovaná 
pozornosť interaktivite a vytvoreniu priestoru na aktívne prezentovanie 
jednotlivých informácií, zapájanie návštevníkov do diania. Prezentova-
nými trojrozmernými predmetmi, jednotlivými „kútikmi“ a aktivitami sa 
nám podarilo vyplniť v tomto centre pomerne veľkú plochu na prízemí, 
čiastočne aj na prvom poschodí. Podujatie bolo, okrem iného, aj dôka-
zom snahy, že katedra nechce svoju činnosť smerovať len na akademic-
ké a vedecko-pedagogické aktivity v rámci univerzity, ale ukázať, že má 
čo ponúknuť aj širokej verejnosti. Akcia mala značnú návštevnosť, rezo-
novala nielen v Nitre a v blízkom okolí, ale vďaka mediálnej propagácii 
(relácia v RTVS, v regionálnej televízii a tlači, univerzitnom časopise...), 
podpore na sociálnych sieťach, katedrovej webovej stránke, bolo možné 
dozvedieť sa o nej aj mimo nitrianskeho regiónu.  

Zavŕšením týždňa bol odborný seminár „Etnológia v praxi“ 
a stretnutie absolventov a pedagógov katedry pri príležitosti jej 20. výro-
čia. Hlavným poslaním seminára bola prezentácia možností aplikácie 
etnologických poznatkov v rôznych pracovných pozíciách, pozitív, ale 
i negatív a úskalí vysokoškolského vzdelávania v odbore etnológia 
vzhľadom k potrebám pracovného trhu. Predstavila sa široká škála re-
prezentantov zo školských, mimoškolských záujmových zariadení, zá-
kladných umeleckých škôl, osvetových pracovísk a kultúrnych inštitúcií 
ako SĽUK (Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru), ÚĽUV a niektorých 
muzeálnych inštitúcií. Časť z príspevkov sa podarilo pripraviť aj do tla-
čenej podoby a sú náplňou tohto čísla Etnologických rozpráv. Nielen 
seminár, ale i celotýždňové podujatie bolo zavŕšené spoločenským veče-
rom, na ktorom sa stretla takmer stovka absolventov katedry, bývalí 
a súčasní pedagógovia katedry.  

Čo sa týka umeleckej činnosti, aj v minulom akademickom roku kated-
ra zorganizovala, garantovala, resp. podieľala sa na príprave a realizácii 
viacerých aktivít, či už priamo v meste Nitra, ale aj v iných oblastiach 
Slovenska. V rámci mesta katedra pripravila dva celovečerné koncertné 
podujatia (tento rok pripravujeme ešte tretie), pričom naším zámerom je 
postupne vybudovať tradíciu takýchto koncertov s folklórnou tematikou 
a vytvoriť priestor na prezentáciu nielen študentov a pedagógov katedry, 
ale i prizvaných hostí.   
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Pracovníci, ale i študenti sa za posledné obdobie zapojili aj do ďalších 
aktivít. Jedným z významných bol aj projekt Hodina deväťdesiatnikom 
– scénický program inšpirovaný  životom a prácou štyroch ešte žijúcich 
osobností – J. Lazoríka, C. Zálešáka, F. Poloczeka a J. Olejníka.

23
 Nos-

nou časťou celého projektu a scénického programu bola filmová doku-
mentácia a filmové profily o daných osobnostiach, na tvorbe ktorých sa 
podieľali J. Ambrózová, M. Jágerová a B. Ferenc (v tom čase študent 3. 
ročníka).   

Začiatkom júla katedra zorganizovala v rámci medzinárodného poduja-
tia Akademická Nitra 2012 konferenciu pod názvom Hudobno-tanečný 
folklorizmus: problémy a ich riešenia. Podujatie sa zameralo na témy 
súvisiace s aktuálnym stavom scénického folklorizmu na Slovensku – 
obdobím veľkej rôznorodosti v prístupoch k spracovaniu hudobno-
tanečného folklóru. Cieľom bolo nielen pomenovať problémy, ale ponúk-
nuť  konkrétne možnosti ich riešenia, napomôcť ku konsenzu v kľúčo-
vých otázkach prostredníctvom koordinovanej diskusie všetkých účast-
níkov, zaujať stanovisko k problematickým oblastiam na základe aktuál-
nych odborných poznatkov z oblasti etnomuzikológie, etnochoreológie, 
choreografie. Z podujatia pripravujeme publikačný výstup.  

 
Čo do budúcna? 
Primárnou snahou katedry je samozrejme naďalej udržať funkčné, 

perspektívne pracovisko, odbor čo najviac zatraktívniť pre potenciálnych 
študentov, čo najviac propagovať fungovanie katedry v radoch laickej 
verejnosti a hlavne adaptovať ho na skutočné potreby praxe. Pokraču-
jeme v špecifickom smerovaní našej katedry odlišnej od pracovísk 
s etnologickým zameraním na Slovensku (na UK v Bratislave a UCM 
v Trnave) – v rámci študijného odboru etnológia chceme naďalej umož-
niť našim študentom orientovať sa na praktickú folkloristiku, realizovať 
prakticky orientované disciplíny zamerané na hudobné, tanečné, vokálne 
prejavy a remeselno-výtvarné techniky. V rámci študijného zamerania 
a získavania nových poznatkov, okrem študijnej literatúry, je naďalej 
kladený dôraz na terénny výskum, čo dokladujú aj záverečné práce štu-
dentov. Do budúcnosti je otvorená i otázka možného formovania profilá-
cie študijného odboru viac do školskej praxe, kde práve s našou orientá-
ciou vieme byť v mnohom nápomocní pri napĺňaní a realizovaní priere-
zovej témy regionálna výchova. Pri ďalšom kreovaní študijných plánov 
chceme klásť väčší dôraz na potreby praxe a vyprofilovať absolventov 
takým smerom, aby sme ešte intenzívnejšie napĺňali potreby pracovného 
trhu.  
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Pred nami stojí problém dobudovania kvalitného stabilného pedago-
gického tímu, nakoľko katedra prekonáva pomerne rozsiahlu generačnú 
výmenu. Chceme stavať hlavne na vlastných odchovancoch a doktorandoch. 
Čo sa týka počtu študentov, odbor patril vždy k tým menším v porovnaní 
s ostatnými odbormi v rámci FF UKF, zato stabilným. Katedra spolupracuje 
na viacerých výskumných projektoch (KEGA, VEGA a i), akcentuje inter-
disciplinárny výskum a participáciu viacerých inštitúcií na ich riešení 
(napr. spolupráca zo SAV, UK v Bratislave, UCM v Trnave, UMB v B. 
Bystrici a i.).  

I keď jednotliví pracovníci katedry boli a sú zapojení do viacerých vý-
skumných projektov, vydali viaceré samostatné kvalitné monografické 
práce, či práce edukačno-metodického zamerania vhodné pre školskú 
prax a folklórne hnutie, katedra počas svojho fungovania nevyproduko-
vala spoločný kolektívny vedecký monografický výstup, čo pokladáme 
tiež za určitý druh výzvy do blízkej budúcnosti. Medzery v tomto smere 
vidíme aj v mapovaní spôsobu života, etnokultúrnych a folklórnych pre-
javov Ponitria, hoci tento región čiastočne figuruje ako oblasť výskumu 
vo viacerých samostatných knižných prácach (najmä piesňové zbierky), 
ale i študentských, seminárnych, ročníkových alebo absolventských (ba-
kalárske, magisterské, rigorózne či doktorandské).  

Okrem základného poslania pracoviska nášho typu, t. j. zabezpečova-
nia pedagogickej a vedecko-výskumnej práce, chceme v blízkej budúc-
nosti riešiť problematiku digitalizácie materiálov, softvérového a techno-
logického vybavenia pre potreby budovania digitálnych archívov, knižni-
ce, zefektívniť e-learningové programy pre potreby vyučovacieho proce-
su pre našich študentov. To sú výzvy, ktoré stoja pred vysokoškolským 
vzdelávaním v tejto oblasti, a ktoré by sme do budúcna spoločne s celým 
kolektívom katedry a študentmi chceli napĺňať.   
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▪ Interné dokumenty Katedry etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre (ulože-
né na predmetnom pracovisku) 

 
Príspevok vyšiel v rámci grantového projektu KEGA 090UK-4/2011 Vybrané 

kapitoly z dejín etnológie na Slovensku (osobnosti, inštitúcie). 
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Drotárstvo na Kysuciach v medzivojnovom  
období  

a jeho vplyv na rodinný život a lokálne spolo-
čenstvo1 

 

 
Alojz Kontrik 

 
 

Abstract: Tinker’s craft as a door-to-door occupation was formed in the north-
ern part of Trenčín County (upper Považie and Kysuce) and later in some villag-
es of northern Spiš. As a specific (non-agricultural) occupation of male popula-
tion in Kysuce, it is a phenomenon, which influenced traditional culture of the 
region considerably. It brought some local and regional specifics into relatively 
uniform character of traditional way of life and thus created new types and vari-
ants in the structure of traditional culture. The aim of the paper is to present the 
impact of tinkery on family and social life in Kysuce region in interwar period. 

 
Kľúčové slová: drotári z Kysúc, medzivojnové obdobie, spôsob života, tradič-

ná kultúra, socioprofesijná skupina 
Key words: tinkers from Kysuce, interwar period, way of life, traditional culture, 

socio-professional group 

 
Drotárstvo ako podomové zamestnanie i obchod sa sformovalo 

v severnej časti Trenčianskej stolice (horné Považie a Kysuce) 
a v niekoľkých obciach severného Spiša. (Falťanová,  1990, s. 32) Ako 
špecifické (neroľnícke) zamestnanie časti mužskej populácie Kysúc 
predstavuje fenomén, ktorý významnou mierou ovplyvnil tradičnú kultúru 
regiónu. Vyznačovalo sa masovosťou, hromadným výskytom v určitých 
obciach a regionálnosťou. Do relatívne jednotného charakteru tradičné-
ho života obyvateľstva vnášalo mnohé miestne a oblastné odlišnosti, čím 
v štruktúre tradičnej kultúry vytváralo jej nové typy a varianty. (Pranda, 
1989, s. 59 a n.) 
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Hlavným zámerom drotárstva (podobne ako iných doplnkových za-
mestnaní) bolo zabezpečiť rodine obživu, ktorú na primeranej úrovni 
neposkytovala rozdrobená a zaostalými technikami a technológiami ob-
hospodarovaná poľnohospodárska pôda. Vznik drotárstva ovplyvnilo aj 
vzájomné pôsobenie historických, politických a najmä hospodárskych 
podmienok. Postupne sa z domácej výroby a doplnkového zamestnania 
stalo hlavným zamestnaním mužov, prostredníctvom ktorých sa dostalo 
takmer do celého sveta, kde dosiahlo najväčšie úspechy 
v podnikateľskej i umeleckej činnosti. 

Život drotárov (a ich rodín) bol do určitej miery špecifický, rovnako ako 
ich zamestnanie. Napriek tomu, že medzivojnové obdobie je považované 
za obdobie úpadku drotárstva, stovky mužov naďalej chodili po drotárke, 
nielen na území novovzniknutej Československej republiky, ale po vy-
stavení pasov i v zahraničí. V tomto období na Slovensku vznikli aj prvé 
drotárske podniky, ktoré však nezaznamenali veľký význam a zanikli. 
Cieľom príspevku je predstaviť dopad drotárstva na spôsob života rodín 
a drotárskych obcí na Kysuciach v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Pouka-
zuje na koherenciu tohto vandrovného zamestnania a rodiny, ich vzá-
jomné ovplyvňovanie sa pri organizovaní každodenného rodinného živo-
ta a transmisii životných stratégií. 
V súlade s riešenou problematikou, vytýčeným okruhom výskumných 
problémov a cieľmi príspevku základnou metódou skúmania bolo štú-
dium odbornej literatúry a prameňov.

2
 V prvej etape vedecko-výskumnej 

činnosti (predvýskum) boli preštudované diela týkajúce sa drotárstva, 

                                                           
2
 Drotárstvo ako špecifické neroľnícke zamestnanie sa od 19. storočia (najmä od prelomu 

19. a 20. storočia) spomína v dielach opisujúcich tradičnú kultúru a spôsob života obyvate-
ľov severozápadného Slovenska a 12 obcí na Spiši. Vzhľadom na medzivojnové obdobie 
sa však ukázala absencia publikácií, resp. vedeckých štúdií, zaoberajúcich sa drotárstvom 
v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Jednotlivé publikácie opisujú drotárstvo v prvých fázach 
jeho existencie, zaoberajú sa obdobím do 1. svetovej vojny, čiže etapou najväčších úspe-
chov drotárstva vo svete. Situácia po roku 1918 je spomenutá len v základných obrysoch; 
podrobnejšie sú opísané iba významné osobnosti umeleckého drotárstva a ich ocenenia, 
resp. vznik prvých drotárskych podnikov na Slovensku. Z takýchto diel možno spomenúť 
monografiu Karola Guleju Svet drotárov (1992) a Svetom, moje, svetom... od Vladimíra 
Ferka (1985). Obe podávajú náčrt drotárstva od jeho vzniku až do prvej tretiny 20. storočia. 
Ucelený prehľad vzniku, vývoja i súčasných podôb drotárstva prináša populárno-vedecká 
publikácia Drotárstvo: Veľká kniha o slovenskom drotárstve (2010). Na jej tvorbe sa spolu-
podieľal aj autor prítomného článku, ktorý sa zameral na drotárstvo v medzivojnovom 
období a tajný jazyk drotárov – krpoštinu. Zabudnúť netreba ani na monografiu Ladislava 
Fapša a Ivana Mrvu Drotárova cesta (2010), ktorá popri údajoch o prvej písomnej zmienke 
o drotárstve prináša opis drotárskych nástrojov, prístrojov a používaných materiálov. Meto-
dologicky podnetná bola aj  publikácia Ivany Šustekovej Podomoví obchodníci z Kysúc 
(2008), ktorá rieši príbuznú problematiku. Zameriava sa na podomový obchod na Kysu-
ciach v 1. polovici 20. storočia a všetky aspekty, ktoré ovplyvnili život podomových ob-
chodníkov, ich rodín, ale pôsobili aj na pozvoľné zmeny v tradičnej kultúre regiónu. 
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jeho histórie, jednotlivých vývinových etáp, príčin jeho vzniku a rozvoja, 
života drotárov na cestách a pod. Analýza obsahu odbornej spisby a kom-
parácia údajov od rôznych autorov prispela k verifikácii získaných poznat-
kov. Samotné ťažisko bádania však spočívalo v štúdiu pramenného mate-
riálu (archívne pramene a obecné kroniky) a predovšetkým v terénnom 
výskume. Archívne pramene poskytujú najmä údaje o sociálnych, životných 
a zdravotných pomeroch drotárov a ich rodín, ale aj o oblastiach – rajónoch, 
v ktorých pôsobili. Na ich základe sa dá vydedukovať priemerná ročná výš-
ka príjmov drotárov z Kysúc. Aj korešpondencia drotárov s úradmi odhaľuje 
niektoré aspekty ich života (vrátane rodinného). Podobne je tomu 
v prípade obecných kroník.  

 
Zámerom terénneho výskumu bolo priniesť etnograficko-historické po-

znatky o vývine drotárstva na Kysuciach v 1. polovici 20. storočia, 
s dôrazom na medzivoj-
nové obdobie. Základnou 
metódou terénneho etno-
logického výskumu bol 
voľný – neštandardizova-
ný (neštruktúrovaný) roz-
hovor a metóda oral his-
tory, resp. kombinácia jej 
variantov (naratívne in-
terview a focused inter-
view). V prvej etape te-
rénneho výskumu v  roku 
2009 sa realizoval dlho-
dobý výskum vo vybra-
ných lokalitách na Kysu-
ciach, ktorý sa zameriaval 
na život a prácu drotárov 
z Kysúc v 20. a najmä v 
30. rokoch 20. storočia. 
Sústredil som sa na vý-
skum v mestách Čadca 
(v miestnych častiach 
Podzávoz, Čadečka, Mi-
lošová, Horelica, U Vojta, 
Rieka), Kysucké Nové 
Mesto, Turzovka 
a Krásno nad Kysucou 

 
 

obrázok č. 1 
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a v obciach Zákopčie, Ochodnica a Vysoká nad Kysucou.  
Z dôvodu širokospektrálnosti skúmanej problematiky i územného roz-

sahu Kysúc bolo potrebné pokračovať v terénnom výskume i v roku 
2010 sériou krátkodobých výskumov v obciach Nesluša, Rudina, Makov, 
Olešná, Raková, Staškov, Stará Bystrica, Lodno, Klokočov, Korňa, Svr-
činovec, Čierne a Oščadnica. Kvôli spresneniu a doplneniu získaných 
poznatkov boli realizované aj doplnkové alebo opakované výskumy 
v obciach Zákopčie, Vysoká nad Kysucou a Ochodnica. V rámci terén-
neho výskumu bolo navštívených 102 informátorov. Išlo o ľudí, ktorí sa 
pôvodne živili ako drotári (prípadne ďžarkovia), alebo o ich rodinných 
príslušníkov (najmä manželky, deti či vnuci). Subjektívne skreslenie úda-
jov som sa snažil vylúčiť verifikáciou získaných informácií u väčšieho 
počtu informátorov, archívnym výskumom historických prameňov 
a štúdiom odbornej literatúry.  

Rodina ako základná spoločenská jednotka bola popri iných faktoroch 
determinovaná spôsobmi zaobstarávania obživy. Rodinné vzťahy sa vyví-
jali v závislosti od historických, hospodárskych a spoločenských podmie-
nok, ktoré boli na Kysuciach väčšinou nepriaznivé. Nevyhnutnosť vyhľa-
dávať doplnkové zdroje obživy mimo vlastného hospodárstva ovplyvnila aj 
organizáciu rodinného života. Dlhodobá odlúčenosť drotárov od domova 
mala za následok narušenie všetkých základných funkcií rodiny: repro-
dukčnej, výchovnej, ekonomickej, ochrannej, regeneračnej i socializačnej. 
Postupne dochádzalo k zmenšovaniu rodiny; patriarchálna veľkorodina sa 
menila na jednoduchú dvojgeneračnú rodinu, najmä v prípade mladšej 
generácie drotárov. Pripísať to možno aspoň minimálnemu prílevu financií, 
ktorý vďaka nákupu vlastnej poľnohospodárskej pôdy či domu umožňoval 
rýchlejšie osamostatnenie sa mladých. Mužova práca tak bola hlavným 
zdrojom príjmov, preto sa v drotárskych rodinách aj naďalej zachovávala 
závislosť ženy na manželovi, aj keď už v 1. polovici 20. storočia možno 
pozorovať pozvoľné presadzovanie princípov rovnoprávnosti a vzájomnej 
zastupiteľnosti jednotlivých členov rodiny (t. j. prechod na partnerskú rodi-
nu). Tieto aspekty rodinného života drotárov sa zvýrazňovali najmä 
v čase mužovho 0chodenia po drotárke, keď žena preberala funkciu 
gazdu – organizátora príslušných poľnohospodárskych prác. Vďaka 
tomu sa zvyšovala jej spoločenská prestíž. Aj status drotárskej ženy bol 
emancipovanejší ako v tradičných roľníckych rodinách, napriek tomu sa 
v drotárskych rodinách naďalej udržiavali patriarchálne vzťahy a seniorát 
(najmä po návrate muža zo sveta).

3
 

Komplikovaný rodinný život drotárov bol dôsledkom ich pracovných ak-
tivít mimo rodnej dediny, regiónu, často i mimo republiky. Muži odchá-

                                                           
3
 Hlavné slovo i úctu mal najstarší mužský člen rodiny. 
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dzali za prácou na rôzne dlhé turnusy. Kratšie (v trvaní týždeň až me-
siac) boli najpočetnejšie (najmä na územie Slovenska a Moravy), zato 
však viackrát do roka. Dlhšie turnusy (v trvaní tri mesiace až pol roka) 
smerovali do Čiech a zahraničia, kde sa chodilo aj na niekoľko rokov 
(predovšetkým do USA), čo záviselo aj od pracovných príležitostí. Ženatí 
muži sa snažili odchádzať na kratší čas, aby doma pomohli pri nárazo-
vých poľnohospodárskych prácach. Na jar sa vracali na sejbu, v jeseni 
na žatvu a zber úrody (pokosiť, usušiť seno, zozbierať a vymlátiť obilie, 
vykopať zemiaky), aby bol zabezpečený úspešný chod celého hospodár-
stva. Podľa množstva práce sa v domácom prostredí zdržali týždeň až 
mesiac a znova odišli do sveta. Slobodným sa nechcelo pracovať na gaz-
dovke, preto sa snažili zdržiavať doma čo najkratšie a chodili na dlhšie 
cesty. Nielen starší muži sa domov vracali aj v zimnom období, keď poop-
ravovali nástroje a náradie používané v domácnosti a na hospodárstve; 
podľa možností tiež prichystali palivové drevo na čo najväčšiu časť roka. 
Ak mali dostatok drôtu a plechu, vyrábali výrobky, ktoré na jar rozpredali. 
Boli však aj takí, ktorí po drotárke odchádzali práve v zime, keď nebolo 
toľko práce okolo domu a hospodárstva. 

V čase manželovej neprítomnosti ostalo ťažisko starostlivosti 
o domácnosť, hospodárstvo a deti na manželke. Aj z toho dôvodu drotár-
ske ženy ovládali viaceré fyzicky náročné mužské práce, ktoré však reali-
zovali jednoduchšími technológiami a pracovnými postupmi (napr. žatva 
kosákom, motykové obrábanie pôdy, transport úrody v batohoch či vyná-
šanie hnoja na polia v košoch). Každodenné povinnosti i ťažká práca vý-
razne preťažovali manželky drotárov, ktoré si súčasne zvykli na samostatný 
život bez muža po väčšinu roka.

4
 Potrebné poľnohospodárske práce reali-

zovali aj pomocou príbuzných, susedov a známych, čiže formou vzájomnej 
výpomoci, prípadne si platili paholkov a povozníkov – furmanov. V snahe 
zlepšiť hospodársku situáciu rodiny sa najímali na poľné práce k bohatým 
gazdom, odchádzali na veľkostatky na juhozápadné Slovensko, do Čiech aj 
na Moravu. 

Riadiacu rolu neprítomného gazdu v niektorých prípadoch preberal 
najstarší syn, ak nešiel s otcom alebo iným drotárom po drotárke. Ako 
budúca hlava rodiny musel dobre ovládať hlavné mužské práce, k čomu 
synov nabádali aj otcovia, najmä tí, ktorí nepredpokladali, že drotárstvo 
bude ich hlavným zdrojom obživy a súčasne si uvedomovali, že už nie je 
natoľko výnosným zamestnaním ako pred 1. svetovou vojnou. Zároveň 
v tom treba vidieť odraz snáh drotárov zarobiť dostatok financií na nákup 
poľnohospodárskej pôdy, ktorá by im a ich rodinám zabezpečila prime-

                                                           
4
 Dôvodom bol aj fakt, že mnohí muži padli počas 1. svetovej vojny, ďalší boli v zajatí a 

niektorí ostali žiť v zahraničí, najmä v USA, aby sa vyhli vojenskej službe. 
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ranú obživu a zbavila ich nevyhnutnosti odchádzať do sveta za živoby-
tím. Aj to vysvetľuje, prečo sa mladí drotári ženili obvykle starší ako sy-
novia roľníkov (nezriedka dvadsaťšesť až tridsaťpäťroční či starší, prí-
padne ostali starými mládencami), ak sa neoženili ešte predtým, ako sa 
osamostatnili a vybavili si vlastnú drotársku legitimáciu.

5
  

Je nevyhnutné uvedomiť si, že drotárstvo síce bolo hlavným zdrojom príj-
mov kysuckých mužov a zárobky získané týmto spôsobom prevyšovali príjmy 
z vlastného hospodárstva, poľnohospodárstvo a chov dobytka však naďalej 
zostávalo hlavným zamestnaním obyvateľov Kysúc v medzivojnovom obdo-
bí. Tento fakt bol podmienený tým, že pôda na rozdiel od chodenia po dro-
tárke bola jediným stálym faktorom obživy miestneho obyvateľstva, najmä 
žien, starcov a detí.

6
 Tak sa stávalo, že drotári a ich rodiny investovali zaro-

bené prostriedky do rozširovania svojej pôdnej držby, ktorá bola pre nich 
najvyššou hodnotou a zároveň kritériom posudzovania ich spoločenského 
postavenia. Zároveň sa snažili, aby ich deti už nikdy nemuseli slúžiť 
u cudzích gazdov, ale pracovali na vlastnom.

7
 

Chudobnejšia drotárska rodina vlastnila spravidla jeden hektár poľa, kravu 
(prípadne kozu), ošípanú a niekoľko kusov hydiny. Priemerná drotárska 
rodina mala dva hektáre poľa, malú časť lesa, dve kravy, dve svine, hy-
dinu a jedného koňa. (bližšie Kontrik, 2009, s. 53 – 71) Medzi drotármi 
sa našli aj takí, ktorí svojej rodine mohli zabezpečiť lepšie živobytie. Na-
príklad Gašpar Suran z Turzovky do roku 1938 zarobil dostatok peňazí 
na nákup 3 hektárov ornej pôdy (Janota, 2009). Ďalší nakúpili dobytok, 
prípadne kone a začali sa živiť furmanstvom (povozníctvom). Iní ostali 
pracovať vo svojom odbore a založili si klampiarsku alebo opravárenskú 
dielňu. Majetnejší drotári časť zárobkov investovali do zriadenia vlastnej 
krčmy či menšieho obchodu. Skôr výnimku predstavuje Karol Jakubčík 
z Horného Vadičova, ktorý si počas 1. svetovej vojny kúpil veľkú časť 
miestnych panských lesov (asi 150 ha), na čo si zarobil drotárkou po Ne-
mecku. 

 (Urbár, b. r., http://www.hornyvadicov.sk/index.php?get=id-12) 
Na druhej strane však častá alebo dlhodobá odlúčenosť partnerov 

v drotárskych rodinách narušila ich vzájomné vzťahy, ktoré v mnohých 

                                                           
5
 Rovnaký jav vo vzťahu k podomovým obchodníkom z Kysúc zaznamenáva I. Šusteková 

(2008, s. 127). 
6
 Rodiny drotárov, ktorí mali zabezpečený príjem z drotárky, sa v niektorých prípadoch mali 

lepšie ako rodiny mužov, čo ostali doma a pracovali výlučne na gazdovstve. Toto sa zvý-
razňovalo najmä v čase sucha a neúrody, keď si drotárske rodiny mohli dovoliť kúpiť chý-
bajúce potraviny, kým roľnícke rodiny hladovali. Aj napriek tomu sa ženy chudobných 
drotárov na poli doslova „zodreli“, len aby uživili seba a deti. 
7
 V medzivojnovom období sa na Kysuciach dali kúpiť aj relatívne lacné pozemky – od 

gazdov či drotárov, ktorým sa nedarilo a mali nedostatok peňazí, alebo od tých, ktorí sa 
vysťahovali do Ameriky. 
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prípadoch ochladli. Niektorí manželia spolu ostávali už len „zo zvyku“ 
alebo kvôli deťom. Manželstiev, v ktorých si manželia rozumeli a tešili sa 
na seba, bolo menej. Išlo hlavne o mladých alebo svetom skúsených 
drotárov, ktorí sa snažili udržiavať kontakt s rodinou aj prostredníctvom 
pošty. Naopak, manželky, ktoré mali mužov lajdákov a alkoholikov, boli 
rady, keď konečne odišli za prácou. Ak im z času načas poslali nejaké 
peniaze, boli šťastné, inak sa uspokojili s tým, že ony ani deti nebudú 
aspoň nachvíľu vystavené manželovmu násiliu. Najmä starší drotári 
uplatňovali pravidlo, že ženu a deti treba neustále oprašovať (biť), a to aj 
niekoľkokrát denne, aby poslúchali a nezleniveli. 

V súvislosti s dlhodobou alebo opakovanou neprítomnosťou muža sa 
do popredia dostáva aj otázka manželskej (manželkinej) vernosti. Stáva-
lo sa, že manželka drotára otehotnela s iným mužom, ktorý býval 
v rovnakej obci.

8
 Ak sa o tom manžel nedozvedel, vzťah pokračoval ako 

predtým. Ak sa o nevere dozvedel, manželku vyhnal z domu (najčastej-
šie k rodičom), niekedy aj s malými deťmi; v ojedinelom prípade ju poslal 
na tajné prerušenie tehotenstva k dedinskej „anjeličkárke“. Zriedkavo sa 
drotár odsťahoval sám, pričom starostlivosť o hospodárstvo prenechal 
najstaršiemu synovi. Mladšieho syna si zobral za džarka. Najčastejším 
riešením však bolo, že drotári, ktorí inak boli s manželkou spokojní, jej 
morálny prehrešok tajili a o dieťa sa postarali, aj keď si k nemu nevytvo-
rili taký vzťah ako k vlastným deťom. Keď trošku podrástlo, bolo 
v omnoho väčšej miere zaťažené prácami v domácnosti a na poli ako 
drotárove biologické deti. Zdôvodňovalo sa to tým, že „cudzá krf ňehre-
je.“ (žena, nar. 1914, Zákopčie) Vyskytli sa aj prípady, keď si matka mu-
sela sama zabezpečovať prostriedky na výživu a ošatenie nemanžel-
ského dieťaťa, lebo manžel naň odmietol prispievať. Rodinné vzťahy sa 
narušili a niektorí manželia spolu žili iba formálne. Muž manželkou opo-
vrhoval, trestal ju bitkou, prípadne si našiel milenku (často vdovu alebo 
starú dievku). Žena to všetko znášala, len aby zabezpečila živobytie 
pre svoje deti. Staršia generácia drotárov narodená pred 1. svetovou voj-
nou preto vo vzťahu k manželkám preferovala pravidlo ihneď po návrate 
im „zrobiť ďecko“ (žena, nar. 1921, Nesluša), aby nemali čas na iných 
mužov. 

Práca muža mimo domova výrazne poznamenala aj vzťahy otca 
a detí, ktoré obyčajne boli pomerne chladné. Najmä mladšie deti ho tak-
mer nepoznali, bol pre nich cudzím človekom. V rodine tiež vládla prísna 
hierarchia v organizácii práce, deti sa do hospodárskych prác zaúčali už 

                                                           
8
 Mužova neprítomnosť doma bola základnou príčinou manželkinej nevery, čo si drotári 

plne uvedomovali. Neznamenalo to, že sa väčšina manželiek automaticky dopustí nevery. 
Mnohé ženy ostali svojim mužom verné a trpezlivo ich čakali. 
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v nízkom veku. Bežné boli aj fyzické tresty za zle vykonanú prácu, ale aj 
vysoká detská úmrtnosť. Vo viacdetných rodinách bolo síce úmrtie dieťa-
ťa sprevádzané žiaľom a nárekom, zároveň však bolo vyslobodením, 
najmä, ak dieťa bolo chorľavé a rodina zápasila s nedostatkom financií. 
Takto aspoň ubudol jeden hladný krk. Smútok za zomrelým často zmen-
šovalo ďalšie matkine tehotenstvo. 

Podobne ako v roľníckych rodinách sa pozitívnejšie prijímalo narodenie 
potomka mužského pohlavia. Syn bol vítanou pracovnou silou 
na gazdovstve a súčasne si mohol zarábať ako džarek. Ako pokračovateľ 
rodiny, jej mena a zveľaďovateľ hospodárskeho majetku bol perspektív-
nym nositeľom rodinnej zodpovednosti. Naopak, dcéry boli určitou príťa-
žou, preto sa ich rodičia snažili čo najskôr poslať do služby (ako dvanásť 
až štrnásťročné, ale aj mladšie). Niektorí gazdovia, u ktorých slúžili, využí-
vali dlhodobú neprítomnosť ich otca a pohlavne ich zneužívali, lebo sa ich 
nemal kto zastať, keďže matka nebola považovaná za rovnocennú part-
nerku na komunikovanie. Matky neraz mlčali aj preto, lebo sa báli hanby 
a ohovárania v dedine, dcéru by navyše doma neuživili. Ani zneužité diev-
čatá nechceli nič prezradiť, lebo sa báli gazdu a niektoré sa ani nechceli 
vrátiť domov. Gazdovia, u ktorých slúžili, väčšinou patrili k majetnejším 
vrstvám obyvateľstva, mali u nich zabezpečenú stravu, bývanie a niekedy 
aj odev. Zároveň sa obávali, že by od gazdu mohli dostať zlé referencie, 
ak by sa uchádzali o službu u niekoho druhého.  

V sedemnástich rokoch bola dcéra považovaná takmer za starú dievku, 
preto sa ju rodičia snažili čo najskôr vydať.

9
 Medzi mládencami bol záujem 

najmä o nevesty s väčším venom. Keďže drotári boli prevažne nemajetní, 
manželských partnerov svojim dcéram vyberali medzi inými drotármi, ktorí 
boli ochotní vziať si ich aj s malým, prípadne žiadnym venom. Dcéram 
často dohodli sobáš s džarkom, ktorý s nimi chodil po drotárke. Na ces-
tách mali možnosť lepšie ho spoznať, odhaliť jeho morálne kvality, praco-
vitosť, šikovnosť a podnikavosť. Dcéram ho obvykle odporučili ako naj-
vhodnejšieho manželského partnera, neraz sa však rozhodli bez ich ve-
domia a o voľbe manžela s nimi nediskutovali. 

Dievky sa však výraznejšie nebránili manželstvám s drotármi (platí 
o drotárskych obciach na Kysuciach), keďže sa domnievali, že sa pri nich 
budú mať lepšie ako v rodičovskom dome, dosiahnu ekonomickú samo-
statnosť a nezávislosť od rodičov. Žiadaní boli najmä slobodní drotári, 
ktorí si zarábali na živobytie v zahraničí, hlavne v Amerike. Boli vnímaní 
ako potenciálni ženísi aj pre dievky z chudobnejších gazdovských rodín, 
ktoré sa rodičia snažili vydať za Amerikána. K takýmto úspešným drotá-
rom patril Ondrej Bukový zo Starej Bystrice. Od šestnástich rokov chodil 

                                                           
9
 Nižší vek u dievčat im mal zabezpečiť, že sa ľahšie prispôsobia životu v mužovej rodine. 

(Botíková a kol., 1997, s. 68 a n.) 
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po drotárke so svojím otcom. Neskôr sa osamostatnil, lebo otec mu ako 
najstaršiemu synovi prikázal, aby sa postavil na vlastné nohy a domov sa 
vrátil, až keď bude finančne zabezpečený. V nasledujúcich desiatich ro-
koch nebol ani jedenkrát doma, pracoval v Rakúsku, Francúzsku a USA. 
V porovnaní s gazdovskými synmi sa ženil relatívne neskoro – keď mal 26 
rokov. Nevestu si však mohol vyberať. Chcel predovšetkým peknú, mladú, 
pracovitú a s dostatočným venom. 

Hoci výber manželského partnera realizovali najmä otcovia, aj matky sa 
snažili sprostredkovať svadbu svojej najstaršej dcéry, najmä, keď sa jej 
otec dlhšie nevracal ani neposielal žiadne peniaze. V takom prípade ich 
donútili vydať sa aj za vdovcov, ak vlastnili určitý majetok. Dôvodom vynú-
teného vydaja mohlo byť aj splatenie dlhu, lebo dcéry dlžníkov mali prob-
lém vydať sa. Ak dlh nemali voči rodine, do ktorej sa dcéra vydala, ženích 
sľúbil, že  po svadbe uhradí všetky záväzky zadlženej drotárskej rodiny.

10
 

Výnimočne sa dcéry zadlžených drotárov chceli vyhnúť neželanému so-
bášu odchodom do kláštora. Ak sa im za tým účelom nepodarilo zabezpe-
čiť si potrebné „veno“, vydali ich aj proti vlastnej vôli, neraz aj za drotárov – 
vdovcov.  

Drotári – vdovci sa často ženili zakrátko po manželkinej smrti. Motivova-
la ich k tomu snaha zabezpečiť chod hospodárstva aj po svojom odchode 
z domu. V novej manželke získali nielen pracovnú silu a organizátorku 
všetkých prác na hospodárstve, ale aj opatrovkyňu detí 
z predchádzajúceho manželstva. Manželstvá uzavierali obvykle 
s chudobnými dievkami (niekedy aj prespankami) či vdovami, ktoré nemali 
veľa detí. Na takéto druhé manželstvo svojho otca „doplatil“ Anton Marťák 
zo Zákopčia. Už od dvanástich rokov musel chodiť s otcom na Moravu ako 
džarek, lebo macocha ho nemala rada a vyžadovala, aby sa doma zdržia-
val čo najmenej. Macocha časom získala takú autoritu, že sa jej začal 
obávať aj jeho otec, ktorý kvôli častej neprítomnosti nemohol dostatočne 
vplývať ani na výchovu detí, ktoré ostali doma. 

 

 

 

                                                           
10

 Podmienkou takejto svadby bolo, že dcéra musela byť pekná a zdravá. 
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obrázok č. 2 

Sociálne pomery prevažnej časti drotárskych rodín nepatrili vo všeobec-
nosti k najlepším. Často sa nezlepšili ani po návrate drotára. Strava ostala 
naďalej veľmi jednoduchá a najmä v odľahlých osadách nedostatočná. 
Takmer celoročne sa konzumovala kapusta, zemiaky, mlieko a tvaroh, na 
omastenie sa používal loj. Chlieb sa nepiekol, len osúchy.

11
 Iba keď bola 

zabíjačka, rodiny si mohli dopriať bravčové mäso, sadlo a jaternice – jelitá. 
Doma sa nejedli ani vajcia, ktoré gazdiné predávali na trhu, aby mali penia-
ze na základné potraviny a potreby do domácnosti. Situáciu ešte skompliko-
valo vypuknutie svetovej hospodárskej krízy (1929), ktorej dôsledky na Ky-
suciach pretrvávali až do roku 1936. Časť manželiek chudobných drotárov 
preto prihlásila svoje deti do mliečnej akcie pre deti nezamestnaných 
a obmedzene pracujúcich živiteľov rodín. Najviac ich pochádzalo 
z drotárskych obcí Turzovka a Raková, ale tiež z Podvysokej, Staškova, 
Zákopčia, Olešnej a Ochodnice. (MV SR, ŠA v Bytči, p. Čadca, f. OÚ Čad-
ca, k. 160/1937, č. j. 21/37) 

V drotárskych obciach a rodinách sa vyskytovala aj tuberkulóza a tra-
chóm. V rokoch 1920 – 1930 sa v okrese Kysucké Nové Mesto rozšíril 
brušný týfus, miestami až v rozsahu epidémie. Ako zdroj nákazy boli 
označení drotári a podomoví obchodníci. (Rutšek a kol., 2009, s. 32 a n.) 
                                                           
11

 Na zavedenie pečenia chleba mali tiež vplyv drotári a hlavne ich manželky, ktoré boli 
s nimi určitý čas vo svete, najmä v Čechách. Pripravoval sa väčšinou z ražnej múky, zvy-
čajne raz za týždeň. V niektorých prípadoch sa piekol spoločne pre viacero rodín, najmä ak 
ho ženy nevedeli upiecť, prípadne nemali potrebnú pec. 
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Na druhej strane však chorí až na ich odporúčania boli ochotní navštíviť 
lekára alebo sa dať hospitalizovať v nemocnici v Žiline. Radšej sa liečili 
praktikami racionálnej a iracionálnej etnomedicíny, pretože na lekársku 
liečbu nemali dostatok financií, resp. lekárom nedôverovali.  

Nielen v oblasti ľudového liečiteľstva sa mentalita vtedajšieho vidieckeho 
života na Kysuciach pridržiavala zaužívaných tradícií, a to aj napriek celo-
spoločenskému pokroku a meniacim sa potrebám spôsobu života. Pôvod-
ný systém hodnotových orientácií, organizácie rodinného a spoločenského 
života a pod. sa už v medzivojnovom období pokúšali narušiť niektorí dro-
tári, ktorí sa v domácom prostredí snažili presadiť nové myšlienky, názory 
a skúsenosti. V týchto snahách narážali na odpor nielen zo strany kon-
zervatívneho roľníckeho obyvateľstva, ale aj vlastných manželiek či star-
šej generácie drotárov. Niektorí otcovia a hlavne starí otcovia chceli mať 
zo synov drotárov, rovnako ako boli oni. Predstavovali si, že aj ďalšie ge-
nerácie sa budú živiť drotárstvom, akoby si neuvedomovali, že zarobiť si 
týmto spôsobom bolo čoraz zložitejšie. Nepočítali ani so zásahmi zo stra-
ny štátnych orgánov, ktoré mali ambície zlikvidovať drotárstvo ako van-
drovné zamestnanie. Vo svojom lipnutí na predstave, že aj ich synovia 
a vnukovia budú vyrastať, učiť sa a pracovať v rovnakých podmienkach 
ako pokolenia drotárov pred nimi, dostávali sa do konfliktu s mladou gene-
ráciou, ktorá si hľadala zdroj obživy v iných zamestnaniach, napr. pri vý-
stavbe ciest a budov, v priemyselných podnikoch v Žiline, v zbrojovke 
v Považskej Bystrici, v uhoľných baniach na Ostravsku (Karviná), v drô-
tovni v Bohumíne, v železiarňach v Třinci a vo Vítkoviciach. Ďalší si kon-
com 30. rokov zarábali na opevňovacích prácach v Sliezsku (v Novom 
Bohumíne) a na Morave. Niektorí odišli pracovať do zahraničia do strojár-
skeho a banského priemyslu, najmä do USA, okrem iného pre nezhody 
s rodičmi.

12
 Aj to spôsobilo postupný úpadok drotárstva, ktorému sa 

v čoraz väčšej miere venovali starci a neplnoletí chlapci. 
Aj napriek odporu, na ktorý narážali drotármi presadzované moderni-

začné trendy v jednotlivých lokálnych spoločenstvách, drotárstvo ako 
tradičné vandrovné zamestnanie predstavuje významný fenomén, ktorý 
ovplyvnil tradičnú kultúru Kysúc. Vplyv nového myslenia sa v prvom rade 
prejavil v drotárskych rodinách. S uvedomením si potreby lepšieho vzde-
lania sa zlepšila školská dochádzka a gramotnosť detí. Hoci iba málokto-
rí drotári si mohli dovoliť poskytnúť svojim synom stredoškolské a iba 
výnimočne univerzitné vzdelanie, dávali ich vyučiť remeslu 
u vychýrených dedinských či mestských majstrov, aby im zabezpečili 
istejšie živobytie, ako mali oni. Istý bývalý drotár z Vysokej nad Kysucou 

                                                           
12

 Ojedinele tam ušli aj pred povinnou základnou vojenskou službou. (MV SR, ŠA v Bytči, 
p. Čadca, f. OÚ Čadca, k. 59/1938, č. j. 41/38 – prez.) 



Etnologické rozpravy                                                                  1-2/2012 

 

 37 

 

sa dokonca na odporúčanie učiteľa znovu vybral po drotárke, aby zarobil 
nadanému synovi na štúdium. 

Inovatívne trendy sa začali presadzovať aj v oblasti organizácie prác 
na hospodárstve. Najmä mladí drotári sa po skúsenostiach zo sveta 
snažili zmeniť dovtedy zaužívané pravidlo, že prvoradý je dobytok, až 
potom ľudia. Po návrate z poľa odmietali ihneď sa postarať o dobytok 
s tým, že najskôr si oddýchnu, umyjú sa, najedia a až potom pôjdu ob-
riadiť kravy a kone, ktoré doteraz stáli v maštali, tak ešte nejaký čas 
počkajú. Aj keď boli socializovaní v prostredí, kde sa život hospodárskych 
zvierat hodnotil vyššie ako ľudský život (najmä dieťaťa), začali presadzovať 
opačný názor. Súčasne do poľnohospodárstva zavádzali nové technológie, 
ktoré mali zvýšiť produktivitu práce, racionalizovať poľnohospodársku výro-
bu a zvýšiť jej výnosy. Veľkým prínosom pre gazdovstvo boli stroje na ben-
zínový pohon, ako mláťačky a cirkulárky. Podnikavejší drotári ich kúpili viac 
a nadbytočné doma predali. Ďalší ich za peniaze požičiavali ostatným de-
dinčanom, čím si sezónne zlepšovali svoj finančný rozpočet. K zlepšeniu 
mliečneho hospodárstva prispeli ručné odstredivky, ktoré urýchlili proces 
spracovania mlieka. 

Z ciest po rajónoch drotári priniesli aj nové plemená hospodárskych 
zvierat, najmä hydiny, ošípaných, hovädzieho dobytka i nové druhy včiel. 
Napomohli rozvoju ovocinárstva prinášaním sadeníc alebo štepov no-
vých druhov či odrôd ovocných stromov. Niektorí si privyrábali aj ich 
predajom, resp. štepením stromov po dedine. Vďaka nim si ich príbuzní, 
susedia a známi zakladali ovocné a zeleninové záhrady, ktorých produkty 
prispeli k obohateniu miestnej stravy a zväčšeniu zásob na zimu. Za týmto 
účelom drotári prinášali aj zeleninové priesady alebo semená; zlepšenie 
krmovinovej základne znamenalo rozšírenie kvalitného ďatelinového se-
mena z Čiech.  

S drotármi sa na Kysuce dostávalo aj v tom čase exotické ovocie 
a zelenina, napr. pomaranče, banány či paradajky (obvykle jeden kus 
pre celú rodinu). Rodina tak mala možnosť prvýkrát ich ochutnať, obvyk-
le im však nechutili. Nechápali tiež, prečo sú také vzácne a drahé. Vznik 
Československa a pôsobenie drotárov najmä v Čechách a na Morave 
mali dopad aj na zvýšenú konzumáciu piva a udomácnenie moravských 
koláčov a rôznych buchiet, ako i českej knedle a tým aj typického české-
ho „knedla, vepřa, zela“ ako slávnostného jedla. 

Drotári prinášali z cudziny aj darčeky členom svojej rodiny, obvykle po-
traviny, odevné súčiastky mestského typu, menej látky, dáždniky, ale aj 
strojčeky na strihanie, britvy, žiletkové strojčeky na holenie, heligónky, 
modlitebné knižky a i. Zriedkavejšie prinášali predmety potrebné v kuchyni 
(napr. nové hrnce, panvice, samovary), v domácnosti či na hospodárstve 
(napr. ručné vŕtačky, pílky na drevo a na železo, hoblíky, dláta, železné 
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kopytá na topánky aj s kožami na podrážky, šijacie stroje či nástenné 
hodiny). Používanie prinesených nástrojov okrem iného zvyšovalo zruč-
nosť ich majiteľov a pomáhalo celkovému vzostupu životnej úrovne 
v jednotlivých obciach. 

Drotári čiastočne zmenili aj vzhľad kysuckej dediny, a to výstavbou 
domov, ktoré niesli prvky ruskej, nemeckej, rakúskej alebo českej archi-
tektúry. (Šusteková, 2008, s. 157) Zmenilo sa aj nazeranie na členenie 
domu a využitie jednotlivých priestorov. V roľníckych (a to aj nemajet-
ných) rodinách ešte v medzivojnovom období rozloha hospodárskych 
budov prevládala nad obytnou plochou domu. V trojpriestorovom dreve-
nom dome s malými oknami a hlinenou dlážkou sa nachádzala jediná 
izba, komora a pitvor. Strecha bola krytá dreveným šindľom. V izbe stála 
otvorená pec, stôl, lavica, stoličky, truhla a jedna až dve postele. Snahy 
o kultúrnejšie bývanie viedli k tomu, že drotári, ktorým sa podarilo zarobiť 
primeraný objem finančných prostriedkov, radšej si postavili nový – 
štvorpriestorový drevený, zriedkavejšie murovaný dom, s väčšími okna-
mi. Takéto novostavby disponovali dvoma izbami (jedna slúžila aj ako 
kuchyňa), komorou, pitvorom, ale aj povalou a kamennou pivnicou. Ne-
chýbali hospodárske budovy (stodola, maštaľ, chliev), krytá studňa 
a suchý drevený záchod.  

Domy sa stavali na lepších, rovnejších parcelách; na rozdiel od minulosti 
sa už natoľko neprihliadalo, aby nestáli na pôde využiteľnej pre poľnohos-
podárstvo, ale na inak nevyužiteľnom, často však ťažšie prístupnom mies-
te. Drevený šindeľ nahrádzala plechová krytina, lebo viacerí drotári ovlá-
dali aj klampiarsku prácu, prípadne térpapier. Do izieb sa kládla drevená 
dlážka a deťom sa zhotovili jednoduché drevené postele, aby nespali na 
zemi – na slamníkoch či starých kabátoch, ktorými sa aj prikrývali. Do do-
mácnosti si drotári kupovali kovové sporáky a snažili sa zabezpečiť nábytok 
mestského typu. Interiéry ich príbytkov zdobili obrazy svätých a predmety 
z porcelánu, ktoré si priniesli zo svojich ciest. Na druhej strane je potrebné 
upozorniť, že uvedené progresívne zmeny v bývaní sa neujímali u všetkých 
drotárov. Mnohí zotrvali pri tradičnom spôsobe bývania. Faktom však ostá-
va, že spomínané prvky v kultúre bývania začali na svojich domoch uplatňo-
vať predovšetkým ľudia, ktorí odchádzali za prácou ďaleko od domova 
a mali možnosť oboznámiť sa s inými formami bývania.

13
  

 
 
 

                                                           
13 Rovnaký jav vo vzťahu k vysťahovalcom do USA spomína A. Mann (1981, s. 166 – 168). 
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Drotári z Kysúc 
sa na svojich 
cestách dostáva-
li do styku 
s najrôznejšími k

ultúrnymi vplyv-
mi, z ktorých časť 
si osvojili alebo 
prispôsobili do-
mácim pome-
rom. Niektorí boli 
známi ako nová-
tori, ktorí do 
vidieckeho pro-
stredia prinášali 
rôzne technické 
novinky, ako 
prvé gramofóny, 

rádioprijímače 
a i. (Šusteková, 
2009, s. 23 – 
28) Mladí sa na 
cestách za živo-
bytím naučili 
dobre čítať 
a písať, kým 
starší sa uspo-
kojili so znalos-
ťami čítania 

a počítania. 
Najstarší drotári už nepovažovali za potrebné učiť sa čítať a písať, dôle-
žité bolo, že si vedeli spočítať výdavky za materiál a zárobky. Aj negra-
motní drotári však boli jazykovo zdatní, nielen tí, čo pôsobili v zahraničí, 
ale aj tí, čo sa pohybovali medzi nemeckým obyvateľstvom 
v československom pohraničí.

14
 Doma sa snažili podporiť v učení aj 

manželky a deti, aby si mohli prečítať cudzojazyčné knihy, ktoré im pri-
niesli z ciest. Ženy drotárov dokonca nosili do kostola peknú modlitebnú 
knižku, aj keď len pre parádu, lebo bola v nemeckom či maďarskom ja-
zyku, a tak počas omše nepoužiteľná. 

                                                           
14

 Podľa toho, kde pôsobili, boli nútení naučiť sa aj ruský, maďarský, nemecký, francúzsky 
či anglický jazyk. 

 
 

obrázok č. 3 
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Vplyv drotárstva sa na Kysuciach priamo alebo sprostredkovane prejavil 
aj obohatením miestnych nárečí o slová cudzieho (inoetnického) pôvodu, 
ale aj vznikom tajnej reči (argotu) kysuckých drotárov. Drotárstvo súčasne 
prispelo k už zmieňovanému rozpadu veľkorodín, a to v prípade, že sa 
mladomanželia usadili patrilokálne v rodine ženícha, alebo matrilokálne 
v rodine nevesty. Ak drotár žil u manželkiných rodičoch – na prižienkoch, 
často vznikali väčšie konflikty, ako keď ostal doma. Hlavným dôvodom 
boli peniaze a majetok, ale aj rozhodujúce slovo svokrovcov (alebo rodi-
čov – v prípade patrilokálnej rezidencie manželov). Aj z toho dôvodu sa 
mladí snažili osamostatniť, i za cenu chudoby a odchodu z rodného do-
mu, lebo sa chceli priblížiť spôsobu života, ktorý videli vo väčších mes-
tách a v zahraničí.  

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že vďaka drotárom boli zazna-
menané zmeny vo viacerých oblastiach tradičnej kultúry Kysúc. Drotár-
stvo ovplyvnilo rodinný život, spoločenské dianie v obci, malo dopad na 
odev, stravovanie, hygienu, architektúru, mechanizáciu poľnohospodár-
skych prác i vzdelanie obyvateľstva. Drotári si prenášali poznatky 
z domu na cesty za prácou, ale hlavne získané informácie a skúsenosti 
sa snažili aplikovať v domácom prostredí. Boli nositeľmi nových informá-
cií a poznatkov, ktoré rozširovali ich obzory v politickej, kultúrnej 
i jazykovej oblasti, sprostredkovane aj ich príbuzným, susedom 
a známym: „Svet mi otvorel oči.“ (muž, nar. 1911, Nesluša) Drotárstvo 
tak výrazne zasiahlo do života miestnych ľudí. Prejavilo sa narušovaním 
tradičného spôsobu života a vnášaním prvkov mestskej kultúry do pre-
važne agrárneho prostredia Kysúc. Vďaka tomu sa tu sformovala cha-
rakteristická subkultúra, ktorá neopakovateľným vkladom prispela 
k vytvoreniu špecifického kultúrneho obrazu sledovaného regiónu aj 
Slovenska ako celku. (porovnaj Beňušková a kol., 2005, s. 16) 

 
Záver 
Príslušnosť k drotárskej socioprofesijnej skupine sa prejavovala nielen 

vandrovným zabezpečovaním obživy, ale prenášala sa aj do spoločen-
ských aktivít a bežného medziosobného styku. Drotári sa od roľníckeho 
obyvateľstva líšili svojím svetonázorom, osobitou morálkou, hodnotovými 
orientáciami, ale predovšetkým skúsenosťami a reálnejším nazeraním 
na svet. Charakterizovala ich obratnosť v komunikácii s úradmi, v ktorej 
sa zdokonalili vďaka povinnosti vybavovať si doklady potrebné 
na vykonávanie drotárstva, či už na území Československej republiky 
alebo v zahraničí. Drotári ovplyvnili takmer všetky oblasti života svojich 
rodín a domovských obcí na Kysuciach. Ich kontakty s kultúrne vyspelej-
šími krajinami Európy a sveta vôbec (v medzivojnovom období hlavne 
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s českými oblasťami) prispeli k zmenám tradičnej kultúry na Kysuciach 
v 1. polovici 20. storočia. Mali dopad na organizáciu rodinného života 
i života celého lokálneho spoločenstva. Ovplyvnili úroveň bývania, stra-
vu, morálku, obyčajové tradície, čiastočne i ľudové náboženstvo na Ky-
suciach. Vandrovný spôsob práce zároveň vyľudňoval typické drotárske 
obce od mužov a mladých chlapcov, ktorí išli do sveta hľadať „lepší 
chleba.“ 
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K transformácii identít Slovákov v Nadlaku 
 

Miriama Bošelová 
 
 
Abstract: The paper deals with problems of remigration of Romanian Slovaks 

and migration movement of Bihor-Sălaj Slovaks to Nădlac and with emphasis on 
local, ethnical, confessional, socio-professional and cultural identity. Paper is 
devoted to issues of identity transformations of the Slovaks in Nădlac, which 
specify the local, ethnical, socio-professional and cultural identity. We place great 
emphasis on interaction and how these identities are mutually interfere. Infor-
mation that I have worked in this part and I have analyzed are derived solely 
from field research.  

 
Kľúčové slová: Nadlak, Bihor, Sălaj, lokálna identita, etnická identita, konfe-

sionálna identita, socioprofesijná identita, kultúrna identita, obchôdzky betlehem-
cov, hra o sv. Dorote.  

Key words: Nădlac, Bihor, Sălaj, local identity, ethnical identity, confessional 
identity, socio-professional identity, cultural identity, bethlehem’s walks, play 
about St. Dorothy.  

 
Príspevok je venovaný problematike transformácií identít Slovákov 

v Nadlaku, v ktorom bližšie špecifikujem lokálnu, etnickú, socioprofesijnú 
a kultúrnu identitu. Veľký dôraz kladiem na vzájomnú interakciu a na to, 
ako sa tieto identity vzájomne interferovali. Informácie, s ktorými som 
v tejto časti pracovala  a ktoré som analyzovala, sú získané výlučne 
z terénneho výskumu. Objektom môjho záujmu sa stali tí Slováci, ktorí 
sa do eponymného mesta nepresídľovali paralelne s prvými slovenskými 
osadníkmi, ale o viac ako stopäťdesiat rokov neskôr. Práve absencia 
štúdií a publikácií venovaných Slovákom presťahovaných z bihorsko-
sălajskej oblasti do Nadlaku, ich kultúre a spôsobu života, zachovávaniu 
identít v inolokálnom spoločenstve a v neposlednom rade zachovávaniu 
ich zvykov a obyčajov ma motivovalo k výberu témy.

1
 Nebolo však mojím 

cieľom a ani zámerom spracovať túto problematiku komplexne. 
Jednotlivé slovenské komunity, ktoré žijú v Nadlaku vedľa seba, tvoria 

spoločnú kultúrnu oblasť, no vo vnútri sú špecifické v rámci parametrov 

                                                           
1
 Príspevok je súčasťou diplomovej práce Adaptácia vianočných obyčajov bihorsko-

sălajských Slovákov v Nadlaku, obhájenej na Katedre etnológie a etnomuzikológie FF UKF 
v roku 2012. Jej hlavnou témou sú súčasné vianočné obyčaje Slovákov, ktorí sa presťaho-
vali do Nadlaku  zo severnejšie situovaných žúp Bihor a Sălaj. 
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etnických, náboženských, historických, sociálnych, profesijných a aj kultúr-
nych. Populácia Slovákov z Bihorskej a Sălajskej župy, ako jedno 
z prítomných etník, vytvára v Nadlaku samostatnú štruktúru s rôznymi 
vzťahmi, zákonitosťami a pravidlami. Majú vlastnú identitu, ktorá je výsled-
kom nielen auto – identifikácie, ale aj uznania a akceptácie okolitými spolo-
čenstvami, najmä pôvodným slovenským obyvateľstvom. Svojim príchodom 
a tým, že sa stali súčasťou Nadlaku, zároveň obohatili nadlacký kalendárny 
cyklus o také fenomény, ako ľudová hra o sv. Dorote a betlehemská 
hra.  

Práve výskumom týchto dvoch fenoménov som mohla preniknúť 
hlbšie do problematiky týkajúcej sa lokálnej, konfesionálnej, etnickej, 
no najmä kultúrnej identity, pretože všetky spolu vytvárajú jeden neoddeli-
teľný celok.  

Etnická príslušnosť, etnicita a etnická identita sú považované za jednu 
zo základných charakteristík človeka ako sociálnej a kultúrnej bytosti (Bo-
tík, 2007, s. 7). U stredoeurópskych národov je na prvý pohľad zrejmá 
podobnosť v zdôrazňovaní vlastnej etnickej identity. Pritom jednotlivé ja-
zyky v Uhorsku neboli pre tu žijúcich príslušníkov iného etnika cudzími 
jazykmi.

2
 Predovšetkým v mestskom prostredí a v etnicky heterogénnych 

oblastiach až do 20. storočia boli mnohí obyvatelia bilingválni, dokonca až 
trilingválni. Stáročia existovali dvojjazyčné skupiny s dvojakou kultúrou, 
pre ktoré bola ešte v 19. storočí úplne nepochopiteľná otázka, kto sú a ku 
akému národu patria. Používanie dvoch jazykov neznamenalo pre nich nič, 
čo by ich rozdeľovalo alebo stavalo proti sebe. Vyhranene sa identifikovali 
skôr so svojou regionálnou príslušnosťou a najmä so svojou konfesiou (Po-
doba, 1998, s. 85). 

 
Lokálna, etnická a konfesionálna identita  
V Nadlaku žijú Nadlačaňia – takto sa obyvatelia tohto mesta 

v Aradskej župe vymedzujú voči okolitému svetu. Avšak toto pomenova-
nie je veľmi široké a všeobecné. Popri Slovákoch, ktorí tvoria väčšinu, tu 
žijú aj Rumuni, Maďari, Srbi, Česi, Židia a Rómovia.  

Čo sa týka národnostnej štruktúry, slovenská časť populácie tvorila 
počas rokov 1850 až 1992 väčšinu. Výnimkou je obdobie od druhej po-
lovice deväťdesiatych rokov 20. storočia, odkedy Slováci predstavujú 
najpočetnejšiu národnosť v lokalite, no nedisponujú nadpolovičnou väč-
šinou obyvateľstva.

3
  

                                                           
2
 Napríklad maďarčina a nemčina pre Slovákov, slovenčina pre Karpatských Nemcov 

a pod. (Podoba, 1998, s. 84). 
3
 Podľa sčítania obyvateľstva v roku 1992 bolo zastúpenie Slovákov v Nadlaku 52,4%, pri 

sčítaní o desať rokov neskôr to už bolo iba  47,7% (Hlásnik, 2003, s. 85). 
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Druhú najpočetnejšiu národnosť tvoria Rumuni, ktorí za posledné tri 
desaťročia zaznamenali nárast približne o 300 obyvateľov v intervale 
medzi dvoma sčítaniami.

4
 Príčinou takéhoto nárastu môžu byť aj migrá-

cie obyvateľov z južných a východných oblastí Rumunska do západne 
situovaných žúp, najmä kvôli pracovným príležitostiam. Prevažná časť 
rumunského obyvateľstva je pravoslávneho vierovyznania (Hlásnik, 
1998, s. 90 – 91). 

Slováci sa voči príslušníkom rumunského etnika vymedzujú najmä 
označovaním a pomenovaním. Príslušníci rumunského obyvateľstva sú 
miestnym slovenským obyvateľstvom označovaní ako bužekáňi. Toto 
pomenovanie je odvodené od názvu lokálneho pomenovania časti Nad-
laku, v ktorej sú usídlení prevažne obyvatelia rumunskej národnosti – 
Bujac.

5
 Veľmi aktuálne je aj pomenovanie Rumun, ktoré je, podľa mojich 

zistení, frekventovanejšie ako  pomenovanie bužekáň. Taktiež som sa 
v súvislosti s rumunským obyvateľstvom stretla s prezývkou padurjaňia, 
padurjan, padurjanka. Týmto pojmom bývajú označení rumunskí obyva-
telia, ktorí sa do Nadlaku prisťahovali z iných častí krajiny,

6
 „(...) veť aj 

riaďiťeľka furt tak povie, že ona je padurjanka“ (muž, nar. 1952). Čo sa 
týka prezývok slovenského obyvateľstva zo strany Rumunov, zaužívalo 
sa pomenovanie tăuti,

7
 ktoré je odvodené od maďarského pomenovania 

Slovákov, nielen tých, ktorí žijú na Dolnej zemi, ale Slovákov všeobecne 
– tóťi.  

Veľmi dôležitým poznatkom boli zistenia stereotypných predstáv nad-
lackých Slovákov o Rumunoch, ktoré sú, podľa G. Kiliánovej (1998, s. 
13) dôležitou súčasťou etnickej identity.  

V mnohých prípadoch boli Rumuni označovaní ako leniví, „ňemajú 
upratané dvori, všaďe majú bordel (...), sa ňeporiadni, všetko len tak 
odfláknu, (...)“ (žena, nar. 1977; žena, nar. 1952). 

„Keť iďeme do tej časťi, ďe bivaju Rumuňi, tak Rumunki seďia na la-
vičke a f tejto časťi, ďe bivaju Slovaci, ženi stale pracuju, tu ňenajďeš 
seďieť ženu počas pracovneho dňa na lavičke“ (žena, nar. 1952).  

                                                           
4
 V relatívnych údajoch ide o nárast vo výške približne 4% za tri desaťročia (Hlásnik, 2003, 

s. 86). 
5
 Oslovenie bužekáni je odvodené od rumunskej výslovnosti názvu Bujac – bužak.  

6
 Týmto pojmom sú označovaní najmä tí obyvatelia, ktorí sa do Nadlaku prisťahovali 

z horských oblastí, ako napríklad Bihor alebo Sălaj. V teréne som sa stretla s týmto pome-
novaním aj v súvislosti so Slovákmi, ktorí migrovali práve z bihorsko-sălajskej oblasti. 
Pojmom padurjan sú teda označovaní nielen Rumuni, ale aj títo príďení Slováci z Bihoru 
alebo Sălaju. Pădure je rumunský  výraz pre pomenovanie hornatých oblastí alebo vrchov. 
Aj Nadlačaňia, ak chcú Slovákov z Bihoru alebo Sălaju označiť hanlivo, použijú práve tento 
výraz – padurjan. „(...) ten sprostí padurjan aňi ňevie, skaďe pochoďi“ (muž, nar. 1990). 
7
 V rumunčine sa to číta tauci.  
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Treťou najpočetnejšou národnosťou je maďarská, ktorá je však 
v porovnaní so slovenskou a rumunskou podstatne menšia. Pomenova-
nia Nadlačan, Slovák, Bihorčan, Ortodox, Padurjanka, evaňjeľik, katoľík, 
pokojík a iné konštatujú etnicitu, konfesionalitu, profesiu, sociálnu či kul-
túrnu rolu, alebo lokálnu príslušnosť.  

Identita nie je len jedna, človek ich má viac a spolu podávajú komplex-
ný obraz o ňom a o spoločnosti, v ktorej žije. Každého človeka, vrátane 
každého Nadlačana, charakterizuje viacero identít, vznikajúcich 
v reálnom čase, v konkrétnych súvislostiach a skutočných životných 
situáciách (Lenovský, 2008, s. 29). 

 Identity, ktoré jednotlivec počas života prijíma, spolu súvisia a nedajú sa 
od seba oddeliť. Pre Nadlak je takéto konštatovanie výstižné, pretože tu 
nemôžme oddeliť od seba žiadnu z nich. Lokálna identita v rámci intralokál-
neho spoločenstva odhalila viaceré pomenovania, respektíve rozlišovania, 
ktoré v spoločenstve fungujú.  

Na základe výskumov môžem konštatovať, že obyvateľstvo 
v Nadlaku sa vo vnútri diferencuje na pôvodních, domácich obyvate-
ľov a na príďeních z Bihoru a zo Sălaju, teda Bihorčanov. Čo sa týka 
následnej diferenciácie medzi pôvodom prisťahovalcov, v Nadlaku 
neexistuje rozlišovanie medzi príďením zo župy Bihor alebo zo župy 
Sălaj, všetkých označujú termínom Bihorčan.  

Za pôvodních Nadlačanou sa dnes považujú potomkovia Slovákov, ktorí 
sem postupne prichádzali na začiatku 19. storočia najmä v rámci sekun-
dárnej kolonizácie rumunského územia Slovákmi, do konca druhej sveto-
vej vojny.  Samozrejme, takéto označovania a pomenovania sa týkajú 
najmä diferenciácie slovenského obyvateľstva v Nadlaku, pretože voči 
ostatným národnostiam, ktoré v meste žijú, sa nevymedzujú na základe 
pôvodu, odkiaľ sú, ale, ako som už spomínala,  na základe etnicity alebo 
konfesionálnej príslušnosti.

8
   

Začiatky masívneho príchodu Slovákov z bihorsko-sălajskej oblasti 
môžeme datovať do druhej polovice 20. storočia a trvá, v menšej miere, 
aj dodnes, nakoľko hlavnými dôvodmi týchto migrácií sú ekonomicko-
hospodárske faktory. Bihorsko-sălajská oblasť v súčasnosti patrí medzi 
málo rozvinuté oblasti v rámci Rumunska a mladí ľudia, v produktívnom 
veku, si tu veľmi často nenájdu profesijné uplatnenie.    

Lokálna diferenciácia v rámci Nadlaku sa dá, samozrejme nie s úplnou 
presnosťou, vymedziť na niekoľko častí. Prvou časťou je centrum Nadla-
ku a jeho okolie, ktoré sa dá označiť (aj v rámci historického kontextu) 
ako „slovenská časť mesta“, kde žijú najmä pôvodní obyvatelia. S tým je 

                                                           
8
 Ďalej v texte budem obyvateľov, na základe ich pôvodu, označovať už iba pojmami pô-

vodní Nadlačan a príďení Bihorčan, alebo iba Nadlačan a Bihorčan.   
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úzko prepojená aj konfesionálna identita, nakoľko je táto časť mesta 
označovaná aj ako evanjelická.  

Ako výnimku môžem uviesť prisťahovalcov z bihorsko-sălajskej oblas-
ti, ktorí do Nadlaku prichádzali až začiatkom osemdesiatych rokov 20. 
storočia a kupovali si domy od pôvodných evanjelických obyvateľov. 
V súčasnosti sa objavili aj také prípady, že v tejto časti bývajú aj padur-
jaňi, čiže rumunské obyvateľstvo, ktoré sa do Nadlaku prisťahovalo 
z iných oblastí počas posledných troch desaťročí. V mnohých prípadoch 
informátori uviedli, že „títo Rumuňi veďia lepšie po slovenski jak dakeri 
Slovaci, čo tu žiju už peďesiat rokov“ (muž, nar. 1966). „Prisťahovaní 
Rumuňi si zakupuju domi aj v slovenskich časťiach, ale ojeďiňele sa 
nájdu také prípadi, žebi si Slovák kupil dom v rumunskej časťi, skorej iba 
taki, čo tam maju pozemok už dlhšie, ale len si ho udržiavaju, ale ňebiva-
ju tam.“ (Žena, nar. 1977). 

„Rumunovi je dobre tak jak je, aňi ňelubi robiť.“ (Žena, nar. 1954). 
Druhou časťou je rumunská časť mesta – Bujac. Je situovaný od Ma-

ruši, čiže od okrajovej časti Nadlaku, až po jeho centrum. V tejto časti sa 
nachádza rumunský pravoslávny a gréckokatolícky kostol a aj na zákla-
de týchto faktov sa táto oblasť označuje ako pravoslávna, menej ako 
gréckokatolícka. Slovenské obyvateľstvo označuje pravoslávnych veria-
cich pojmom ortodox.  

Treťou časťou nadlackého chotára, ktorej vymedzenie je úzko späté 
s lokálnou diferenciáciou a teda zároveň aj lokálnou identitou, je časť Viňi-
ce, v súčasnosti rozdelené na Staré a  Nové Viňice. Pôvodné obyvateľstvo 
Viňíc, ako uviedli informátori, pochádzalo priamo z východného Slovenska 
a bolo tvorené prevažne rusínskym gréckokatolíckym obyvateľstvom. Títo 
pôvodní .obyvatelia boli označovaní ako vincúri, vincúraňia alebo horňia-
ci

9
. V súčasnosti je tohto pôvodného obyvateľstva vo Viňiciach veľmi málo, 

pretože do tejto časti Nadlaku sa začali usádzať Slováci z Bihorskej 
a Sălajskej župy, ktorí sem začali prichádzať najmä od druhej polovice 20. 
storočia. Spravidla si odkupovali domy od pôvodných obyvateľov Viňíc, 
ktorí sa buď presťahovali bližšie k centru Nadlaku alebo sa odsťahovali 
úplne

10
. V súčasnosti je stav taký, že obyvateľmi tejto časti Nadlaku sú 

prevažne prisťahovaní Slováci z bihorsko-sălajskej župy a táto časť je 
označovaná, z hľadiska konfesionality, ako rímskokatolícka.  

                                                           
9
 Termínom horniaci sú často označovaní aj Bihorčania kvôli tomu, že prišli z hornatých 

oblastí situovaných na severe krajiny. 
10

 Ako píše L. Lenovský (2008, s. 31) „lokálna diferenciácia zohľadňuje aj to, kto na ktorej 
ulici býva“. Aj  s touto skutočnosťou súvisí ten fakt, že pôvodní obyvatelia Viňíc predávali 
svoje domy a kupovali si domy bližšie k centru, pretože, ako uviedli informátori, „každí chce 
bívať na Širokej uľici, bo tam je asfaltka, aj opchodi a všetko“ (Muž, nar. 1965). Lokalizácia 
bydliska znamená demonštráciu sociálneho a majetkového statusu.  
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„Tito z Viňic, čo su priďeni, ti tak dobre držia dovedna. Aj domi si poro-
biľi, aj zemi nakupiľi, nerozoznaš veľmi ich, že sa Bihorčaňia. Aľe teraz 
sa oďeľaju troška, tam vo Viňiciach, tam sa najviac ich. Všetci Nadlača-
nia utekajú z Viňic do varoša

11
 za to, že tam su Bihorčaňia. Tam je malo 

Nadlačanov, dve alebo tri familie. (...), ťeras si porobiľi Bihorčaňe takje 
domi, jak maju aj vo varoši.“ (Žena, nar. 1931) 

Relatívna uzavretosť a izolovanosť tohto obyvateľstva od okolitých 
obyvateľov Nadlaku spôsobila zakonzervovanie niektorých kultúrnych 
prejavov, špecifických čŕt a prvkov slovenského jazyka. Nakoľko je 
v prípade rímskokatolíckych obyvateľov, pôvodne z bihorsko-sălajskej 
oblasti, ich náboženstvo náboženstvom minority a je odlišné od majorit-
ného, spomaľuje sa zároveň etnická asimilácia. V mnohých prípadoch si 
informátori zamieňali pojmy náboženské a etnické, čím sa len potvrdzuje 
tvrdenie, že tieto dve identity sú úzko prepojené. V súčasnosti prebieha 
narúšanie lokálnych náboženských hraníc najmä usádzaním sa obyvate-
ľov z bihorsko-sălajskej oblasti v centre a širšom okolí. 

Prisťahovaných Bihorčanou s lokalitou, do ktorej prišli, väčšinou nespájalo 
žiadne puto, nepatrili do sociálnych štruktúr a sietí, ktoré boli  dlhé desaťročia 
v meste zaužívané. Bihorčaňia museli po príchode do Nadlaku, ako do svojho 
nového domova, čeliť viacerým problémom. Museli si zvykať nielen na odlišné 
geografické podmienky a s tým súvisiace pestovanie iných plodín,

12
 ale najmä 

na fakt, že oni, ako novousadlíci, v prevažnej miere najmä rímskokatolíckeho 
vierovyznania, prišli do, čo sa týka slovenskej komunity v Nadlaku, prevažne 
homogénneho konfesionálneho prostredia, nakoľko väčšina Slovákov 
v eponymnej obci je príslušníkom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. 
Geografické diferencovanie sa naplno prejavilo aj v staviteľstve, pretože ako 
som už spomínala, Bihorčaňia si  od pôvodních Nadlačanou kupovali domy, 
tie však nespĺňali ich predstavy a zaužívané normy a preto si takmer každý 
takto kúpený dom zrekonštruovali.  

Vrátim sa ešte k pojmu Bihorčan. Mnohí z informátorov, ktorí sú príďe-
ní z bihorsko-sălajskej oblasti uviedli ako hanlivý pojem, ktorým ich 
označujú pôvodní Nadlačania, práve označenie „ten Bihorčan“. „ (...) to 
keť chcú dačo také povedať, že dačo ňepekné, tak nás oslovia že ten 
Bihorčan je takí, ten Bihorčan zas iní a podobne.“ (Muž, nar. 1952) 

Pri zisťovaní najväčších rozdielov medzi pôvodními Nadlačanmi 
a príďeními Bihorčanmi väčšina informátorov uviedla ako odpoveď: „Bi-
horčaňia sú pobožnejší.“ To značí, že lokálna identita má úzke súvislosti 

                                                           
11

 Preklad: do mesta. 
12

 Geografické podmienky na Bihore determinovali zameranie sa obyvateľov najmä na 
pestovanie zemiakov. Po príchode do Nadlaku sa Bihorčaňia adaptovali na pestovanie 
obilnín a kukurice.  



Etnologické rozpravy                                                                               1-2/2012 

 

 49 

 

najmä s náboženskou identitou a identifikáciou a naozaj často sa 
v prípade Nadlačanou a Bihorčanou odvodzuje najmä od príslušnosti 
ku konfesii a od praktizovania náboženskej viery. Rímskokatolícke nábo-
ženstvo prišlo do Nadlaku prevažne priamo s jej nositeľmi, a to s prisťaho-
valcami z Bihorskej a Sălajskej župy.  

V súvislosti s týmto bolo zaujímavé zistenie, že rímskokatolíci, ktorí žili 
v meste ešte pred príchodom Bihorčanou nemali v kostole omše slúžené 
v slovenskom jazyku, ale iba v rumunskom alebo maďarskom. Príchodom 
nových, rímskokatolíckych prisťahovalcov,  pribudli omše a kázne aj 
v slovenskom jazyku, avšak títo pôvodní rímskokatolícki obyvatelia Nadla-
ku sa i naďalej zúčastňujú na maďarských omšiach a nie na slovenských.  

Zatiaľ čo v prvej polovici 20. storočia sa nábožensky zmiešané man-
želstvá vyskytovali zriedkavo, v súčasnosti sú oveľa bežnejšie. Pri vý-
skume som sa zamerala najmä na manželstvá medzi rímskokatolíkmi 
a evanjelikmi a. v. Príchodom bihorsko-sălajských Slovákov do Nadlaku 
sa spektrum potenciálnych manželských partnerov rozšíril. Náboženstvo 
nezohráva až takú veľkú rolu pri výbere partnera v takej miere, ako etni-
cita a majetnosť. Mnohí z respondentov  s vierovyznaním evanjelickým 
uviedli, že im až v takej miere nevadí, že by si zobrali katolíka alebo 
katolíčku, podstatné je, že má slovenskú národnosť. 

Rímskokatolíci, tí boli v tomto smere opatrnejší a viacerí odpovedali, 
že ak by museli, pristúpili by aj na takéto manželstvo, avšak, viac by 
podporili partnera s rovnakou konfesionálnou príslušnosťou, teda rím-
skokatolíka. „No, račšej bi som kcela, že bi si zobral katoľičku, šak ako 
bi to potom bolo, ďe bi maľi svadbu, to bi len problemi s toho boľi, raš-
čej naj je to šetko po poriatku tak jak ma biť“ (Žena, nar. 1931).  

Samozrejme, aj v rámci spolunažívania Nadlačanou a Bihorčanou sa inte-
retnické vzťahy nevyvíjajú  len v pozitívnom zmysle, ale objavuje sa 
i prítomnosť negatívnych stereotypov a predsudkov. K tejto téme sa vo väč-
šej miere vyjadrovali najmä Bihorčaňia, ktorí pociťujú zo strany pôvodních 
Nadlačanou určitý odstup a mieru pohŕdavosti najmä z toho dôvodu, že 
pochádzajú prevažne z roľníckych a sedliackych rodín, a keď sa do Nadlaku 
od druhej polovice 20. storočia sťahovali, väčšina prichádzala veľmi chu-
dobná, „častokrat prišľi do Nadlaku len tak, v tom čo maľi na sebe.“ (Žena, 
1957) 

 
Socioprofesijná a kultúrna identita 
Čo sa týka socioprofesijnej identity, sociálny status je významne determi-

novaný majetnosťou a zamestnaním. Obyvatelia Nadlaku sa vo veľkej miere 
združujú s ostatnými a zaraďujú do hierarchie práve na základe pracov-
ných vzťahov. Taktiež aj v súvislosti s kultúrnou identitou je vplyv sociop-
rofesijnej primárne determinujúci, pretože majetnosť a profesia zaraďujú 
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členov komunity do sociálnej štruktúry. Nositeľmi národných kultúrnych 
hodnôt sú v rôznej miere všetky sociálne vrstvy v Nadlaku, či už prísluš-
níci nižšej spoločenskej vrstvy, napríklad malí a strední roľníci, alebo 
príslušníci strednej vrstvy, ako napríklad miestni podnikatelia, gazdovia 
a v neposlednom rade príslušníci elity, čiže lekári, obecní a cirkevní 
funkcionári, učitelia a najbohatší obyvatelia. V prípade Nadlaku je vzo-
rom a modifikátorom zmien najmä elita, pretože tá určuje, nakoľko a ako 
je etnický, konfesionálny a kultúrny život intenzívny v celej komunite. 

V súvislosti so zachovávaním konfesionálnej identity je potrebné as-
poň stručne uviesť ustanovizne, ktoré vo veľkej miere prispeli 
k zachovávaniu konfesionálnej identity jednotlivcov. Svoju pozornosť 
zameriam najmä na evanjelickú a rímskokatolícku cirkev, keďže práve 
príslušníci týchto konfesií sa stali predmetom môjho výskumu. 

Podľa P. Hlásnika (1997, s. 58) najstaršou cirkevnou ustanovizňou, fun-
gujúcou od roku 1803 až do súčasnosti, je evanjelická cirkev augsburské-
ho vyznania,

13
 ktorá vystavila svoj chrám už v roku 1922 a v roku 1979 bol 

vyhlásený za národnú, kultúrnu a historickú pamiatku. Rímskokatolícka 
cirkev tu bola založená v roku 1846 a do vybudovania kostola pre cirkevné 
obrady slúžila katolícka maďarská škola. Gréckokatolícka cirkev v Nadlaku 
bola založená v roku 1846 a zo začiatku pôsobila v prenajatých súkrom-
ných priestoroch. V súčasnosti je v Nadlaku päť chrámov, a to dva pravo-
slávne, gréckokatolícky, evanjelický a rímskokatolícky. Okrem spomína-
ných cirkví sú v Nadlaku aktívne aj ďalšie. Reformovaná, baptistická 
a apoštolská cirkev majú aj vlastné modlitebne. 

Nadlacká kultúra, ako aj kultúra akejkoľvek lokality je jedinečná 
a neopakovateľná. Kultúrna identita Slovákov v Nadlaku  je výsledkom 
komplexného spôsobu života všetkých jej členov vo všetkých aspektoch, 
či už lokálnych, etnických, konfesionálnych a socioprofesijných. Aj v tomto 
prípade všetko so všetkým súvisí. Avšak, to, čo bolo v minulosti etnické, 
dnes prechádza do sféry inštitucionalizovanej a vytráca sa zo žitej reality. 
Toto tvrdenie neplatí iba v súvislosti so zachovávaním kalendárnych oby-
čajov zimného cyklu, ktoré sa stali predmetom môjho záujmu, ale aj 
s „nadlackou kultúrou“ vo všeobecnosti.  

Nadlackí Slováci svoju kultúru hodnotia a označujú rôznymi prívlast-
kami, najčastejšie ju lokalizujú smerom k miestu pôvodu, odkiaľ jej nosi-
telia pochádzajú, alebo na konfesiu jej predstaviteľa. „Toto je bihorskí 
zvik, to ľen oňi sem priňesľi, keť sa sem prisťahovaľi, to ľen katolíci ma-

                                                           
13

 V texte označovaná ako evanjelická a. v. cirkev. 
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jú.“
14

 (Žena, nar. 1957) Tak sa v Nadlaku objavuje kultúra nadlacká, 
bihorská, rumunská, ortodoxná a iné.  

Kultúrna identita nesúvisí však iba s etnickým aspektom, ale je úzko 
prepojená s konfesiou, socioprofesijnou a lokálnou identitou. Interpreto-
vať ju možno prostredníctvom kultúrnych inštitúcií, podujatí, zvykov 
a obradov, stravy, sviatkov, odevu a samozrejme jazyka.  

Slovenský jazyk bol a vo veľkej miere je i dodnes hlavným komunikač-
ným jazykom nielen v meste, ale aj v slovenských rodinách. „Doma sa 
furt rospravame po slovenski, to aňi si na to ňepomisľim, žebi som mal 
dačo povedať po rumunski. Keť už naozaj dačo neviem ta poviem aj po 
rumunski, ale to je skorej ňejaka fraza, čo sa do slovenčini preložiť nedá. 
V slovenčiňe aj rozmíšľam, aj sa modľím, aj hrešim.“ (Muž, nar. 1990). 

Mnoho respondentov uviedlo, že sa zaujímajú o dianie na Slovensku, 
čítajú dennú tlač, dokonca niektorí aj odoberali časopisy priamo zo Slo-
venska.

15
 Dokonca zopár domácností má zapojených aj niekoľko slo-

venských televíznych staníc.
16

 Rozdiely medzi Nadlačanmi a Bihorčanmi 
badať aj v tomto kontexte, pretože tieto dve komunity sa determinujú aj 
na základe jazykového prejavu. Sú pomerne ľahko rozpoznateľní najmä 
podľa nárečia, intonácie a používania istých fráz a archaizmov.   

Nadlačania používajú v hovorovej reči veľa výrazov prevzatých 
z maďarčiny a Bihorčaňia neboli ovplyvnení ani tak maďarčinou, ako 
skôr rumunčinou. Pre porovnanie uvediem aspoň zopár slov, v ktorých 
sú rozdiely zjavné. Tak napríklad Bihorčan použije pre označenie cinto-
rína  pojem cintorín a na rozdiel Nadlačan ho označí pojmom temetou, 
plot nazývajú Nadlačania keriťiš, povalu označujú pojmom palaš, dlážku 
padlof, popol perňa a podobne. Pri zachovávaní slovenského jazyka 
v Nadlaku kľúčovú úlohu zohrala rodina, ale aj škola,

17
 kultúrne

18
 

a cirkevné ustanovizne. 

                                                           
14

 Takto znela odpoveď Nadlačanky na moju otázku, v ktorej som sa pýtala na Hru o sv. 
Dorote, ktorú praktizujú Slováci prisťahovaní z bihorsko-sălajskej oblasti.  
15

 Sprostredkovanie zabezpečovala Matica slovenská v Rumunsku.  
16

„Syn nam kupil na Slovensku kartu a možeme sledovat jojku, markizu a estevečku cez 
sateľit a aspoň vieme, čo sa na Slovensku ďeje.“ (Muž, nar. 1940).  
17

 V Nadlaku v rámci lýcea funguje úplná školská sieť, to znamená, že sa tu nachádzajú 
slovenské škôlky, základná osemročná škola, učňovské triedy a lyceálne ročníky. V roku 
1991 bolo nadlacké lýceum premenované na Školské priemyselné stredisko Jozefa Grego-
ra Tajovského (Husárik, 2005, s. 129 – 130). 
18

 Od roku 1990 v Nadlaku funguje organizácia pod názvom Demokratický zväz Slovákov 
a Čechov v Rumunsku (DZSČR), ktorá združuje najväčší počet občanov slovenskej 
a českej národnosti v Rumunsku. Medzi hlavné poslanie tejto organizácie patrí zachováva-
nie a rozvíjanie národnej a kultúrnej svojbytnosti Slovákov a Čechov v Rumunsku. V roku 
1994 vznikla Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku, ktorá je zameraná 
najmä na literárne, kultúrno-poradenské, vedecko-výskumné a vydavateľské činnosti (Hu-
sárik, 2005, s. 124 –128). 
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Príchodom Bihorčanou do Nadlaku sa etnická, socioprofesijná 
a lokálna identita povodních Nadlačanov nezmenila, pretože si i naďalej 
zachovali svoje náboženstvo, zamestnanie, spôsob života a samozrejme 
aj bydlisko. Avšak, čo sa do určitej miery zmenilo, je identita kultúrna. 
Obchôdzky betlehemcov a dorotášov,

19
 v súčasnom Nadlaku ako špeci-

fický katolícky fenomén vianočného obchôdzkového divadla, u pôvodních 
Nadlačanou dávno zaniknutý,

20
 si Bihorčania priniesli so sebou 

a v priebehu od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia  sa stali súčas-
ťou lokálnej kultúry pôvodne evanjelického Nadlaku. 

 Mnohí Nadlačania prijímajú, dokonca sami volajú a vyhľadávajú betle-
hemcou do svojich domov a takýmto spôsobom obohacujú svoje súčasné 
vianočné tradície. Na tomto mieste môžem konštatovať, že kultúrna identi-
ta sa mení na základe lokálnej a samozrejme aj na základe konfesionálnej 
identity. 

Čo sa týka problematiky obchôdzok betlehemcou a dorotášou 
v Nadlaku, v kolektívnej pamäti Nadlačanov sú určité zmienky o tom, že aj  
pôvodní Nadlačaňia v minulosti praktizovali obchôdzky, ale iba obchôdzky 
betlehemcov. „Tak čo ja si tam spomínam, ano, bolo to aj v Nadlaku, aj mi 
sme to voľakedi maľi, aľe aňi sa ňemal toho kto ujať, tak to zaňiklo. Aľe 
škoda je toho, pekne to je, veľmi. Bez toho aňi ňeciťim veľmo, že su dajak-
jie sviatke.“ (Žena, nar. 1948)  

Pod zachovávanie obchôdzok v Nadlaku, či už dorotášou alebo betle-
hemcou, sa v značnej miere podpísal vplyv niektorých osobností na kul-
túrnu identitu Bihorčanou. Dôležitou podmienkou je kvalita, charakter 
a zanietenosť osobností, ktoré vplývajú na udržiavanie a rozvíjanie „vlast-
ných“ tradičných zložiek a špecifických znakov ich kultúrnej identity. 
V tomto prípade však nehovorím o vplyve prirodzených autorít, ako sú 
napríklad farár, učiteľ alebo starosta, o ktorých píše Boris Michalík (2006, 
s. 52 – 62), ale o vplyve jednotlivých osobností z ich vlastnej komunity. 

Tradícia obchôdzok betlehemcou sa v Nadlaku implementovala prí-
chodom prisťahovalcov z bihorsko-sălajskej oblasti v druhej polovici 20. 
storočia. Je úzko prepojená s tromi generáciami rodiny Semelbauerov-
cov, ktorí sa do Nadlaku prisťahovali postupne, nie všetci naraz. Najskôr 
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 Ľudovému divadlu, teda obchôdzkam betlehemcou a dorotášou sa bližšie venujem 
v kapitole 5.5 Ľudové divadelné prejavy vianočného obdobia. Dorotáši pri obchôdzkach 
predvádzajú tzv. hru o sv. Dorote a betlehemci tzv. betlehemskú hru.  
20

 V teréne som sa stretla so zmienkami o existencii obchôdzok betlehemcov aj medzi 
evanjelickým obyvateľstvom Nadlaku, ktoré zanikli približne v sedemdesiatych rokoch 20. 
storočia. Hru o sv. Dorote evanjelické obyvateľstvo nikdy nepraktizovalo. Na otázku, prečo 
obchôdzky betlehemcou medzi evanjelickým obyvateľstvom zanikli, mi informátori odpove-
dať nevedeli. „Asi ich ňemal aňi chto učiť, ňikomu sa ňekcelo, tak to sa straťilo.“ (Žena, 
1952)  
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prišla Anna Harazinová, za slobodna Semelbauerová, ktorá sa narodila 
v roku 1960 v Bojovskom,

21
 v župe Sălaj. Do Nadlaku prišla ako sedem-

násť ročná, pretože sa tam vydala, „už Vianoce na sedemnácti rok som 
slávila v Nadlaku.“  

Jej matka, Mária Semelbauerová, rodená Roľníková, prišla spolu 
s manželom Jánom Semelbauerom do Nadlaku v roku 1987 po tom, ako 
jej manžel ochorel. 

V Bojovskom bola tradícia obchôdzok betlehemcou a dorotášou roz-
vinutá natoľko, že sa stala neoddeliteľnou súčasťou slávenia Vianoc. 
Naraz chodilo aj niekoľko skupín obchôdzkárou, každý mladý človek 
chcel byť súčasťou. Anna Harazinová to opísala slovami: „Mi zme sa 
ľen na toto ťešiľi, tam ňebola elektrina, aňi radio, aňi televizor zme ňe-
maľi, tak najviacej zme sa tim betľehemcom a dorotašom ťešiľi“.  

Mária Semelbauerová sa do Nadlaku prisťahovala ako štyridsaťde-
väťročná a veľmi ťažko si zvykala na nové životné podmienky. Ako 
uviedla ona samotná, ale aj jej dcéra Anna, obchôdzky betlehemcou 
a dorotášou jej počas Vianoc chýbali najviac, „to aňi som ňeciťila, že sú 
dajakie sviatke.“ Otec Márie Semelbauerovej pochádzal taktiež 
z Bojovského a v tom čase bol jediný v osade, kto vedel čítať a písať. 
Preto sa ujal mladých ľudí a vyučil takto niekoľko skupín  betlehemcou, 
aj dorotášou.  

Prvý pokus zo strany tejto rodiny o zavedenie obchôdzok dorotášou, 
nie betlehemcou, stroskotal v roku 1989, kedy im to zakázala polícia. 
„V osemďesiatďeviatom sa poschoďiľi taki starši chlapci, aj sa učiľi, aj 
všetko si pripraviľi, aľe f tom čase im ňedovoľiľi chodiť, bo to bolo ešťe 
pred revoluciou, ešťe tu o tom ňikto ňeveďel, ňikto to tu ňepoznal. Bet-
ľehemcou poznaľi, ale dorotaši, to bolo dačo nove. Aj obleki si nazha-
ňaľi, napožičiavaľi, ale maľi tam tie vyznamenaňia, tak poľicia, ftedi 
ešťe miľicia, im to zakazala za to, že si kcu z ňich robiť posmech.“ (A. 
Harazinová, nar. 1960) 

V osemdesiatych rokoch 20. storočia sa objavili aj iné prípady ob-
chôdzok betlehemcou, ktoré nesúvisia so snahami tejto rodiny. Dva 
krát sa pozbierali skupinky mladých ľudí, taktiež zo society prídeních 
Bihorčanou, ale ako uviedli informátori, išlo o rodiny prisťahovalcov, 
ktorí do Nadlaku migrovali z Gemelčičky (Făget) z Bihorskej župy už 
v prvých desaťročiach druhej polovice 20. storočia. Tí si vytvorili aj 
drevený kostolík, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchôdzok. 
Počas prvých dvoch rokov si betlehemci pod vedením Anny Haraz i-
novej požičiavali práve nimi vyrobený  kostolík, tzv. betlehem a ten si 
od nich následne aj odkúpili.  
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 Administratívne sa táto osada začleňuje do obce Marca Huta. 
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V roku 1990 sa konal prvý úspešný pokus rodiny Semelbauerovej 
o zavedenie obchôdzky betlehemcou. Anna Harazinová vtedy už mala 
dvanásťročného syna, Ondreja Harazina (nar. 1978), ktorý bol súčasťou 
tejto ľudovej hry. „Prvi betlehem ľuďia aňi ňeveďeľi, čo to je. Aľe aňi ďeťi, 
ktore sme to učiľi ňeveďeľi, lebo to ňepoznaľi pretim. Tak sme sa pozha-
ňaľi s roďini, ale aj iních chlapou čo prišľi z Bojovskiho zme zavolaľi 
a zme to tim ďeťom ukazaľi, jak maju stať, čo maju spievať“ (Anna Hara-
zinova, nar. 1960). Navštívili vtedy približne šesťdesiat domácností 
a chodili najmä po domoch tých, ktorých veľmi dobre poznali. Jednalo sa 
výlučne o rodiny s rímskokatolíckou konfesiou a spravidla chodili iba 
po domácnostiach rodinných príslušníkov každého člena betlehem-
skej hry.  

„Keť bol betlehem prvi rok, hádam nas asi hoďinu nekceľi 
po polnočnej pusťiť spred kostola,

22
 čo nas každi volal k sebe domou. 

Taki to bol bum ftedi.“ (O. Harazin, nar. 1978) 
V roku 1991 sa prvý krát konala aj obchôdzka s hrou o sv. Dorote, pre-

tože po revolúcii už nepotrebovali povolenie od polície. Od roku 1990 do 
roku 1997 nacvičovala tieto hry s deťmi a mládežou A. Harazinová. Sú-
časne však zaúčala aj svojho syna Ondreja

23
, ktorý naplno prevzal ná-

cviky v roku 1998. „s mamkou sa ešťe poraďim, hocikedi to je aj tak, že 
vlastňe ona aj rozhodňe, ako to nakoňec buďe“ (O. Harazin, nar. 1978). 

Ondrej Harazin mal prvý kontakt s týmito hrami ešte ako päť alebo 
šesť ročný, kedy vianočné sviatky trávil u svojej starej mamy a otca 
v Bojovskom v župe Sălaj.   

Všetky nácviky prebiehajú u nich doma. Čo sa týka materiálnej stránky 
a najmä zabezpečenia kostýmov, v prvých rokoch si kostýmy buď požičia-
vali, alebo zabezpečovali z vlastných zdrojov. „Oťec moj narobiľi paľice, aj 
švagor veľa pomohol, mužske biele košeľe sme maľi aj od oca, aj od švag-
ra, aj ďeťi si z domu priňesľi. Stuhle sme museľi nakupiť a to zo začiatku 
fšetko z vlastnich peňazi“ (A. Harazinova, nar. 1960). 

Po niekoľkých rokoch zaviedli systém, že z toho, čo deti počas obchô-
dzok dostanú ako finančnú výslužku,

24
 zoberie sa čiastka práve za úče-
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 Súčasťou obchôdzok betlehemcou, ale aj dorotášou (okrem postavy Čerta) počas Šted-
rého dňa je účasť na polnočnej bohoslužbe. 
23

 O. Harazin (nar. 1978) v súčasnosti pôsobí ako kostolník, resp. údržbár a tiež ako kantor 
v rímskokatolíckom kostole v Nadlaku.  
24

 Je zvykom, že v každom dome, ktorý betlehemci alebo dorotáši navštívia, dostanú od-
menu. Väčšinou má podobu peňazí a sladkostí. Takmer v každom dome ich domáci aj 
pohostia, spravidla je to nejakým džúsom, limonádou, ovocím, sladkosťami a domácimi 
koláčmi. Čo sa týka finančnej odmeny, tá sa pohybuje okolo 50 lei (približne 10 eur) 
v každom dome, ktorý navštívia. V prípade betlehemcou, peniaze ľudia dávajú Aňjelovi 
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lom nákupu nových kostýmových súčiastok alebo rekonštrukcie starých, 
zachovalých kusov. Z týchto financií použili aj určitú čiastku na kúpu 
dreveného kostolíka. Doložiť takmer polovicu museli z vlastných zdrojov. 
„Furt sme si to požičiavaľi a ja som to kcel mať, ňech je to naše vlastne.“ 
(O. Harazin, nar. 1978)  

„Fšetko uš maju oňi tu, u nas prichistane. Uš ňič ňepotrebuju, fšetko to 
maju f kope. Nakupiľi zme i tvrdi papier na čapki ňieľen betlehemcom, 
aľe zme pokupiľi staniol

25
 aj na čapki pre dorotašou.“ (A. Harazinova, 

nar. 1960) 
Texty betlehemskej hry a tiež hry o sv. Dorote pochádzajú z osady Bo-

jovské zo župy Sălaj. „Mi sme ich ňemohľi učiť ňič ine, ľen to, čo sme 
veľmo dobre poznaľi“ (Maria Semelbauerová, nar. 1938). Prepis textu 
urobila Anna Harazinová za pomoci svojich rodičov, Márie a Jána Se-
melbauerovcov tak, ako si ich zapamätali z čias, keď ich ešte praktizovali 
vo svojej rodnej obci, teda v Bojovskom.  

Texty, nápevy a hranie si herci odovzdávajú z generácie na generáciu. 
Čo sa týka betlehemských hier a hier o sv. Dorote, v bihorsko-sălajskej 
župe existuje množstvo variant a verzií nielen textov, ale aj nápevov 
týchto hier. Ako informátori uviedli, kostýmy a a rekvizity, ktoré sú súčas-
ťou, sú, možno na malé odchýlky, veľmi podobné.  

Od roku 1990 do súčasnosti sa obchôdzky betlehemcou konali každý 
rok počas vianočných sviatkov. Navštívili najmä domy rímskokatolíkov.

26
  

Chodenie po domoch s hrou o sv. Dorote sa nekonalo pravidelne kaž-
dý rok od roku 1991. Dvakrát sa nekonalo z dôvodu nedostatočné 
množstvo starších chlapcov na to, aby mohli túto hru nacvičiť. „Dorotáši 
ňeboľi asi po dva roki. To bolo také smutne, puste, šeci zme ľen na to 
čakaľi a ňigďe ňič. Mi sme sa aj Ondrika pred Vianocami pitaľi, či budu, 
či ňebudu, furt zme sa ho pitaľi, bo zme kceľi veďieť.“ (Žena, nar. 1968).  

Na druhej strane, v roku 1993 a 1994 boli dve skupiny dorotášou, av-
šak betlehemci boli vždy iba jedna skupina, nakoľko mali a stále majú 
k dispozícii iba jeden kostolík potrebný pri hraní betlehemskej hry. 

 
Na základe týchto poznatkov z terénneho výskumu môžno konštato-

vať, že na zachovávanie prvkov lokálnej identity bihorských Slovákov 
v Nadlaku má v značnej miere vplyv výrazných osobností z jej vlastných 

                                                                                                                                  
a ten ich dá Starému, ktorý býva spravidla starší, ako ostatní a nosí pod kabátom schova-
nú kapsu na peniaze. U dorotášou ju prijíma Kráľ. Výslužku si následne po konci rozdelia.  
25

 Cínová alebo alumíniová fólia používaná zväčša ako baliaci materiál. 
26

 V prvých rokoch od pravidelného zavedenia obchôdzok betlehemcou a dorotášou v 
Nadlaku javili o to záujem aj evanjelici, čiže povodní Nadlačaňia. Volali ich do svojich 
príbytkov, čakali ich a dokonca ako uviedli niektorí informátori, boli sklamaní, ak neprišli. 
V roku 1991 navštívili 20 evanjelických domácností. V súčasnosti záujem o tieto obchôdzky 
zo strany evanjelického obyvateľstva nie je až taký enormný.  
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radov. Nedá sa však tvrdiť, že Bihorčaňia nepodliehajú asimilácii. Zme-
nou prostredia a adaptáciou na nové životné podmienky sú zároveň 
v každodennom živote ovplyvňovaní interetnickými vzťahmi, s ktorými 
súvisí vymedzovanie a rozlišovanie podľa lokality pôvodu. Zároveň sa 
kultúrna identita mení na základe lokálnej. Nadlacká kultúra je lokálnymi 
podmienkami výrazne determinovaná a existuje v lokálnych variantoch, 
ktoré sú pevne viazané na etnické, konfesionálne aj lokálne parametre.  

Pre Bihorčanou môže byť chápanie vlastnej kultúry, nie ako nadlackej, 
slovenskej či dolnozemskej, ale práve ako bihorskej, nástrojom pretrva-
nia niektorých jej pôvodných etnických a konfesionálnych prvkov, preto-
že bude majoritou tolerovaná a súčasne aj podporovaná.  
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Liptovská Teplička 
 – 

 život v nedotknuteľnej krajine 
 

Peter Laučík  
 
 
Abstract: Abstract: This paper deals with results of several terrain resear-

ches realized in the years 2009 - 2012 in local culture of Liptovská Teplička. 
The aim of  this article is bring basic information about small part of "modus 
vivendi" of people who are living in Liptovská Teplička, the way of their being 
and strategies of their survive, in context of objective social, cultural, political, 
and ekological transformations over the last two decades. 

 
Kľúčové slová: zamestnanie, spôsob obživy, pôda, ochrana prírody, tradičné 

hospodárenie, konflikt, transformačné procesy. 
Keywords: job, work, way of survive, ground, nature protection, 

traditional farming, conflict, transformation. 

  
 Liptovská Teplička – dedina, kde o núdzu, nikdy nebola núdza. Kde 

je na každú svetovú stranu ďaleko do mesta. Obec s titulom Dedina roka 
2007, Chotár roka 2008. Tam, kde k drevenici prirástla hliníková veran-
da, kde sa žije ako sa dá, lebo nebolo na výber... Tu príslušníci Štátnej 
ochrany prírody skonštatovali prítomnosť vzácnych exemplárov rastlín 
a hmyzu. Časť chotára obce leží na rozhraní ochranných pásiem dvoch 
národných parkov TANAP-u aj NAPANT-u. Celá obec leží v prísnom 
ochrannom pásme vodného zdroja zásobujúceho pitnou vodou podstat-
nú časť Prešovského kraja. V minulosti tu bola pôda najvyššou hodno-
tou. Pôvodný, utilitárne podfarbený vzťah k prírode predstavoval jedinú 
možnosť prežitia. Uvedené ekologické okolnosti a ich následky sa museli 
závažným spôsobom premietnuť aj do života obce. Zvláštnu pozornosť 
som preto venoval i názorom obyvateľov obce na ich vzťah ku vlastnej 
krajine zaťaženej spomínanými významnými ekologickými obmedzenia-
mi. Druhým cieľom tohto príspevku je inšpirovať ďalšie výskumy na vi-
dieku venované environmentálnym aspektom prieniku tradičného 
a moderného spôsobu života.  

 Spôsob života obyvateľov Liptovskej Tepličky prešiel za posledné 
storočie významnými sociálnymi, kultúrnymi, hospodárskymi a politický-
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mi zmenami. Do spôsobu ich života zasiahli v prvej polovici storočia dve 
svetové vojny, v ktorých Tepličania bojovali a niektorí aj padli. Po skon-
čení druhej svetovej vojny viedli – ako aj inde na Slovensku – svoj vnú-
torný lokálny demokraticko-komunistický diskurz. Vznik Miestneho akč-
ného výboru slovenského národného frontu v roku 1948 potvrdil domi-
nanciu komunistov a KSČ.  

Druhú polovicu 20. storočia poznačilo široké spektrum zmien. Nástup 
socializmu  znamenal rozvrat vojnami nalomených tradičných hodnôt. 
Bol spojený so znárodňovaním a s premenou hospodárskeho vzťahu 
k pôde, ktorá bola dovtedy pre Tepličanov jediným zdrojom obživy. 20. 
storočie prinieslo podľa vyjadrení obyvateľov Liptovskej Tepličky do ich 
životov aj pozitívne zmeny a niektoré úľavy od tradičnej ťažkej práce až 
driny. Významným medzníkom sa javí práve založenie JRD v roku 1976 
a prechod väčšiny obyvateľov na kovoroľnícky spôsob života. Už od 
polovice 50. rokov nadobúdala význam práca v priemysle (Mentel, 2009, 
s. 48). Prácu ponúkali najmä Chemosvit a Tatrasvit vo Svite 
a Tatravagónka v Poprade. Možnosť pracovať v priemyselných závo-
doch miest priniesla obyvateľom nové perspektívy, rozvoj obce, aj určité 
sociálne istoty. Transport od roku 1966 sprostredkovávali pravidelné 
autobusové linky. Pred niekoľkými rokmi síce Chemosvit prepustil nekva-
lifikovaných pracovníkov, oproti manuálnym a robotníckym pracovným 
profiláciám však pribudli aj niektoré odbornejšie formy zamestnaní – 
práca v administratíve, v obchodnej sfére, ako zdravotnícky personál 
a pod.  

Dominantný spôsob obživy väčšiny zamestnaných obyvateľov obce 
v produktívnom veku predstavuje aj v súčasnosti práca v mierne odľah-
lých mestách, najmä v Poprade, menej vo Svite a L. Hrádku či L. Mikulá-
ši. Do miest sa možno dostať len po kľukatých cestách: smerom na se-
verovýchod je odtiaľto 22 km do Svitu, 30 km do Popradu, na severozá-
pad 34 km do L. Hrádku a 45 km do L. Mikuláša. Vzhľadom k priemerným 
 mzdám v regióne predstavuje denný transport prostriedkami verejnej 
dopravy nemalý výdavok. Cesta z L. Tepličky do Popradu a naspäť naprí-
klad vyjde 6 € na deň (v roku 2011) plus časové straty na prestupoch a pri 
čakaní na spoj. Do Popradu preto nechodí väčšina pracujúcich autobu-
som, ale autami. Východiskom sa ukázala spolupráca viacerých zamest-
naných  na spoločnom transporte pri vzájomnom znášaní nákladov: „To sa 
dohodneme štyria piati, ktorí máme rovnakú pracovnú dobu a ideme au-
tom do Popradu. Tak sa to tu bežne robí, lebo tak sa to oplatí. Tam sa 
počkáme a jecháme nazad. Inak by som musel dve hodiny čakať 
v Poprade na stanici.“(M, 42) Nezamestnaní Tepličania spravidla nevyu-
žívajú služby špecializovaných lekárov v Poprade: „No keď mám 60 € na 
mesiac a 6 € precestujem hore dole do Popradu a 17 € nechám v lekárni, 
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to radšej zostanem doma a nejako to vydržím.“ (M, 55). Určitú finančnú 
úsporu predstavuje využívanie kratších lesných komunikácií oproti oficiál-
nym cestným komunikáciám: „Do Popradu chodíme skratkou smerom na 
Šuňavu a potom lesnou skratkou. Do Hrádku cez Čierny Váh.“  – „ A nie sú 
tam zákazy vjazdu?“ – „Sú, všade sú, ale nás žiadne zákazy vjazdu nezau-
jímajú. Tu sa všetci poznáme, aj so Šuňavčanmi, a vieme ako to chodí. 
Prežívame ako sa dá.“ (M, 42) Zaujímavým faktom je, že napriek sťaženým 
podmienkam prežitia majú demografické ukazovatele Liptovskej Tepličky 
stále mierne stúpajúci charakter.   

 
Od pastierstva a roľníctva k imperatívu ekologického hospodár-

stva a agroturistiky 
Poľnohospodárstvo, pasenie oviec a dobytka patrilo v Liptovskej Tep-

ličke k tradičným spôsobom obživy. Nebolo gazdovstva bez oviec 
a dobytka. V okolí obce sa dodnes nachádzajú rozsiahle horské lúky – 
bývalé pasienky.   

 Z hľadiska hospodárskeho môžeme v najstaršej podobe sociálnej štruk-
túry obce umelo rozlíšiť tri kategórie ľudí: 1. Veľkí gazdovia, nazývaní aj  
„boháči“ či „gadžovia“, ktorí vlastnili nad 20 ha pôdy. 2. Malí gazdovia 
s vlastníctvom pôdy menším ako 20 ha. 3. Sluhovia a slúžky bez vlastníctva 
pôdy, nazývaní aj „bezzemkovia“ či „trochári“ najímaní do prác pre veľkých 
aj malých gazdov.  

Pôda v L. Tepličke, aj keď bola dôležitá, nebola nikdy zvlášť úrodná – veď 
je to pôvodne horská lesná zem, od ktorej nemožno očakávať vysokú úrod-
nosť. Taktiež klimatické pomery, polia s pomerne vysokým sklonom v nad-
morskej výške od cca 920 – 1200 m boli pre pestovanie náročnejších plodín 
značne neprajné. Pôda však predstavovala jedinú zábezpeku obživy rodiny 
a jedinou stratégiou prežitia bola vlastná ťažká práca na nej. Medzi tradične 
pestované poľnohospodárske produkty patrili zemiaky, jačmeň, ovos, raž, 
kapusta a repa. Úrodnosť rolí zvyšovalo len hnojenie. A. Mentel uvádza 
päťprvkový systém (tzv. 5 honov) rotácie plodín zabezpečujúci vyváženú 
úrodu na poli. Prvé sa sadili zemiaky, potom dva roky za sebou jačmeň, dva 
roky za sebou ovos. Nasledovalo hnojenie a opäť zemiaky (Mentel, 2009, s. 
76).   

Pôda bola nielen zdrojom obživy obyvateľov obce, ale aj symbolom 
sociálneho statusu majiteľov. Hospodárska sféra (definovaná pôdou) tu 
bola svojho času dokonca nadradená nad sféru sociálnu, čo možno po-
zorovať napríklad na utváraní rodinných väzieb: „Na Tepličke sa sobášili 
role, nie ľudia. Tak sa snažili dohadovať tí starí, aby sa im role pekne 
spájali... Láska? Tá prišla potom nejako sama. Proste si zvykli.“ (Ž, 61) 
Vlastná pôda bola pre druhých tabu – o jej vysokej hodnote vypovedajú 
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aj prácne techniky jej ochrany: „Keď napríklad niekto zistil, že mu druhý 
prešiel vozom cez kúsok jeho role, hneď okolo nej vykopal ryhu tak 60 
cm hlbokú, aby sa tade už nikdy vozom nedalo prejsť.“ (Ž, 61) Nielen 
role, ale aj tráva na medziach medzi roľami bola predmetom častých 
sporov: „Hádali sa ešte aj o tú trávu na medziach, že kto ju pokosí.“  (Ž, 
61)  

Špecifickú kapitolu spôsobu obživy v Liptovskej Tepličke predstavuje 
chov oviec a dobytka. Ovce sa zvyčajne vyháňali na pašu koncom aprí-
la, na dolné pasienky až začiatkom mája a v nižších polohách zostávali 
v Hlbokom (časť chotára) až do začiatku senných prác. Za najťažšiu 
hospodársku sezónnu prácu bola považovaná práve kosba trávy. Za-
bezpečovala obživu pre ovce a dobytok v zimných mesiacoch. Pri prvom 
výhone na letnú pašu dávali gazdovia pod prah ovčinca železnú reťaz, 
aby boli ovce silné ako železo a držali sa pokope ako tá reťaz. Koncom 
mája sa košarovanie oviec premiestňovalo do vzdialenejších vyšších 
polôh na Hoľu a Košariská (časti chotára). V prvej polovici 20. storočia 
existovali v okolí L. Tepličky tri salaše, v roku 1971 už len jeden. Ako uvá-
dza A. Mentel, už vo veku šiestich rokov pásli deti husi, desaťročné už 
voly. Voly spolu s koňmi predstavovali ťažnú silu pri prácach v lese a na 
poliach. Užitočným zdrojom živočíšnych bielkovín boli aj kravy a jalovice. 
Mäso z jednej kravy údajne vydržalo v hospodárstve na pol roka až rok. 
Pasenie kráv prebiehalo odlišným spôsobom ako pasenie oviec. Do druhej 
svetovej vojny prešiel každé ráno obecný kraviar s „kraviarskou trúbou“ 
cez dedinu a trúbením oznamoval vyháňanie kráv na pašu.  

 Mnohí Tepličania – pamätníci sú dnes hrdí na to, že počas socializmu 
dlho odolávali združstevneniu. Táto hrdosť má, okrem iného, výraznú 
sociálno-integračnú funkciu. Je dôležitým komponentom lokálnej identity. 
Než by sa však odvolávala na nejaké konkrétne hrdinské skutky (ako 
napr. v Lendaku, kde k združstevneniu vôbec nedošlo) pôsobí skôr do-
jmom apriórneho goralského vymedzenia voči vládnej moci, nech už 
bola a je akákoľvek: „My sme sa (im) nedali – my sa (im) ani teraz ne-
dáme.“   

Socialistická vláda vyvíjala na gazdov dlhodobý tlak a skúšala rôzne me-
tódy, aby dosiahla svoje ciele. Je zrejmé, že počas vlády KSČ museli v obci 
existovať formálne orgány miestnej samosprávy a v obci sa museli prijímať 
najrôznejšie adaptačné opatrenia na politické podmienky vo forme rôznych 
kompromisov a provizórií.  

Už v 50-tych rokoch odvádzali gazdovia štátu povinné kontingenty vy-
medzené na základe rozsahu svojho hospodárstva. Za vlády A. Dubčeka 
dokonca dostávali roľníci dotácie, ako vyrovnanie znevýhodnených kli-
matických a pedologických podmienok. Takto získané prostriedky potom 
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investovali do nákupu umelých hnojív a poľnohospodárskych technológií 
(Mentel, 2009, s. 67).  

60-te roky 20. storočia možno považovať za výrazný medzník vo vzťahu 
k pôde a hospodáreniu na nej. Dôvody ešte stále silného odporu ku kolek-
tívnym formám hospodárenia možno vidieť najmä v silnej tradícii súkromné-
ho hospodárenia, ktorú udržiavala generácia starých gazdov. K opatreniam 
politickej adaptácie tohto obdobia patrila napríklad zmena kompetencií 
v správe salašov. Od roku 1961 prebrala dohľad nad funkciou baču poľno-
hospodárska komisia MNV. Ďalším adaptačným opatrením bol vznik 
Spoločnosti jednotlivo hospodáriacich roľníkov v roku 1968. Predstavuje 
akýsi prechodový útvar medzi formami súkromného hospodárenia a jeho 
kolektívnou formou. Spoločnosť bola zaviazaná povinne odovzdávať 
niektoré poľnohospodárske produkty do verejného hospodárenia, pričom 
jej 275 členov muselo túto normu napĺňať podielnickým spôsobom. Zis-
tenie, že v tejto situácii bude efektívnejšie čiastočne založiť spoločné 
hospodárenie aspoň pre potreby naplnenia povinných odvodov poľno-
hospodárskych produktov, bolo len otázkou času. Vplyv generácie sta-
rých gazdov slabol rovnako ako tendencia udržať si „svoje“ za každú 
cenu. Zato stúpal tlak zo strany KSČ aj propaganda kolektivizácie. Mladá 
generácia už nebola taká nadšená z práce na poli ako ich otcovia: „Ja sa 
musím priznať, ja som to neznášala – ísť na pole. Nenávidela som celú 
tú lopotu. Najťažšie, čo si pamätám, bolo nosiť nakosenú trávu po kop-
coch vo veľkej plachte naboso. Donesieš raz a môžeš ísť znova hore, 
dole, ďaleko a takto dookola. Bola by som najradšej vtedy ušla.“ (Ž, 61)  

V roku 1970 bolo v Liptovskej Tepličke 500 oviec, 270 volov, 910 jalo-
víc, 209 kráv, 657 oviec (Michálek, 1973, s. 38). Úspech kolektivistickej 
propagandy v 70-tych rokoch bol významným medzníkom života obce 
(Olejár, 2007, s. 30). Mladej generácii Tepličanov ponúkol presne to, po 
čom túžila – oslobodenie sa spod jarma náročnej poľnohospodárskej 
práce. Dôležitou okolnosťou úspechu kolektivizácie bolo i to, že Tepličania 
„hádzali očkom po susedoch“ – po kovoroľníckej „ľahkosti bytia“ obyvate-
ľov Šuňavy, Štrby a iných obcí. V Štrbe vyrastali veľké domy, ktorých majite-
lia dochádzali za prácou do Svitu a Popradu, mali kapitál, voľný čas, dostá-
vali podiely z družstva a pritom stíhali obhospodáriť aj svoje vlastné malé 
hospodárstva. V Liptovskej Tepličke bola situácia iná. Kým v tradičnej forme 
hospodárenia sa drelo takpovediac „od svitu do mrku“, nová pracovná po-
nuka znela 8 hodín denne. Mladšej generácii sa otvárali nové možnosti 
„čistejšieho“ a ľahšieho zamestnania v priemysle v mestách. Ďalší faktor 
úspechu združstevnenia v Tepličke je aj prirodzená neochota „drieť za-
darmo na svojom pre cudzích“, keďže Tepličania museli odvádzať mimo-
riadne vysoké kontingenty. Navyše v situácii, keď vlastná existencia je 
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závislá od úrody a teda od priazne počasia, je táto závislosť vždy neistou 
záležitosťou. Kovoroľníctvo oproti tomu poskytovalo neodolateľne istejší 
model života. Keď si uvedomíme, že dovtedajší spôsob života už nebol 
udržateľný, zistíme, že obyvatelia Liptovskej Tepličky ani nemali na vý-
ber. A preto nie je prekvapením, že sami začali postupne volať po nových 
riešeniach, aby napokon z vlastnej vôle hrdo vstúpili do družstva.  

Jednotné roľnícke družstvo tu vzniklo v roku 1976 ako odpoveď na vyššie 
opísanú sociálnu, hospodársku aj ekonomickú otázku. Neexistovalo ako sa-
mostatný celok, ale ako súčasť JRD pod Kráľovou Hoľou so sídlom 
v Štrbe, kde sa pastierstvo nazvalo „živočíšnou výrobou“ a pestovanie 
plodín „rastlinnou výrobou“. Od začiatku bolo jasné, že pôda v L. Tepličke 
nie je vhodná na efektívne a ekonomické pestovanie hospodárskych plo-
dín. Navyše, „na strmých stráňach by sa skôr či neskôr prevrátil každý 
traktor.“ (A. G.) Preto bola na pobočku družstva v Liptovskej Tepličke pre-
sunutá len živočíšna výroba. Založenie družstva predstavoval koniec driny 
na teplických poliach a prechod obyvateľov na kovoroľníctvo a prácu mi-
mo obce najmä v spomínaných priemyselných výrobách vo Svite a v Po-
prade.  

Čo sa roľníctva týka, obhospodarovanie pôdy sa obmedzilo len na naj-
bližšie záhumienky, kde obyvatelia pestovali najmä zemiaky a kapustu. 
V privátnej sfére pretrval chov menšieho počtu zvierat a hydiny. 
V obidvoch prípadoch však už nemožno hovoriť o hlavnom spôsobe obži-
vy. Pôvodne tak vzácna pôda stratila svoju spoločenskú hodnotu, stala sa 
skôr symbolom núdze, driny, špinavých nôh a boľavých rúk. Do sociálne-
ho poľa pribudli nové druhy kapitálu, čo spôsobilo v obci značné sociálne 
a kultúrne zmeny. Byť gazdom už skrátka nebolo „in“. V sociálnej štruktúre 
sa začali objavovať nové statusy založené aj na iných ukazovateľoch ako 
je nehnuteľný majetok. Do popredia vystúpili skôr abstraktné hodnoty, 
napríklad vo forme lukratívnosti zamestnania – finančného 
a spoločenského ohodnotenia, alebo vzácnejšie aj kvalít osobného vzde-
lania.  

Podobne, ako aj v mnohých iných lokalitách, i v Liptovskej Tepličke 
príchod nového politického režimu zastihol miestne JRD v stave ekono-
mickej stagnácie a úpadku, čo viedlo k nevyhnutnosti jeho reštrukturali-
zácie. V prvom rade osamostatnením sa od JRD v Štrbe. V roku 1991 
vzišla od bývalých družstevníkov iniciatíva zrekonštruovať existujúci stav 
družstva na Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička. 
Od počiatku svojej existencie zápasilo s ekonomickými aj ekologickými 
problémami. Problémy v „novej dobe“ spôsoboval nielen nedostatok 
finančných prostriedkov, ale aj prítomnosť prísnych ekologických obme-
dzení v rámci nových foriem ochrany prírody a krajiny. V ochrannom 
pásme TANAP-u, NAPANT-u a významného vodného zdroja, nie je roz-
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hodne ľahké niečo s pôdou podnikať. Preto bolo potrebné hľadať „kameň 
mudrcov“, ktorý by premenil núdzu tohto ekologického a ekonomického 
handicapu na cnosť. Inými slovami, bolo nutné hľadať nové alternatívy 
hospodárenia, ktoré by vyhovovali súčasným environmentálnym egrego-
rom: „Začínali sme pokusne so 143 hektármi a o päť rokov neskôr sme 
prešli na ekologické poľnohospodárstvo celou výmerou,“ spomína na nie 
práve najľahšie začiatky po transformácii Anna Glejdurová, predsedníč-
ka PPD v Liptovskej Tepličke a dodala, že dotácie na ekologické hospo-
dárstvo boli len na prvé dva roky a ako sa časom ukázalo, bez dotácii sa 
ekológia robiť nedala. „Najmä keď ani skúsenosti neboli žiadne. Vyzeralo 
to tak, že jednoducho ako družstvo skončíme. Vydržať nás presviedčal 
Ing. Rataj, ktorý vtedy zastupoval ministerstvo pôdohospodárstva a tvr-
dil, že keď vstúpime do únie, určite to bude lepšie.“ Medzitým si však 
družstvo narobilo dlhy v poisťovniach a dotácie z únie sa poskytovali len 
tým družstvám, ktoré mali tieto pohľadávky vysporiadané. Nasledovalo 
ťažké obdobie „splátkových kalendárov“ a boja o prežitie. (Podtatranské 
noviny, 9/2011)  

 „Boj o prežite“ zostal v teplickom slovníku dodnes. K obmedzeniam 
ekologického hospodárenia patrí najmä zákaz používať umelé hnojivá, 
vrátane zákazu pastvy dobytka v ochrannom pásme vodných zdrojov. 
Ďalej sú tu protierózne opatrenia týkajúce sa zákazu obrábať svahy so 
sklonom väčším ako 12 %. V záujme získania dotácií je však nutné udr-
žiavať krajinný ráz „naoko“, teda kosiť lúky (bývalé pasienky) na svahoch 
v okolí obce horským traktorom, aby nezarastali.  

Dotácie z EÚ sú dnes pre prežitie poľnohospodárov mimoriadne dô-
ležité, pretože stratégiou prežitia súčasných biofariem je neustála 
oscilácia medzi úvermi a dotáciami. „Žijeme ako v rozprávke o troch 
grošoch. V decembri jeden úver splatíme a v januári berieme ďalší. Ale 
aspoň máme istotu, že v priebehu roka máme zabezpečené financovanie, 
ľudia dostávajú pravidelne výplatu a platíme pravidelne a v plnej výške aj 
všetky odvody.“ (Podtatranské noviny, 9/2011) 

K dotáciám ekologického hospodárenia v súčasnosti – napokon ako aj 
k ostatným formám projektovo financovaných činností – sa viažu aj niekto-
ré menej milé skutočnosti. V rámci získania dotácií je nutné pestovať aj 
také plodiny, ktorých následné reálne spracovanie ani využitie nie je veľmi 
zrejmé, ani zaručené: „Pestovali sme pohánku, lebo bola na ňu dotácia. Je 
to dobrá obilnina, na bezlepkovú diétu a tu sa jej darilo. Na Slovensku ale 
nie je nikto, kto by ju vedel spracovať. Robia to Poliaci aj Češi. Teraz 
(2009) jej máme na sklade tri tony...“ (A. G.) Tento stav hospodárenia nie 
je v súčasnosti výnimočný. Pýtal som sa poľnohospodára „v slabej chvíli“ 
zo susedného okresu: „Boli dotácie na kukuricu, sadili sme kukuricu. Inak 
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by sme tie dotácie nedostali. Nik ti ale nepovie, čo potom s ňou...“ (M, 
43)  

Teplické poľnohospodárske družstvo v súčasnosti zamestnáva 24 ľudí 
(z toho polovica žien): „Čo sa týka platových podmienok poľnohospodá-
rov, myslím si, že ak v družstve pracujú ľudia, ktorí nemusia dávať pe-
niaze na cestovné, tie zárobky sú primerané. Priemerný zárobok v druž-
stve dosahuje 644 € a ročný nárast miezd je cca 19 €. Treba ale povedať, 
že to nie je za osemhodinovú pracovnú smenu a v lete je zárobok o sto, 
stopäťdesiat eur vyšší.“ (A. G.) Základ poľnohospodárskej výroby spočíva 
prevažne v chove oviec (cca 850 ks), hovädzieho dobytka (cca 300 ks) a 
v rastlinnej produkcii (na 60 ha pôdy). V roku 2010 bol družstvu udelený 
štatút „predaja z dvora“, čo výrazne oživilo miestny obchod s „domácimi“ 
produktmi. Na predaj je k dispozícii hovädzie, jahňacie a baranie mäso, 
ovčie mlieko aj syr. Orientácia teplického družstva na výrobu „bio“ a „eko“ 
produktov sa ukázala ako mimoriadne vhodná adaptačná stratégia – nie je 
to však svojhlavý výmysel ekolobistických romantikov, ani ekonomická vy-
počítavosť, ale nevyhnutnosť prežitia, čo viedlo Tepličanov k tomuto aj ďal-
ším riešeniam, v krajine, kde väčšina tradičných, a teda „neekologických“, 
aktivít bola zákonom zakázaná. Aj A. Mentel po dlhodobom výskume vzťa-
hu Tepličanov a krajiny konštatuje, že ideológia ochrany kultúrneho dedič-
stva, tradičných foriem hospodárenia, ochrany horskej krajiny tu koliduje 
s praktickými požiadavkami a potrebami obyvateľov (Mentel, 2009, s. 153). 
Vynára sa otázka , čo je tu vlastne ešte „tradičné“?  

Ak v minulosti dominoval v Liptovskej Tepličke hospodársky aspekt 
kultúry nad sociálnym, v súčasnosti je to práve ekologicko-ekonomický 
kompromis, ku ktorému musí smerovať väčšina hospodárskych aktivít 
obyvateľov. Napríklad všeobecný zákaz tradičného pálenia pokosenej 
trávy či napadaného lístia, vzbudzuje u mnohých obyvateľov slovenské-
ho vidieka úsmev na tvári. Väčšina Tepličanov však tento zákaz rešpek-
tuje a rieši situáciu kompostovaním za humnami, a v prípade na to 
vhodných podmienok aj mierne dobrodružnejším spôsobom – tajným 
nočným splavovaním po potoku „pre pstruhy“... Čo sa týka súkromného 
poľnohospodárstva na záhumienkoch a drobného chovu zvierat, to má 
v súčasnosti v Liptovskej Tepličke ustupujúci charakter. So zákazom 
používať efektívne hnojivá bonita pôdy klesá a kvalita dopestovaných 
plodín sa ani zďaleka nevyrovná tej, ktorú ponúkajú obchodné reťazce: 
„Ja som sa o tom sama presvedčila, že dopestovaná zelenina nemusí 
byť vždy kvalitnejšia a lacnejšia ako tá z obchodu. (Ž, 35) Podobný pos-
toj vládne aj vo vzťahu k drobnochovu: „Aj mäso sa dá kúpiť niekedy 
pekné a lacno.“ (Ž, 35) „Keď niečo chováte, je to iba na prilepšenie, ale-
bo ako sa teraz vraví – na spestrenie stravy. V malom sa už neoplatí nič 
chovať. I čas to stojí starať sa o to, i nejaké peniaze. Môj švagor chcel 
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chovať kury, no a keď si potom zrátal náklady na všetko okolo toho, vy-
šlo mu, že jedno vajce ho vyjde na 2,5€. Tak to si radšej kúpim na druž-
stve, alebo v obchode spracované mäso a nemusím sa s tým babrať. 
Aspoň žiadna krv nebude po dvore.“ (M, 43) Analogické posuny 
v nahliadaní na tradičné formy hospodárenia nastali aj vo vzťahu detí 
k poľným prácam. Sedliak už nechce byť sedliak, pretože záujem 
o roľnícke hospodárstvo je spájaný s nižším spoločenským statusom. 
K poľným prácam sa deti dostanú len pod tlakom a zrealizujú ich bez zá-
ujmu. Sú odmalička vedené k štúdiu, vyššej sociálnej mobilite a k určitému 
odpútaniu sa od pôdy (Mentel, 2009, s. 95).  

Jedno z ďalších „dobrovoľných“ prispôsobení poľnohospodárov, aj zvyš-
ku obce, vo výbere medzi možnosťou zániku a kontinuitou, je rozvoj agro-
turistiky a turistického ruchu. Ako vraví predsedníčka družstva A. G.: „Z 
ministerstva nám vraveli, že múrov pre kravy je na Slovensku dosť. Vraj – 
robte radšej cestovný ruch. Tak vznikla myšlienka rozvoja agroturizmu. 
Vznikol tu vlek, bufet a neskôr Penzión Dolinka pod vlekmi. Potom prišli 
ďalšie penzióny. Mali sme tu v rámci agroturistiky aj kone na Koniarke, 
robili s nimi chlapi z lesa. To bolo veľmi pekné, lebo tí drsní chlapi sa cez 
tie kone trocha socializovali. Bolo vidno, že trochu odmäkajú. Dnes tu už 
kone nie sú, čo je veľká škoda...“  Bývalá Koniarka je dnes už transfor-
movaná na pílu.  

K penziónu Dolinka má v najbližšej dobe, po vzore štandardov relatív-
ne väčších lyžiarskych stredísk na Štrbskom plese, či v Jasnej, prirásť 
nové wellness centrum pre lyžiarov a turistov. „Treba držať krok 
s vývojom...“ Aj tu prevažuje snaha „ísť s dobou“ (Danglová, 2005, s. 
39).  

Otázka budúcnosti lyžiarskeho vleku, ktorý v zime zamestnáva aj miest-
nych ľudí a plní miestne penzióny, je momentálne neistá. Jednak 
z dôvodov nedostatku snehu počas slabých sezón a jednak z dôvodov 
bližšie nešpecifikovaných ekonomických problémov v dohodách medzi 
zainteresovanými Tepličanmi a súčasným majiteľom, ktorým je podľa mo-
jich informácií skupina relatívne známych tatranských developerov. Nech 
už sú názory na ich politiku akékoľvek, donášajú aj do iných miest podtat-
ranského regiónu nielen silnú konkurenciu, ale aj kapitál nutný pre jeho 
rozvoj: „To je to najjednoduchšie, pokladať developerov len za zlo. Je to 
taká móda všelijakých aktivistov. Ja sa ale pýtam, kto iný tu v regióne 
niečo robí? Stále mám pred očami obraz štyroch nezamestnaných opil-
cov (a je jedno v ktorej ste dedine), čo postávajú na chodníku pred krč-
mou, alebo obchodom a nadávajú, že nič nemôžu robiť a že „všetko nám 
vzali“ (developeri). To je taká typická póza Tatrancov a ich zatrpknutia 
na Bratislavu – a je jedno či ste na Tepličke alebo na Štrbskom Plese. 
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Zabúdajú na to, že pre vlastný región nič konkrétne neurobili, ale hlavne 
na to, že im v tom nikto nikdy nebránil.“ (Ž, 50)  

Liptovská Teplička ponúka pohľady na tento problém z oboch strán. 
Výsledky úsilia a iniciatívy jej obyvateľov na jednej strane potvrdzujú, že 
takmer všadeprítomné náreky Tatrancov a Podtatrancov na vlastnú bie-
du nie sú celkom oprávnené. Na druhej strane však skúsenosti potvrdzu-
jú i to, že z turistického ruchu sa v podtatranských obciach jednoducho 
nedá žiť. V silnom konkurenčnom prostredí Tatier sa v zapadnutých 
obciach dá hovoriť skôr o prežití, než o zisku. Najmä ak si uvedomíme, že 
i turistickú sezónu vo Vysokých Tatrách predstavujú dva mesiace v lete, tri 
mesiace v zime a sedem mesiacov prázdnoty medzi nimi. V tejto situácii 
nemajú malé lyžiarske vleky šancu na prežitie. Príkladom je mnoho skra-
chovaných malých „vidieckych“ prevádzok na Liptove i na Horehroní, kde 
prázdne ubytovacie areály „na predaj“ vedľa nich prezrádzajú, že pôvodné 
ambície investorov boli predsa len väčšie, než zmysel pre realitu všedné-
ho dňa. V Liptovskej Tepličke sa uvažuje i o transformácii zimného lyžiar-
skeho areálu na letný „bike area“, ktorý by mimo zimného obdobia lákal 
adrenalínových priaznivcov zjazdového terénneho bicyklovania.   

V súvislosti s vnútornou iniciatívou rozvoja turistického ruchu a lyžiar-
skym vlekom vznikli za ostatné roky v Liptovskej Tepličke ďalšie súk-
romné penzióny a priváty poskytujúce ubytovanie i stravovanie. 
V rôznom cenovom rozpätí, s daňovým dokladom i bez neho. Vyťaže-
nosť ubytovacích kapacít kolíše podľa vyššie naznačeného „sezónneho“ 
kľúča: „Najlepšie je to v zime, keď je sneh a prázdniny, a potom v lete 
keď dakto príde, keď sú slávnosti. Chodia ľudia aj pomimo sezónu si užiť 
prírody, to takí, čo majú radi pokoj. Ale veľmi málo.“ (Ž, 55) Lokálne 
podmienky pre tento druh súkromného podnikania tkvejú prevažne vo využi-
tí už existujúcich, ale prázdnych obytných priestorov – modernizovaných 
dreveníc získaných napríklad dedičstvom po predkoch, alebo následkov 
ambiciózneho socialistického projektu rozvoja bývania, teda po celom Slo-
vensku známych a hojných prázdnych podlaží veľkých viacgeneračných 
domov, ktorých výstavba tu úspešne prebehla po vzore Štrby na prelome 
70-tych a  80-tych rokov: „Mám tuto hore obrovský dom, ale bývam 
v ňom sám. Deti sú preč. Všetko tam je – telka, kúpeľňa, postele aj gauč 
rozťahovací... Keď tu nabudúce prídete zavolajte mi a máte kde spať. 
A lacno, keď inde dávajú za 6, je dám aj za 5(€/noc).“ (M, 67)  

Podnikanie v oblasti poskytovania ubytovacích služieb nemožno v Lip-
tovskej Tepličke pokladať za hlavný zdroj obživy jej obyvateľov: „Nóó, 
zarobím nezarobím, to len tak na prilepšenie, akurát na kúrenie 
v zime...“ (Ž, 55) S úspešnosťou ubytovávania turistov úzko súvisí otáz-
ka, na koľko dní dokáže tá-ktorá lokalita poskytnúť svojim návštevníkom 
program a možnosti trávenia dovolenky. Turistický ruch mimo veľkých 
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turistických centier asi v najbližšej budúcnosti nebude reálnou alternatí-
vou spôsobu obživy obyvateľov podtatranských obcí.  
 

Drevorubačstvo a spracovanie dreva 
Drevorubačstvo je historicky najstarším významným spôsobom obživy 

Tepličanov. Na počiatku drevorubačskej osady (1634) bolo nutné lesy 
vyklčovať. Vďaka ťažbe dreva vznikol priestor pre život v obci, pasienky 
aj orná pôda okolo nej. V 30-tych rokoch 20. storočia predstavovala ná-
mezdná práca v lesoch 90% celkovej obživy obyvateľstva.  

 Drevorubačstvo sa na Tepličke nazýva i šlogárstvo. Ísť do šlógu zna-
menalo ísť tam, kde sa rúbe drevo. K šlogárstvu neodmysliteľne patrilo 
využívanie volov, koní a neskôr ľahkej aj ťažkej lesnej techniky. Šlogári 
to sú pilčíci, furmani a traktoristi. Majitelia ťažných koní sú koňare (Sed-
láková, 2007, s. 17).  

Začiatkom 20-teho storočia existovali v Tepličke dva zvláštne adminis-
tratívne  útvary vo vzťahu k drevu, ktoré poskytovali obyvateľom pracov-
né príležitosti a teda aj obživu – štátne a urbárne lesy. Podľa P. Švorca 
predstavovala práca s drevom možnosť zamestnania v každom ročnom 
období a zárobkovú činnosť nielen mužom, ale aj ženám a starším diev-
kam. Okrem obrábania urbárskeho lesa tu bola veľká zárobková príleži-
tosť u Štátnych lesov. Po skončení jarných poľnohospodárskych prác už 
v apríli chodili mládenci, dievčatá a mladé ženy do hôr na týždňovky – 
sadiť stromčeky. Sadeniu predchádzalo čistenie šlógu – rúbaniska. (Mi-
chálek, 1973, s. 40 – 41).  

S drevorubačským zamestnaním úzko súvisel aj ďalší transport dreva 
do Liptovského Hrádku, teda pltníctvo a neskôr práca na Čiernovážskej 
úzkokoľajnej železnici. Drevo sa pôvodne transportovalo po toku Čierneho 
Váhu. Pltníctvo sa v Liptovskej Tepličke udržalo až do roku 1935, kedy 
bola predĺžená trať úzkorozchodnej železnice z Liptovského Hrádku až do 
Liptovskej Tepličky. Stavba železnice začala už v roku 1914 v trase L. 
Hrádok – Svarín (Čierny Váh). Postavili ju prevažne vojnoví zajatci (z prvej 
svetovej vojny) – Rusi, Srbi a Taliani. Za pomoci železnice bolo možné 
v ľubovoľnom období transportovať 400 – 450 metrov kubických dreva 
naraz (Michálek, 1973, s. 41). Po vybudovaní železnice pracovali pltníci 
na železnici ako údržbári, brzdári, nakladači... Nakladanie vagónov dre-
vom sa uskutočňovalo ručne, čo bola podľa spomienok informátorov 
mimoriadne ťažká robota: „Železnicu si pamätám, a dobre, že ju čert 
vzal, pretože to bola mrcha robota. Ručne sa to drevo nakladalo na tie 
vagóny. Hockedy hocikoho pripučilo, zmrzačilo, ale nikto sa o neho po-
tom nepostaral, nikto mu potom nezaplatil to, že už nemôže robiť. A čo 
mal potom robiť? To bolo dosť zlé.“ (M, 68) Úzkorozchodnú železnicu 



Etnologické rozpravy                                                                  1-2/2012 

 

 69 

 

„vzal čert“ koncom roka 1972. Časť železnice sa momentálne nachádza 
v skanzene – v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Drevené aj kovové 
súčasti železnice boli prakticky po celej trati využité (rozkradnuté) na sta-
vebné účely. Bystrý pozorovateľ nájde konštrukčné prvky zo železničky 
prakticky vo všetkých dedinách na hornom Liptove. Impregnované bukové 
podvaly najčastejšie slúžia ako „večné“ mostíky cez odvodňovacie jarky 
z ciest na dvory, koľajnice zase slúžia ako pevné stĺpiky plotov, alebo sú 
zabetónované v betónových prekladoch domov. Posledné kovové 
súčasti železnice, podobne ako aj niektoré iné nefixované kovové predmety 
v krajine, skončili v 90-tych rokoch 20-teho storočia v zberných surovinách naj-
mä vďaka aktivite moderných lovcov a zberačov, kedy sa zber železa ešte 
oplatil. Časť násypu trate od Čierneho Váhu smerom na východ je dnes trans-
formovaná na cyklotrasu. 

Drevorubačstvo predstavuje v súčasnosti významný zdroj príjmov pre špeci-
fickú socio-profesijnú skupinu šlogárov a ich rodiny. Najvýznamnejším zamest-
návateľom šlogárov sú v súčasnosti Štátne Lesy, š. p. v L. Hrádku. Urbárske 
lesy podľa zistených informácií v súčasnosti zabezpečujú skôr drevo na kúrenie 
do domácností v obci, pričom priemerná sezónna spotreba dreva na jed-
nu pec je približne 15 kubických metrov. Sú ale aj roky, kedy sa kúri 
celoročne: „U nás sa tak vraví – do sv. Ducha nechoď bez kožucha a po 
sv. Duchu zas len v kožuchu.“ (M, 65)  

Tých približne 30 chlapov (čo som mal možnosť stretnúť) pracujúcich 
v súčasnosti v lese pre Štátne lesy, š. p. možno v dedine spoľahlivo 
identifikovať najmä keď sa vracajú z práce – podľa zeleneno-hnedého 
odevu, ťažkých, veľkých a neumyteľných rúk, drsného pohľadu niekedy 
aj krvou podliatych očí na neholenej tvári. Ďalej možno podľa skrom-
nejšej aktívnej slovnej zásoby. Ich habitus je zrkadlom ťažkých pracov-
ných podmienok v nehostinnom a divokom prostredí lesov a hôr. Títo 
„zelení muži“ pôsobia dojmom, ako keby boli poverení tajnou úlohou 
rozbíjať estetické ilúzie a romantické ideály „bežných“ pozemšťanov 
o živote v prírode... a možno práve preto žijú mnohí z nich ako slobod-
ní mládenci s viac či menej vysporiadanými sklonmi k alkoholizmu: 
„Oni sú takí, hmm... keď oni sú takí – zadubení.“ (Ž, 61) A je pozoru-
hodné, ako rýchlo sa tí mladší začnú podobať na tých starších. Detstvo 
drevorubačov trvá krátko. Niektorí sa vraj rodia rovno so sekerami 
v rukách (Gudzová, 2007, s. 13).  

„Chlapi z lesa“ však v sebe nesú i akúsi vnútornú prostotu 
a úprimnosť. Aspoň v rámci tých pár sociálnych kontaktov, ktoré udržujú. 
Navonok môžu pôsobiť drsne, vo vnútri sú však mnohí veľmi citliví: „Keď 
prídem z lesa domov, zavriem dvere. Oproti dverám mám vpravo obrá-
zok Pána Ježiša Krista, vľavo Pannu Máriu a pod nimi dole fotku svojich 
rodičov. Keď prídem domov... takto na nich všetkých pozriem a poviem: 



Peter Laučík 

 

 

 70 

mama, tata, už som doma... a potom sa rozplačem, normálne sa vtedy 
rozplačem... lebo si vtedy vždy spomeniem, že som na svete úplne sám 
a nemá mi po celom dni ani kto navariť...“ (M, 37)  

 Názory drevorubačov na ich súčasné zamestnanie sú zmesou uvedo-
movanej akútnej nevyhnutnosti ekonomickej zábezpeky pre život na po-
zadí hlbokého životného zúfalstva, až beznádeje z neschopnosti zmeniť 
svoj údel: „Musím zarábať, aby som žil, ale kde inde mám ísť, do pi.. 
po..banej? Kto ma kde inde takto (t. j. v takomto stave) dneska zamestná? 
A kde by som býval?“ (M, 37) Súčasné pomery svojho zamestnania rov-
nako ako svojich zamestnávateľov hodnotia prevažne negatívne: „Vyje.ali 
s nami tie ku.vy riadne. Ko..ti jedni hnusní, ani im na meno neviem prísť.“ 
(M, 45) Mierne pozitívnejšie sa stavajú k hodnoteniu zamestnania 
v režime pred rokom 1990: „Mali sme podniky, mali sme prácu, ale za 
posledné roky sa to veľmi zmenilo. Dneska jedna veľká ku.várna je to. 
Celá táto politika.“ (M, 77)  

Výraznou emóciou je strach zo straty sociálnych istôt. Najzávažnejším 
dôvodom tohto stavu sa javí skutočnosť, že Štátne lesy, š. p. zamestná-
vajú na prácu v lese len živnostníkov na dohodu. Pre štátny podnik je to 
výhodné, nie však pre robotníkov. Živnostníci si v prvom rade musia 
zaobstarať na vlastné náklady pracovné prostriedky. Od pracovných 
rukavíc, odevu, cez motorové píly, kone, až po ťažkú techniku. Za opot-
rebovanie, alebo zničenie techniky si zodpovedajú sami. Kto mal počia-
točný kapitál na zaobstaranie drahších kusov techniky či koňa, stal sa 
živnostníkom – vedúcim pracovnej partie. V pracovnej partii živnostník 
zamestnáva na dohodu ešte ďalších 5 – 7 ľudí, brigádnikov. Partie sú 
tvorené prevažne na základe osobných skúseností: „Každý dobre vie kto 
je aký, ako robí, komu sa s kým dobre robí, tak potom robia spolu...“ (M, 
37) Celkový počet ľudí brigádnikov z L. Tepličky pracujúcich v lesoch kolí-
še podľa sezónneho obdobia a aktuálnych potrieb trhu s drevom. Mnohí 
z nich sa preto periodicky ocitajú v stavoch niekoľkomesačnej nezamest-
nanosti. Ďalším negatívnym aspektom situácie živnostníkov – drevoruba-
čov je, že za prípadný pracovný úraz zodpovedá každý sám sebe. „To 
stále niekoho privalí strom, skoro každý týždeň, aj hen minulý týždeň mal 
jeden pohreb“. (M, 50) V prípade úrazu v lese zostáva invalid nezabezpe-
čený (podobne ako aj jeho rodina). V prípade trvalého pracovného pomeru 
by zamestnávateľ znášal aspoň časť zodpovednosti za pracovný úraz. 
Forma zmlúv na dohodu sa pre živnostníkov rovná strate sociálnych istôt 
– pre banky totiž práca na dohodu nie je zárukou, že živnostník bude 
mať prácu aj o tri mesiace: „Bol som sa pýtať v banke, či mi dajú úver na 
strechu. Nechcú mi ho dať, lebo som živnostník a oni že nemôžu vedieť, 
či im to budem môcť splácať...“ (M, 37) Navyše, živnostník znáša odvo-
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dové zaťaženie sám – platí odvody do zdravotnej a do sociálnej poisťov-
ne, čím mu vznikajú nemalé mesačné náklady (cca 150 € v roku 2011, 
dnes už vyššie), s ktorými musí počítať. Taktiež musí platiť dane z príjmu 
a kompletne spravovať vlastné účtovníctvo vrátane daňového priznania 
– čo sa v praxi znamená ďalšie výdaje na zaplatenie účtovníka (cca 250 
€). Problémom sa javí skutočnosť, že výplaty živnostníci nedostávajú od 
Štátnych lesov š. p. pravidelne, ale až po tom, čo objednávateľ dreva 
prevezme náklad a zaplatí faktúru: „My pílime stromy a zvezieme drevo 
až na skládku. Kým drevo zo skládky nezmizne, my nedostaneme pe-
niaze, keď tam bude trčať aj tri mesiace, tak tri mesiace nedostaneme 
peniaze. Tak sa to stáva bežne. Ale ja musím platiť odvody každý me-
siac a musím ešte aj žiť. Dostaneme síce zálohu, ale to len tak, aby sa 
nepovedalo, na zalepenie očí.“ (M, 45) To sú teda dôvody, prečo je 
spomínaný štátny podnik drevorubačmi vnímaný prevažne negatívne, 
ako „priekupnícka organizácia“ a ako symbol legitímnej moci zarábajúcej 
na ich reálnej drine.  

V obdobnom zovšeobecnení je príbeh teplických drevorubačov leitmo-
tívom atmosféry v podstatnej časti stredného a východoslovenského 
vidieka. Vypovedá o tom, že na vidieku sa habity menia ťažšie ako 
v mestách. A v Liptovskej Tepličke sa menia obzvlášť ťažko. Pravda, 
možnosť premeny spôsobu života na vidieku existuje. Jej hodnota je však 
podmienená kapitálom a je nepriamo úmerná vzdialenosti obce od väč-
ších miest, ktoré ponúkajú na sociálnu mobilitu dostatok podmienok. 
V súčasnosti je už prevažná časť vidieckych sídiel v blízkosti väčších 
miest transformovaná skôr na luxusné obytné štvrte s výhodami vidiecke-
ho i mestského spôsobu života; k výhode pokojného prírodného a privát-
neho priestoru na život so záhradou sa pridávajú výhody anonymity, so-
ciálnej mobility, rýchlej dostupnosti informácií, tovarov a niektoré ďalšie. 
To však nie je prípad Liptovskej Tepličky. Predmetom slobodnej voľby je 
tu skôr buď nezamestnanosť, znamenajúca úplnú sociálnu aj ekonomic-
kú marginalizáciu, a teda aj pád na dno spoločenského rebríčka, alebo 
hoc ako nevyhovujúca a v mnohých prípadoch i neadekvátne zaplatená 
(ale predsa len) jediná možná práca. Celková atmosféra uvažovania 
o zmene povolania sa tu nesie v duchu bezmocnosti meniť globálne 
spoločenské a ekonomické pomery a strachu z vlastnej budúcnosti. A 
onen „pokoj v duši“ neprichádza: „Nemôžem im na to nič povedať. Držať 
hubu a krok... sa vraví. Veď od nich závisí, či budem mať prácu. Keď oni 
povedia, že mi zmluvu neobnovia, tak čo potom? Musím zarábať, aby 
som žil, ale kde inde mám ísť do pi.. po..banej? (M, 37) Stratégiou preži-
tia súčasných lesných robotníkov pri ambícii zachovania prakticky jedinej 
možnosti súčasného zamestnania je pružná adaptácia na sociálne aj 
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ekonomické pomery, inými slovami – tichá skepsa bez zvláštnych vy-
hliadok do budúcnosti.  

 
Premena trvá... 
Od 50-tych rokov 20-teho storočia prešiel život v Liptovskej Tepličke vý-

datnými premenami. Posun nastal i v nazeraní na vlastnú krajinu – od tra-
dičnej rurálnej a utilitárnej perspektívy smerom k modernej, urbanizovanej, 
ekologicko-estetickej perspektíve. Presnejšie povedané, došlo 
k dočasnému, prechodnému a mierne napätému medzistavu medzi spomí-
nanými pólmi. To, čo dnes môžu okolo seba vidieť turisti a návštevníci Lip-
tovskej Tepličky, je dokonale kultúrne pretvorená krajina, ktorá sa však po-
maly vracia k svojmu pôvodnému chaotickému stavu. Polia a pasienky, 
ktoré kedysi fotografoval M. Martinček už znateľne zarastajú trávou 
a kríkmi. Zánikom hospodárenia zanikla aj potreba osvojovať si poznatky 
o vzťahoch v krajine (Mentel, 2009, s. 155). Tunajšia krajina preto stráca 
pôvodné kultúrne obsahy v prospech reinterpretovaných hodnôt repre-
zentovaných prírodným a kultúrnym dedičstvom s pridanou estetickou 
hodnotou. Za ostatné roky Tepličania fakticky stratili právo užívať vlastnú 
krajinu sebe vlastným tradičným spôsobom. Formálna deklarácia názo-
rov väčšiny obyvateľov je síce zameraná proekologicky, ale toto cítenie 
dominuje najmä u mladšej a strednej generácie. Tí vnímajú najmä estetický 
rozmer krajiny, pričom ekologický prístup k nej je hodnotený ako istý typ 
cnosti: „Veď pozrite, tu na Tepličke je tak krásne...“ (Ž, 38) Najmä v prípade 
strednej a mladej generácie už existuje niečo ako turistická, „mestská“ per-
spektíva pohľadu na vlastný domov – vidiek (Mentel, 2009, s. 155). „Áno, 
v obci kde bol dlhé storočia „grund“ základom života, je skutočne krásne 
a zasluhuje to ochranu. Súhlasím, ale...“ keď zistia, že som etnológ a nie 
ochranár prírody, dajú najavo, že vlastne nemali na výber: „A čo sme mali 
robiť?“ (Ž, 38). Najmä starší obyvatelia obce dajú pokojne najavo, že sa cítia 
zákonmi ochrany prírody značne obmedzovaní. „To tu malo hodnotu a to 
sme si vážili, čo sme z tej prírody doslova vyrvali – to si vážili aj naši otco-
via, pretože to bolo veľmi ťažko z nej vydobité... Toľko volov sa tu páslo, 
toľko oviec, role sme mali až hen pod horu, a tu oproti bol mlyn... A pálilo 
sa. Aj smeti sa pálili. Dnes sa nič nesmie. Zarastá to samovýsevom – 
koľkokrát mi až idú slzy do očí z toho.“ (M, 77) „No, ani ten dedinský hajzel 
si vzadu na dvore nemôžeme postaviť.“ (M, 65) Tradičný svetonázor pre-
vládajúci vo vedomí staršej generácie bol založený na utilitárnom 
a racionálnom vzťahu ku krajine a prírode, ktorá bola jediným významným 
zdrojom obživy. Žilo sa v prírode, s prírodou, ale najmä z prírody. Zavede-
nie ochranných pásiem dvoch národných parkov do chotára obce 
a prísneho pásma ochrany vodného zdroja priamo v obci spojené 
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s množstvom  zákazov (hnojiť, obrábať svahy a pod. ) vyústilo prirodze-
ne ku konfliktu záujmov. Na jednej stane stáli požiadavky a potreby vi-
dieckeho života v drsnej klíme, spojené aj s inými nevýhodami geogra-
fického (odľahlosť od miest) či sociálno-ekonomického rázu (nedostatok 
pracovných príležitostí), na druhej strane zákonný imperatív ochrany 
prírody. Preto väčšina obyvateľov staršej generácie hodnotí tento stav 
negatívne, pretože prišli aj o tých niekoľko málo hospodárskych pozitív, 
ktoré mali. Tento postoj prevláda i ľudí v pracovnom kontakte s prírodou 
– u drevorubačov, lesníkov, poľovníkov a podobne. 

Jedným z dôvodov, prečo sa mladá generácia Tepličanov vyjadruje 
k životu v nedotknuteľnosti krajiny prevažne proekologicky (miestami až 
romanticky), môžeme vidieť najmä v úspešnom implementovaní projektu 
regionálnej výchovy v miestnej ZŠ. Práve ona vo vedomí najmladšej ge-
nerácie reinterpretuje krajinu a tradičné hodnoty jej obyvateľov v súlade 
s aktuálnou environmentálnou ideológiou. Mladá generácia Tepličanov je 
usmerňovaná k modernému, estetizovanému vnímaniu krajiny a nutnosti 
zachovania tunajších prírodných krás. Zároveň je vedená aj 
k zachovávaniu lokálnej identity a kultúrnych hodnôt regiónu, ktoré v obci 
konzervuje najmä folklorizmus, prezentovaný napríklad na tunajších Folk-
lórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou.  

Možno konštatovať, že Tepličania odviedli za posledných dvadsať ro-
kov vo svojej adaptácii na objektívnu zmenu sociálnych, kultúrnych, poli-
tických aj ekologických okolností veľké množstvo práce. Dosiahnutie 
tohto „cnostného“ stavu však nie je definitívnym víťazstvom implementá-
cie novej urbanizovanej perspektívy do života na vidieku. Transformácia 
spôsobu života obyvateľov Tepličky je proces, ktorý ešte stále trvá, preto 
zatiaľ nemožno hovoriť o jeho úspešnosti alebo neúspešnosti v celku, 
ale len v častiach. Nezabúdajme na podstatné okolnosti tejto premeny: 
slobodná voľba tu spočíva len v možnosti výberu medzi neexistenciou 
a jediným možným variantom existencie. Cesta späť neexistuje –v takejto 
„povinne voliteľnej“ núdzi je skutočne jediným múdrym riešením nasledo-
vanie nevyhnutností a následná adaptácia. Predpokladám, že k definitív-
nemu posunu ťažiska svetonázorovej perspektívy nazerania na vlastnú 
krajinu z utilitárneho pólu smerom k ekologicko-estetickému pólu 
u obyvateľov obce dôjde až po nasledujúcej generačnej výmene, t. j. – 
keď súčasná staršia generácia Tepličanov uvoľní miesto strednej generá-
cii a deti dospejú. Vtedy snáď bude možné túto transformáciu a jej násled-
ky zhodnotiť presnejšie. Otázna je i úloha tunajšej početnej rómskej ko-
munity v tomto procese.  

V rámci adaptácie na moderné podmienky existencie sa obyvateľom L. 
Tepličky už podarilo úspešne transformovať viacero zložiek svojho živo-
ta. Táto podtatranská obec môže ísť skutočne príkladom rozvíjajúcemu 
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sa vidieku na Slovensku ale aj v iných postkomunistických krajinách. 
Ostáva dúfať, že súčasné trendy vydržia a dôjde k ďalšiemu rozvoju 
obce a skvalitňovaniu života obyvateľov v tejto nateraz nedotknuteľnej 
krajine.  
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„Doma je len doma.“  
Významy domova slovenských migrantiek v Londýne 

 
Dagmara Bacová 

 
 

Abstract: The life beyond borders of mother land brings a lot of changes. It 
changes identities of individual persons, the way of identification with their own 
home and constructions of its meanings. In this paper I will deal with analyzing 
the home meanings of Slovak women migrants living in ethnically mixed marria-
ges in London. By analysis of research data gathered from interviews with res-
pondents I outline how ideas about the home have shaped during their migration 
process. In the traditional sense home is understood as theritorical place. Cur-
rently, for which migration is a reality, the emerging awareness about new global 
facts, wich influence perceptions of home of migrants uprooted from mother 
homeland. This awareness is built on detheritorical basis, through the memories 
and those places that migrants currently do not or can not inhabit. The aim of my 
contribution will incover the essential internal mechanisms which are activated by 
creating images of home of my respondents and their imaginations connected 
with comming back to their mother land.

 1
 

 
Kľúčové slová: domov, migrantka, rodina, Londýn, zmena. 
Key words: home, woman migrant, family, London, change. 
 

 
Život ľudí v pohybe nie je iba o fyzickom presúvaní sa z jedného mies-

ta na druhé. Okrem samotného premiestňovania odkazuje aj na ďalšie 
dva dôležité javy. Život v pohybe na jednej strane zapríčiňuje sociálne 
a kultúrne zmeny, ktoré sú presunom generované, na strane druhej od-
kazuje na špecifické formy skúseností, ktoré nesú v sebe premenu 
vlastného seba-ponímania a ponímania vlastnej kultúry (Hasíková, 
2008).  

Cieľom môjho príspevku je poukázať, akým spôsobom sa formujú výz-
namy domova u žien migrantiek žijúce v globálnom veľkomeste (Sassen, 
1991), čo ovplyvňuje ich percepcie a na základe akých mechanizmov 
dochádza k vnútornej identifikácii so svojím domovom.  

Pre zodpovedanie stanovených výskumných otázok som si vybrala 
tzv. purposive sampling – účelový typ vzorky. Tvorili ju slovenské mig-
rantky žijúce v Londýne v manželstve/partnerstve s mužmi inej národnos-

                                                           
1
 Článok vznikol na základe výstupu na Medzinárodnej konferencii organizovanej Pedago-

gickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (22. 05. 2012) a bol upravený do podoby 
pre aktuálne číslo Etnologických rozpráv 2012. 
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ti, ktorí si tu založili spoločnú rodinu. Vo výskumnej vzorke boli zastúpené 
ženy vo vekovom rozmedzí  od 29  do 42 rokov. Konečný počet sledova-
ných aktérok bol 27. Všetky informátorky prišli do Londýna za prácou ako 
aupairky a vo Veľkej Británii žijú dlhšie ako 7 rokov. Sedem aktérok vý-
skumu bolo v čase môjho výskumu rozvedených, ostatné žili v manželstve 
s mužmi, ktorí  sú inej národnosti ako slovenskej. Skupina informátoriek bola 
výrazne diferencovaná. Spájal ich iba rovnaký status  migrantky, ich spôsob 
príchodu do Veľkej Británie – aupair a podobná životná trajektória v cieľovej 
krajine – nadobudnutie rodiny s mužmi inej národnosti ako slovenskej. 
Vo vzorke boli zastúpené ženy v rôznom veku, s rôznym vzdelaním, 
pracovnými skúsenosťami získanými na Slovensku, z rurálneho 
i urbánneho prostredia, a z rôznych častí Slovenska. Pri výskume som 
zvolila biografický prístup. Informátorkám som zmenila mená a zachovala 
ich identitu v anonymite. 

Skúsenosti migrantiek v súvislosti s formovaním predstáv o domove sú 
neodmysliteľne spojené s procesom ich vlastnej migrácie. Domov sa 
v tradičnom vnímaní chápe ako teritorializovaný, teda viazaný na určité 
miesto alebo inak lokáciu (miesto v priestore). Tento koncept chápe 
priestor a miesto ako dve kategórie stojace v opozícii. Priestor sa vysvet-
ľuje ako niečo otvorené, neohraničené, miesto sa naopak interpretuje 
ako niečo stabilné, stále a ukotvené (Massey et al., 1993). 
V prenesenom význame možno interpretovať domov ako miesto, ktoré je 
umiestnené v priestore (Short, 1999). Domov predstavuje statický bod, 
z ktorého jednotlivec nahliada a prežíva svet okolo neho. Z tohto výkladu 
vyplýva predpoklad, že byť doma znamená byť nehybný, viazaný, zako-
renený (Rapport – Dawson, 1998, s. 28).  

Nové antropologické prístupy však vyvracajú takúto teritorializáciu do-
mova. Zdôrazňujú, že vnímať domov ako fixovaný na jedno miesto je 
nedostačujúce. Je potrebné naň nahliadať ako na lokalizovaný 
v sociálnom zmysle (Gupta – Ferguson, 1997, s. 37). Zároveň možno 
konštatovať, že súčasnosť charakterizujú ľudia, ktorí sú nositeľmi deteri-
torializovanej kultúrnej identity (Szaló, 2006, s. 2). 

Niektoré staršie teórie, zaoberajúce sa rozličnými typmi ľudských iden-
tít, zastávajú názor, že národ je zdrojom mnohých individuálnych identít 
na základe teritoriality a kolektivity. Označujú migrantov opúšťajúcich 
svoju materskú krajinu za ochudobnených o určité identity, pretože sú 
vykorenení z vlastnej kultúry a národa, a teda stratili domov. L. Malkki 
upozorňuje na fakt, že v súčasnosti v dobe, pre ktorú je migrácia priro-
dzenou súčasťou, sa aj „rodné miesta“ stávajú omnoho komplexnejšie, 
ľudia v pohybe sa s nimi neidentifikujú na báze teritorializácie, ale práve 
naopak. Malkki akcentuje deteritorializované „domovy“, „kultúry“ 
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a „pôvody“ (Malkki, 1992, s. 24). Mnoho rozličných faktorov dnes ovplyv-
ňujú predstavy domova migrantov/migrantiek vykorenených z materskej 
domoviny. Tí formujú vlastné kultúry a domovy a nehľadia na „neprítom-
nosť vlastného územného základu“ (Szaló, 2006, s. 146). Rozhodujúcu 
úlohu tu hrajú vlastné spomienky, požiadavky a predstavy miest, v kto-
rých v minulosti žili, ale aktuálne v nich neprebývajú (Szaló, 2006, s. 
146).  

Domov je centrálnym bodom koordinačnej sústavy, pomocou ktorej sa 
vo svete orientujeme. Umožňuje symbolicky prepojiť význam rodiny, 
susedstva a politického priestoru štátu. Toto prepojenie je umožnené 
predovšetkým vďaka tomu, že význam domova zastupuje nielen miesta, 
kde sa človek pohybuje (záhrada, izba, mestá, regióny, atď.), ale aj 
symbolické atribúty miestneho spôsobu života (priatelia, rodičia, jedlo, 
zvyky, jazyky, atď.). Z hľadiska prepojenia domova ako miesta pobytu 
a symbolických atribútov domovského životného štýlu sú kľúčové najmä 
drobné metonýmie domova, akými sú jedlo, hudba a iné symbolické 
obrazy minulosti človeka, súvisiace najmä s jeho detstvom 
a dospievaním. Domov sa tak ukazuje ako miesto zakotvenosti osobnej 
identity. Na základe vyššie spomínanej deteritorializácie však možno 
tvrdiť, že jedinec, aby si zachoval vedomie domova, nemusí na tomto 
mieste zákonite trvalo žiť. K vytvoreniu pocitu spolupatričnosti k tomuto 
imaginárnemu miestu stačí, aby po jeho kultúrnych praktikách túžil (Sza-
ló, 2006, s. 149). 

Napriek faktu, že moje informátorky si v hostiteľskej krajine založili 
svoju vlastnú domácnosť a rodinu, pri otázkach smerujúcich k ich výz-
namom domova sa všetky v myšlienkach vracali naspäť do svojej rodnej 
krajiny. Zámerne som kládla otázky tak, aby som ich nenavádzala roz-
právať o svojom rodisku, napriek tomu sa ani jedna nevyjadrila o jej no-
vom životnom priestore ako o tom „ozajstnom“ domove. 

„Ja mám svoj domov na Slovensku. Tam som sa predsa narodila, tam 
mám celú svoju rodinu.“ (Katka, 32 rokov, 1 dieťa) 

„Pre mňa bude vždy môj domov tam, kde mám svoju rodinu a kde som 
aj vyrastala. To sa, myslím, nezmení. Mám tu svoju vlastnú rodinu a už 
tu asi aj ostanem žiť. Ale to, že odkiaľ pochádzam mi nejde zabudnúť. 
A k tomu vediem aj moje deti. Chcem, aby vedeli, že ja som zo Sloven-
ska a teda, že aj oni sú napoly Slováci. A chcem, aby to tak aj raz sami 
cítili.“ (Lívia, 34 rokov, 2 deti) 

V naráciách sa vždy v súvislosti so Slovenskom vyjadrovali termínom 
„doma“, „domov“, alebo „u nás doma“. Aj v situáciách, kedy rozprávali 
o návštevách Slovenska, používali termín „domov“. 

 Aktérky výskumu v rozprávaniach o významoch domova najčastejšie 
spomínali vyššie uvedené drobné symbolické metonýmie (jedlo, rodina, 
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kamaráti, prejavy každodennosti), ktoré v nich vyvolávali pocit nostalgie 
a túžby po návrate. Prostredníctvom týchto spomienok možno dekódo-
vať aj ich identifikáciu s rodným miestom, ktoré pre nich predstavoval 
imaginárny svet lokalizovaný v konkrétnom mieste (dom, ulica, mesto, 
dedina, región, v niektorých prípadoch aj štát). V mnohých príbehoch sa 
objavovali rôzne generalizácie miestneho domáceho životného štýlu, 
ktorý bol podľa informátoriek „typický slovenský“. Predstavy o takomto 
„typickom“ životnom štýle na Slovensku však zahŕňali najmä spomienky 
na ich každodenný život v rodisku (premietajúce sa do teritória ulice, 
domu, paneláku, sídliska, dediny, mesta, atď.). To znamená, že napriek 
tomu, že moje informátorky často krát používali kategóriu domova ozna-
čením „Slovensko“ a „slovenský“, v kontexte ich rozprávaní sa význam 
domova viazal na konkrétne miesto alebo lokalitu.  

„Na Slovensku sa žilo inak ako tu. Ja som behala s kľúčmi na krku celý 
deň po sídlisku, kým mama neprišla domov. A aj susedia na nás dávali 
občas pozor, nič sa mi tam nemohlo stať. A po preliezkach pred bará-
kom, koľko sme sa našantili. A nebol tam žiadny dospelý, čo by dozeral 
na nás. Proste sa tak nejako rátalo s tým, že sa nám nič nestane, maxi-
málne si rozbijem koleno, ale ani to nebola tragédia.“ (Jana, 35 rokov, 1 
dieťa) 

Rutinný každodenný charakter pôvodného domáceho života migran-
tiek formuje to miesto, ktoré nemá sproblematizované ciele, ani stratégie 
jednania. V tomto prostredí nie je potrebné znovu definovať situácie 
a hľadať spôsoby konania (Szaló, 2006), ako je to v mnohých prípadoch 
pri usadení sa na novom mieste v neznámom prostredí. Pre toto miesto 
je charakteristická vysoká miera intimity vzťahov, vzájomná dôvera me-
dzi členmi a pocit istoty a bezpečia. „Doma“ má svoj predvídateľný po-
riadok, ktorý človek pozná (Szaló, 2006).  

Keď som sa informátoriek pýtala, čo pre nich znamená domov, všetky 
odpovedali jednomyseľne a to rodina.

2
 V kontexte ich rozprávaní sa ale 

vždy viazala na konkrétne miesto, kde zažívali každodenný intenzívny 
kontakt s rodinnými členmi. Na základe ich výpovedí možno zhodnotiť, 
že ich významy domova sú deteritorializované, viažu sa najmä na so-
ciálny priestor, ktorý je sekundárne prepojený s určitým teritóriom. Rodi-
na a rodinné vzťahy predstavovali pre informátorky to najdôležitejšie 
kritérium, podľa čoho sa identifikovali s vlastným domovom. Martina 
vypovedala, že za svoj domov nepovažuje konkrétne miesto, na ktoré sa 
viažu symboly spojené s významom domova, ale akékoľvek miesto, kde 
žije jej rodina. Ak by sa jej rodina presťahovala inam, jej domov by sa 

                                                           
2 Rodina v zmysle nukleárnej rodiny migrantky na Slovensku, v ktorej zastávala pozíciu dcéry (nie 

rodina, ktorú si v Londýne sama založila s mužom iného etnického pôvodu). 
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premiestnil s ňou. To znamená, že jej význam domova sa teda neviaže 
na teritórium, ale na konkrétny symbolický atribút vlastnej kultúry, ktorý 
považuje za hlavný pri definovaní domova.   

„Pre mňa je domov tam, kde je moja rodina. Ak by sa teraz naši pre-
sťahovali napríklad do Talianska, tak budem cestovať za nimi tam, kde 
sú oni a tam sa to stane aj mojím domovom.“(Martina, 32 rokov, 1 dieťa) 

Aktérky výskumu potvrdzovali, že sa neustále snažia vytvárať si „pocit 
domova“ (Cuba, Hummon, 1993) aj v hostiteľskej krajine. Volia pritom 
rôzne stratégie, najmä v rámci organizácie domácnosti (napríklad sláve-
nie sviatkov podľa slovenských tradícií, varenie slovenskej domácej stra-
vy, udržiavanie chodu domácnosti podľa vzoru, ku ktorému boli vedené – 
udržiavanie čistoty a poriadku, prezliekanie a prezúvanie sa do domáce-
ho odevu a obuvi, atď.). Pre migrantky je teda kľúčové stále udržiavať 
špecifiká slovenskej kultúry vo svojej každodennosti. Informátorky preu-
kazovali snahu preniesť časť „svojej“ kultúry do rodiny aj kvôli ich deťom. 
Vo svojich predstavách mali zakódované rôzne prejavy, ktoré sa im via-
zali na domov. Bola to domáca strava, sviatkovanie podľa vzoru svojej 
rodiny na Slovensku, rozprávky, ľudové piesne, detské hry, jednoducho 
všetko, čo im v mysli evokovalo domov, niečo, k čomu ich viazal senti-
ment, spomienky, ktorým pripisovali pozitívne konotácie. Toto všetko 
chceli dať aj svojim deťom, chceli, aby aj oni zažili podobné detstvo ako 
ich matky. Považovali ho totiž za kvalitnejšie v porovnaní s detstvom 
dnešných detí v Londýne. 

„My slávime sviatky vždy podľa nášho slovenského vzoru. Veď to by 
ani neboli sviatky, keby sme to inak robili. My si normálne na Vianoce 
sadneme všetci večer 24. ku stolu a potom sa rozdajú darčeky. Pravda, 
pár ich necháme aj na druhý deň, ale to robíme až teraz, keď sú deti 
trošku väčšie, aby mohli aj ony v škole povedať, že aj u nich bol Santa 
Klaus, nielen Ježiško.“(Helena, 35 rokov, 2 deti) 

Podľa Cuba a Hummon (1993) treba chápať snahu o „pocit domova“ 
v cieľovej krajine ako vyjadrenie životného štádia migrantov/migrantiek 
a ich organizácie mobility. Emocionálna väzba k určitému miestu rastie 
na intenzite s časom, pretože dlhodobý pobyt napĺňa krajinu významami 
životných skúseností a tiež  podporuje lokálne väzby k priateľom, 
k príbuzenstvu, komunitám a organizáciám (Cuba – Hummon, 1993, s. 
550). V prípade realizovaného výskumu možno potvrdiť, že migrantky 
napriek usadeniu sa v novom prostredí, založení si domácnosti a rodiny, 
ešte neprekonali časovú hranicu medzi intenzívnou emocionálnou na-
viazanosťou na domov v rodnej krajine a formujúcim sa domovom 
v hostiteľskej krajine.  
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Zdielanie prítomnosti na určitom mieste, potreba kontaktovania sa 
a orientácia na interakciu sú základnými predpokladmi pre udržiavanie 
transnacionálnych vzťahov s domovom. Do týchto vzťahov vstupujú aj 
opačné strany väzby a to je rodina žijúca na Slovensku. Migrantky per-
manentne cestujú do svojich domovov, a naopak, rodinní príslušníci 
cestujú za migrantkami do Londýna, aby udržiavali vzájomné intenzívne 
vzťahy. Takýto typ transnacionálnych sietí je primárne založený na inter-
aktívnom kontakte ich členov, čím dochádza k rekonštrukcii významu 
domova nielen u migrantiek, ale aj na opačnej strane, teda u tých, ktorí 
sú súčasťou migrantkiných predstáv o domove.  

Petra vo svojom príbehu vysvetľovala, ako sa zmenil život aj jej rodine 
po tom, ako sa rozhodla usadiť a založiť si rodinu v Londýne. 

„U nás sa to ale tiež zmenilo. Naši si ma akosi viac vážia, pritom sme 
pomaly viac v kontakte, ako keď som bola doma. A tiež si mama musela 
aj prispôsobiť svoj život trochu tomu môjmu, keď som sa rozhodla ostať 
tu žiť. Malá sa mi narodila a mama prišla na mesiac za mnou, musela si 
zobrať neplatené voľno v práci a otca nechala doma, aby sa staral 
o domácnosť. A aj teraz za mnou stále cestujú.“ (Petra, 32 rokov, 2 deti) 

To znamená, že každodenná realita rodiny na Slovensku podstúpila 
rad zmien, ktoré transformovali aj Petrine predstavy o domove. Ten, 
ktorý opustila, už neexistuje, v jej živote sa sformoval iný obraz, ovplyv-
nený radom faktorov, ktoré so sebou priniesol jej migračný proces. 
V určitom zmysle možno tvrdiť, že životné stratégie jej rodiny na Sloven-
sku zmenila situácia jej členky (dcéry) odchodom a usadením sa 
v Londýne. Pristúpili tak na alternatívu dočasného usadenia sa v mobilite 
(Morokvasic, 2004) z dôvodov udržiavania intenzívnych rodinných kon-
taktov. 

Možno konštatovať, že významy domova u slovenských migrantiek sú 
vo výraznej miere podmienené udržiavaním transnacionálnych vzťahov, 
ktoré sú dnes umožnené najmä vďaka lacnej možnosti cestovania cez 
hranice národných štátov, internetovej komunikácii a finančne prístupnej 
telekomunikácii. Domnievam sa, že vzťah k domovu (rodisku) by sa pre-
javil v slabšej intenzite, ak by migrantky nemali možnosť udržiavať ne-
ustály intenzívny kontakt so svojimi rodinnými príbuznými a priateľmi na 
Slovensku. To znamená, že transnacionálnosť migrácie formuje aj vlast-
né konštrukcie domova migrantov/migrantiek. 

 
Návraty domov  
Definitívne návraty na „miesto“, ktoré informátorky označovali ako svoj 

domov, reflektovali ako nemožné, pretože samy pociťovali zmenu v ich 
percepcii domova. Dnes už nemožno hovoriť o symbolickej sile norma-
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tívnej predstavy, podľa ktorej návrat domov znamená návrat k pôvodným 
praktikám, hodnotám a vzťahom (Szaló, 2006). Po zakúsení iného života 
na novom mieste človek nadobúda nové skúsenosti, ktoré mu ovplyvňu-
jú aj spôsob interpretácie reality okolo seba. V postmodernom vnímaní je 
návrat migrantov domov nemožný, pretože to pôvodné je už niekde inde, 
ako bolo, keď ho opúšťali. Migrant/migrantka podstupuje výrazné zmeny 
vlastnej identity, chápania seba samého, mení sa mu/jej význam domo-
va a zároveň si uvedomuje, že to, čo predstavovalo domov v jeho/jej 
mysli, už nekorešponduje s realitou, ktorá sa odohráva v inom historic-
kom čase a v iných vzťahoch (Szaló, 2006). 

„Na Slovensku idete po ulici a ja mám pocit, ako sa na vás pozerajú, 
ako keby ste mali dve hlavy. Hlavne na tých dedinách. A to je veľmi ne-
príjemné, až drzé, a to tu nemáte. Možno som si to tak neuvedomovala, 
kým som nevidela, že sa dá aj inak existovať. Možno by to tu trošku 
pomohlo, a tam zas keby sa toho ubralo. A manželovi to bolo veľmi ne-
príjemné.“ (Marianna, 41 rokov, 2 deti) 

Marianna sama reflektovala zmenu vo svojom vnímaní domova. Život, 
ktorý jej bol prirodzený a blízky pred odchodom do Londýna, sa jej dnes 
javí ako neprijateľný v mnohých veciach. Mnoho javov vnímala ako 
„normálne“, kým sa neprispôsobila inému životnému štýlu, ktorý si osvo-
jila v metropolitnom prostredí. 

Napriek tomu, že migrantky pociťovali občasnú nostalgiu a túžbu po ná-
vrate domov, tieto emócie sa pohybovali skôr na rovine utopickej. Svoje 
konštrukcie domova často krát stavali do opozície s tým, čo si vybudovali 
v novom prostredí. Väčšina informátoriek nezavrhovala hypotézu opätov-
ného návratu na Slovensko, ale ani jedna nekalkulovala s konkrétnymi 
plánmi orientujúcimi sa na budúci život vo svojej rodnej krajine.  

„Tam neni do čoho sa vrátiť. Pretože na Slovensku nie ste úspešná, 
lebo niečo viete, ale skôr že niekoho poznáte, a v takejto krajine to pro-
sperovať nebude. A nikdy nemôže. Kdežto tu, no dobre na určitej miere 
máte tiež to úplatkárstvo, ale je tu toľko toho, kde by sa človek mohol 
uplatniť, keď niečo vie. Kdežto na Slovensku sa to nedá. Jedine, keď 
niekoho poznáte. Tam nezáleží na tom, kto ste, ale koho poznáte.  Ja 
som si  tu zvykla, prácu mám, peniaze mám dobré, dom mám, na Slo-
vensku by som si toto vôbec nemohla dovoliť a musela by som tam byť 
žena v domácnosti alebo robiť domáce práce, ktoré ma nebavia. Ja som 
ten typ človeka, čo robí radšej niečo iné, ako doma. Takéto dačo som 
síce doma cítila v sebe, ale až potom, čo som sem prišla a začalo sa mi 
dariť, tak som si to naplno začala uvedomovať. A som rada, že som na 
to prišla.“ (Marianna, 41 rokov, 2 deti) 

Najbližšie k realizácii návratu domov boli tie migrantky, ktorým sa roz-
vodom rozpadla rodina. V tom čase sa ich potreba rodinného a teda aj 
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emocionálneho zázemia výrazne zintenzívnila, ale po prehodnotení pozi-
tív a negatív spojených s opätovným návratom do rodnej krajiny tieto 
projekcie nenaplnili (najvýraznejšie negatíva sa prejavovali najmä v po-
dobe strachu z komplikovanej integrácie ich detí v spoločnosti na Slo-
vensku alebo v nemožnosti udržania rovnakého životného štandardu, na 
aký boli migrantky zvyknuté v Londýne). 

 „Samozrejme, to človeka vždy láka. Len ja som si veľmi zvykla žiť tu 
a na tento štandard. Nevedela by som si predstaviť, počujem od zná-
mych, ako to tam funguje, aký je problém s peniazmi a prácou. Neviem 
si predstaviť, akú prácu by som si našla, aby ma to bavilo a zarábala by 
som dobre. ... Aj som jej (dcére) hovorila, ale to by bolo pre teba veľmi 
ťažké, ísť tam do školy a začínať od znova. Tak mi povedala. Tak sa 
budem učiť. Ona má veľký záujem a veľmi chce. Ale ona to vidí dovolen-
kovými očami. Všetko je krásne, počasie je pekné, chutí jej jedlo, má 
tam svoju rodinu okolo seba, len neviem, ako by to zobrala, keby tam 
nastálo ostala.“ (Martina, 32 rokov, 1 dieťa) 

Tak, ako si migrantky vytvorili svoj vlastný individuálny obraz 
o domove založený predovšetkým na spomienkach, tak aj reflektujú 
zmeny, ktoré im migrácia priniesla. Napriek nostalgii, ktorá bola v ich 
rozprávaniach o domove prítomná, definitívny návrat už u nich nepred-
stavoval jednoznačné synonymum spokojnosti, šťastia a tej najsprávnej-
šej voľby. V neustálom kontakte so svojou domovinou si uvedomovali, že 
zmeny nepodstúpili iba ony samy nadobudnutím skúseností z cudziny, 
ale aj samotný domov, ktorý už nie je tým domovom, ktorý pred časom 
opúšťali, a po ktorom túžia.  

S návratom do pôvodnej krajiny často migrantky váhali aj z dôvodov, 
že sa im nechce vzdávať nadobudnutých kapitálov v hostiteľskej krajine 
(Brettel – Holliefield, 2000). Zisky, ktoré im migrácia priniesla v zmysle 
emancipácie a nezávislosti, sú príliš silné artikle na usadenie sa 
a zotrvávanie v cieľovej krajine (Pessar, 1999). Významnú úlohu zohrával 
v uvažovaním nad návratom do rodnej krajiny tak isto aj fakt, že manželia 
informátoriek pochádzajú z iných kultúr, často krát na prvý pohľad výrazne 
odlišných,  čo by mohlo komplikovať ich integráciu do novej spoločnosti. 
Ďalším faktorom bola aj náročnosť slovenského jazyka, ktorý by si museli 
partneri migrantiek osvojiť, ak by chceli plnohodnotne fungovať 
v hostiteľskej krajine.  

 
Na záver príspevku možno konštatovať, že významy domova 

u slovenských migrantiek podstupujú neustále zmeny závislé od ich indi-
viduálnych životných skúseností. Každý jednotlivec si formuje svoj vlast-
ný obraz o domove, ktorý je založený na rozličných interpretáciách reali-
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ty. Táto imaginácia je vsadená do nejakého teritória, toto teritórium však 
nemusí zákonite aktuálne obývať. Viažu sa na neho symbolické atribúty 
kultúry, ktoré si jedinec sám vyberá ako relevantné a určujúce podobu 
jeho domova. Ako výskum dokázal, predstavy o domove sa formujú nie 
na báze teritoriality, ale sú fixované v sociálnom zmysle. Ide v určitom 
zmysle o proces seba-identifikácie, v ktorom sa môže jedinec zamerať 
na význam miesta za účelom vymedzenia seba samého. To je príčinou 
toho, že sa človek na jednom mieste cíti doma, tam, kam patrí, odkiaľ 
pochádza a na inom mieste nie. Toto však nemusí jednoznačne zname-
nať pripútanie sa iba k jednému miestu. Človek počas svojho života mô-
že nadobudnúť viacero miest, ktoré vníma ako domov. Každé toto mies-
to je identifikované na báze iných kritérií, ktoré si človek sám vyberá. 
Identifikácia s miestom ako s domovom je zároveň závislá od dĺžky času 
stráveného na danom mieste. Najčastejšie človek vníma ako domov to 
miesto, ku ktorému sa viažu sentimentálne spomienky, ako napríklad 
prežitá etapa svojho života, najmä detstva a ranej dospelosti. 
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Abstract: We live in times of contradicting globalisation processes, tensions 
between civilisations and conflicts between different cultures. Globalisation, 
which with regards to all its advantageous and disadvantageous traits we consi-
der critically an ambivalent phenomenon. It is currently the reason and context of 
the intercultural and the transcultural phenomena. However, it is necessary to 
realise that the result of all the factors influencing of globalisation always takes 
place at a specific location. Global network integrates and absorbs local ne-
tworks to the global system, not excluding even the urban units - towns. The 
objective of this article is to describe the process of globalisation in the ''railway 
town'' and increase awareness of some connections between global and local 
phenomena. 

 
Kľúčové slová: globalizácia, miestny fenomén, mestské prostredie, Vrútky 
Key words: globalisation, local phenomena, urban environment, Vrutky  

 
 
Rast miest na Slovensku vychádza z predpokladu ekonomicko-

hospodárskeho rozvoja na jednej strane a z priestorovej organizácie odzr-
kadľujúcej sa na zmenách v sociálnych a kultúrnych procesoch na strane 
druhej. Z historického hľadiska možno spájať vývoj miest s rôznymi dejin-
nými epochami. V rámci geopolitických podmienok prešiel na Slovensku 
mnohými zásadnými zmenami v kontexte demokratizácie, liberalizácie, 
zmenami vlastníckych pomerov hospodárskymi a sociálnymi zmenami, po 
druhej svetovej vojne znárodňovaním a poštátňovaním súkromného vlast-
níctva, budovaním socialistickej spoločnosti cez opätovné obnovenie trho-
vého hospodárstva a procesov transformácie spoločnosti a vytváraním 
slobodného demokratického prostredia v rôznych oblastiach života.  

V tomto ponímaní hovoríme o globalizácii, o ktorej sa v najčastejších 
charakteristikách hovorí, že jej úlohou je odstraňovať hranice. Odstráne-
nie hraníc prináša zo sebou množstvo nových prvkov a otvorenosti 
v rôznorodých kontextoch života. Je to komplexný a komplikovaný jav 
a akékoľvek redukovanie tohto viacdimenzionálneho procesu iba na jeho 



Anna Kasanová 

 

 

 86 

ekonomickú stránku nevyjadruje snahu o celistvý prístup. Výraz globalizácia 
sa začal používať pre všetky odbory ľudskej činnosti, ktoré nejakým spôso-
bom našu planétu akoby zmenšovali (Ehl, 2001, s. 23) a dotýkajú sa inten-
zívne aj nášho územia vo všetkých jej kontextoch. 

Cieľom príspevku nie je opísať proces globalizácie, ale poukázať na nie-
ktoré súvislosti v spojitosti globalizácie a lokálnych jednotiek. V tomto prípa-
de pod lokalizáciou rozumieme urbánne prostredie reprezentované mestom 
Vrútky. Vrútky reprezentujú malé mesto, významný dopravný uzol nachá-
dzajúci sa v severnej časti Turčianskej kotliny, ktorý zaznamenal rozmach 
na prelome 19. a 20. storočia vďaka intenzívnemu budovaniu železníc 
a industrializácie na našom území. Zaujímavé je aj svojou svojráznosťou, 
keďže ako jediné na Slovensku vzniklo po roku 1989 oddelením od iné-
ho mesta.  

Globalizácia, ktorú so zreteľom na všetky jej výhodné či nepriaznivé 
črty pokladáme kriticky za ambivalentný jav, je súčasne dôvodom 
a kontextom interkulturálnych a transkulturálnych prejavov. Treba si však 
uvedomiť, že výsledok všetkých vplyvov globalizácie sa uskutočňuje 
vždy v konkrétnom mieste, lokalite. Stretnutie na miestnej a na globálnej 
úrovni sa nazýva glokalizácia (glocalisation). Proces glokalizácie vyvolali 
vzájomné intenzívnejšie celosvetové sociálne vzťahy, ktoré spájajú 
vzdialené a menej vzdialené lokality takým spôsobom, že miestne uda-
losti sú formované udalosťami dejúcimi sa o mnoho kilometrov ďalej 
a naopak. Ide o vzájomne prepojený dialektický proces vzťahu globálne 
vs. lokálne. V mnohých charakteristikách sa hovorí o globalizácii ako 
o procese bez bariér, bez hraníc a zábran, o snahe odpútať sa od lokál-
neho. No tento koncept Beck podrobuje kritike. Naopak, kontruje, keď 
tvrdí, že lokálne musí byť chápané ako aspekt globálneho (Beck, 2004, 
s. 63). Toto ponímanie preberá od R. Robertsona, ktorý v glokalizácii 
spája potrebu globálneho a súčasne lokálneho. Podľa Becka je glokali-
zácia akousi zhodou medzi dvoma markantne rozdielnymi javmi, teda 
výhradne globálnym alebo lokálnym. D. Luther hovorí o tomto procese 
ako o opozitnom vzťahu, kedy procesy globalizácie umožnili hlbšiu špe-
cializáciu a fragmentáciu činností, ale na druhej strane sa zrodil iný ex-
trém, a to lokalizácia. Kultúrna diferenciácia ma stúpajúci charakter 
a narastá význam národnej/etnickej identity. Tým sa posilňuje produkcia, 
a to lokálnosť (Luther, 2007, s. 53).  

 
Globalizácia vo svojej prepojenej sieti vzájomne prepája lokálne kom-

ponenty. V tomto prípade ide o centrá s vysokou koncentráciou obyva-
teľstva, ako sa vo všeobecnosti definuje mesto, urbánne prostredie.  
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Z historického pohľadu môžeme procesy globalizácie datovať podľa 
Immanuela Wallersteina do 16. storočia (Musil, 1999, s. 26; Uherek, 
2002), ale o skutočnej globalizácii môžeme hovoriť až od 60. rokov 20. 
storočia. Jej predchodcami boli iné makrosociálne procesy, ako sú mo-
dernizácia a industrializácia. Zasiahli aj mesto Vrútky, lepšie povedané, 
vďaka týmto procesom sa stretávame so vznikom mesta.  

 
Historický exkurz 
V súčasnom období môžeme objektívne zhodnotiť uplynulý urbánny 

vývoj vybraného mesta Vrútky v kontexte globálneho a lokálneho. Vrútky 
ako lokálna jednotka prešli mnohými zásadnými a prelomovými obdo-
biami, ktoré mali výrazný vplyv na hospodársko-ekonomické a sociokul-
túrne procesy v kompaktnom svetovom, nadregionálnom a regionálnom 
nazeraní. Tradičný život, ktorý bol determinovaný prevažne zemianskou 
prevahou

1
 a dominantným poľnohospodárstvom, sa výrazne narušil 

v druhej polovici 19. storočia. Výstavbou železníc na mieste stretnutia 
dvoch železníc Košicko-bohumínskej trate a MÁV (Magyar Állami Vašut 
– Uhorská severná štátna železnica) vznikol dôležitý a strategický želez-
ničný uzol a z dvoch zemianskych obcí (Horné a Dolné Vrútky) sa stáva 
jednotná urbanistická jednotka nazývaná Malá Pešť, Kis Pest. 

V tomto kontexte sa Vrútky stali križovatkou rôznych etnických skupín 
a kultúr, ktoré sa podpisujú pod diverzifikovaný obraz spoločnosti. Množ-
stvo rozdrobených lokálnych identít sa spája do jedného centra, kde sa 
vyvinuli integračné snahy schopné života v podobe rôznych hospodár-
skych a spoločenských aktivít.  

Mestskú rôznorodosť, konfesionálnu, etnickú a národnostnú diferen-
ciáciu narušila kontinuita historických súvislostí. Počas väčšej časti ob-
dobia medzi rokmi 1948 a 1989 boli Vrútky súčasťou mesta Martin. K ich 
prvému začleneniu do Martina, spolu s Priekopou, Lipovcom, Záturčím 
a Tomčanmi, došlo už v roku 1949. Udalosti začlenenia týchto územných 
častí sa síce stali v dobe nového režimu, ale snahy o zlúčenie Vrútok 
a Martina boli oveľa staršieho rázu. Nešlo tak o politickú deštrukciu vrú-

                                                           
1
 V urbánnom prostredí – vo Vrútkach ako najvýraznejšiu sociálnu vrstvu zastúpenú 

v pôvodných dvoch osadách Horných a Dolných Vrútok pred nástupom industrializácie 
v 70. rokoch 19. storočia reprezentovalo zemianstvo. Zemania vo Vrútkach tvorili jednotnú 
spoločenskú skupinu. Ako celok, resp. sociálnu kategóriu, ktorú je možné identifikovať 
prostredníctvom podobnej sociálno-ekonomickej a sociálno-politickej situácie potvrdenej 
kráľovskými výsadami v období feudalizmu. Zo sociologického hľadiska tvorili v dôsledku 
spoločenských konotácii spoločenskú skupinu. Široké sociálne väzby zaručovali ekono-
micko-politickú moc založenú najmä na vlastníctve pôdy, ktorá bola považovaná za najdô-
ležitejšiu komoditu zaručujúcu elitné postavenie v spoločnosti.  
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tockej samosprávy ako skôr o budovanie ,,veľkého Martina“ v zmysle 
snáh o jeho zvolenie za nové hlavné mesto Slovenska.

2
  

K opätovnému osamostatneniu Vrútok došlo v roku 1954 v dôsledku 
rozčlenenia veľkej obce Martin. Rozdelenie nebolo trvalé a v roku 1971 
boli Vrútky opäť zlúčené s Martinom. Integráciou Vrútok ako mestskej 
časti do mesta Martin sa narušila a výrazne sa zmenila nielen sociálna a 
demografická štruktúra obyvateľstva, ale aj špecifický mestský životný 
štýl železničiarskeho priemyselného mesta. V procese historického for-
movania, až do začlenenia bolo mesto zastávalo funkciu obchodno-
trhovým, riadiaco-administratívnym a vzdelávacím centrom, kde sa roz-
víjali mnohé mestské prvky, ako sú inštitúcie, spolky, služby a rôznorodé 
profesie súvisiace s mestom. Primárnou profesiou mesta, ktorá symboli-
zovala mestskosť, bola profesia železničiarska. Postavenie mesta sa 
markantne narušilo po začlenení a mesto Vrútky sa stali svojráznym 
predmestím či skôr perifériou profitujúceho Martina.  

Po roku 1989 dochádza k významným politickým zmenám, ktoré mali 
vplyv na ďalší vývoj mesta. Koniec roka 1989 zastihol Vrútky v pozícii 
mestskej časti mesta Martin. Udalosti na politickom poli boli významným 
impulzom na uskutočnenie zásadných zmien nielen z celospoločenského, 
ale i z miestneho hľadiska. Mesto Vrútky ako jediné na Slovensku vzniklo 
po roku 1989 oddelením sa od iného mesta na základe nepopierateľných 
historických skutočností mestskej samostatnosti. Tento historický vývoj 
k prechodu k trhovému hospodáreniu, nástup celkových demokratizač-
ných procesov a otvorenie sa svetu pripravilo veľmi priaznivé podmienky 
pre ďalší rozvoj mesta, ktorý úspešne a kontinuálne pokračuje. Výz-
namným pozitívnym potvrdením snáh o samostatnosť bola aj účasť oby-

                                                           
2
 Snahy a zámery boli presadzované už od vzniku ČSR v roku 1918, keď sa za túto myš-

lienku vyslovila SNR na základe iniciatívy Fedora Ruppeldta. Ruppeldt svoj názor opieral 
o analýzu viacerých faktorov, ktorá vyšla v roku 1919 pod názvom Hlavné mesto Sloven-
ska. V práci načrtáva budúci vývoj Martina, s ktorým by mali splynúť aj blízke Vrútky, Prie-
kopa a Záturčie. Po skončení druhej svetovej vojny dokázal Ruppeldt na svoju stranu 
získať aj vtedy najúspešnejšiu politickú stranu na Slovensku, Demokratickú stranu, ktorá sa 
v svojej rezolúcii vyslovila za budovanie nového správneho centra v strede Slovenska. 
V marci 1945 bol dokonca založený tzv. Národný akčný výbor pre výstavbu hlavného 
mesta Slovenska na strednom Slovensku, ktorého členmi boli zástupcovia Turčianskeho 
Sv. Martina, Banskej Bystrice, Zvolena a neskôr i Žiliny. Hoci SNR odporúčala Zboru pove-
reníkov vážne sa zaoberať otázkou, v roku 1947 prišla z Povereníctva vnútra negatívna 
odpoveď, pričom sa v nej uvádzalo, že presídlenie hlavného mesta na stredné Slovensko 
nie je v tom čase z hospodárskych a stavebných dôvodov aktuálne. Začlenenie Vrútok do 
Martina v roku 1949 sa realizovalo bez hlavného pôvodného dôvodu, na základe ktorého 
tento krok Vrútočania podporovali. Politická reprezentácia sa nedokázala vzdať myšlienky 
utvorenia veľkého Martina a presadzovala ju pri tvorbe územného plánu mesta Martin. 
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vateľov na referende, kde sa vyslovilo 71,64 % obyvateľov mesta za osa-
mostatnenie a získanie opätovného štatútu mesta.  

 
Každú oblasť mesta je možné sledovať interkultúrnou optikou 

v urbanistických plánoch, rozvoji, infraštruktúre, bývaní, obchode 
a službách, vzdelávaní a v neposlednom rade v umení a kultúre. 

 
Hospodársko-ekonomické prejavy  
Križovatka železničných tratí vo Vrútkach mala pozitívny vplyv na vývoj 

hospodárskeho rastu mesta. Od druhej polovice 19. storočia vzniká ra-
no-industriálne mesto, ktoré prežíva svoj zlatý vek. V roku 1871 bol 
sprevádzkovaný úsek Košicko-bohumínskej železnice a necelý rok spre-
vádzkovaná aj štátna železničná trať MÁV zo Šalgotarjanu cez Zvolen 
a Kremnicu do Vrútok. V tom istom roku bola postavená prvá výhrev-
ňa železnice MÁV. Taktiež boli vybudované železničné stanice oboch 
železníc. V roku 1874 boli vybudované opravárenské dielne. Hoci 
nešlo o prvé ani o jediné železničiarske dielne na slovenských želez-
niciach,

3
 postupne sa stali najväčšou strojárňou na výrobu a opravu 

železničných vozňov a ostatného zariadenia pre železnice.
4
 Rozvoj 

železnice prispel k tomu, že vrútocké dielne sa stali najväčším strojá-
renským podnikom na Slovensku.

5
 Nový priemysel vytvoril i množstvo 

nových pracovných miest, čo malo prirodzený vplyv na rast vrútockej 
demografickej krivky.  

Začiatkom 50. rokov 20. storočia sa Vrútky stali významným stredi-
skom modernizácie železničnej siete na Slovensku. V meste našli 
svoje uplatnenie sídlo traťovej dištancie, zásobovací sklad železníc 
a tiež tlačiareň cestovných lístkov. Zároveň bola zriadená Stanica 
technickej prehliadky železničnej trate na Slovensku, ktorej náplň 
práce okrem iného pozostávala z opravy rušňov a vozňov. Hoci Vrút-
ky boli zlúčené s Martinom, stali sa jeho najväčšou a ekonomicky 
najvýznamnejšou súčasťou, ale zastávali iba periférne postavenie. 
Z uvedeného vyplýva, že absolútna väčšina celej priemyselnej štruktúry 
turčianskeho okresu bola lokalizovaná v sútoku Turca a Váhu, na hlav-
nom cestnom a železničnom koridore a potvrdzuje sa tak lokalizačný 
činiteľ výhodnej dopravnej polohy Vrútok.  

                                                           
3
 Prvé vznikli v roku 1871 v Košiciach, ďalšie boli otvorené vo Zvolene, Bratislave a Nových 

Zámkoch. 
4
 V roku 1895 sa továreň premenila na účastinársku spoločnosť so základným kapitálom 6 

miliónov korún a v roku 1900 v nej bolo zamestnaných 720 osôb. 
5
 V roku 1869, tesne pred výstavbou železnice, bývalo na Dolných Vrútkach 631 obyvate-

ľov a v Horných Vrútkach 284 obyvateľov, teda spolu 915. 
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Vrútky po roku 1989 vstúpili do variabilných ekonomických 
a sociálnych kontextov. Napriek tomu, že patria počtom obyvateľov me-
dzi malé (menšie) slovenské mestá, je tu, nadväzujúc na históriu, lokali-
zovaný jeden z najvýznamnejších strojárskych podnikov na Slovensku, 
ŽOS a. s. Vrútky. Firma má dlhoročnú tradíciu, ktorej korene siahajú až 
do roku 1874, kedy bola založená Dielňa pre opravu parných rušňov, 
osobných a nákladných vozňov, nazývaná Hlavná dielňa alebo Dielňa. 
Zo všetkých priemyselných podnikov si udržiava svoje dominantné pos-
tavenie aj napriek tomu, že tento podnik prešiel za posledné roky výraz-
nými zmenami vo vývoji a vlastníckych vzťahoch.

6
 Vplyvom rozvoja sa 

dostal do pozície konkurencie schopného podniku v nadnárodnom me-
radle. V kontexte s pokračujúcou modernizáciou koľajových vozidiel, 
a s tým spojeným zvyšovaním komfortu v cestovaní vlakom, si tak vytvá-
ra príležitosti na získanie zákaziek i z ostatných európskych dráh. 
V otázkach strategického rozvíjania spoločnosť realizuje svoje predstavy 
o ďalšom smerovaní zvyšovaním znalostí a kompetentnosti zamestnan-
cov, investíciami do nových technológií, pracovného i životného prostre-
dia. Menšou firmou, ktorá je činná v oblasti strojárstva, je Cvinček 
a partneri, spol. s. r. o. 

Globalizačné procesy posúvajú mesto k novým výzvamom. Postupne 
si v meste našlo sídlo viacero spoločností, ktoré podnikajú v oblasti po-
lygrafie. Nadväzujú tak na tradíciu založenú tlačiarňou Bratstvo, ktorej 
história spadá do obdobia 20. – 30. rokov 20. storočia. Vrútky boli akousi 
,,mekkou komunistov“, kde sa tlačili všetky slovenské komunistické ča-
sopisy.

7
 Môžeme povedať, že na tlačiarenskú tradíciu nadviazali rôzne 

novozaložené spoločnosti ako sú tlačiarne NEOPRINT PLUS, s. r. o., 
vydavateľstvo a nakladateľstvo ADVENT – ORION, s. r. o. 
a EUROCOMPANY Group, s. r. o., a v oblasti polygrafie pôsobí firma 
ALUPRINT, s. r. o., ktorá vyrába etikety. 

Na tradíciu ťažby nerastných surovín nadviazala firma BRA-VUR, a. s., 
zaoberajúca sa ťažbou štrkopiesku a piesku na pravom brehu Váhu. 
V extraviláne, na sever od mesta, sa na Dubnej skale (SsK, a. s. Žilina) 
stále ťaží stavebný kameň, pričom história ťažby siaha tiež do obdobia 
konca 19. storočia. 

                                                           
6
 Podnik má bohatú tradíciu a v súčasnosti sa zaoberá vývojom a výrobou koľajových 

vozidiel, neustále udržiava krok s podnikmi podobného zamerania vo svete. Zamestnáva 
približne okolo 1500 zamestnancov.    
7
 Vrútky boli výrazným centrom robotníckeho hnutia a pôsobenia Komunistickej strany 

Československa, svojho času pôsobil vo Vrútkach aj Klement Gottwald, prvý česko-
slovenský komunistický prezident.  
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Z iných odvetví priemyslu majú vo Vrútkach zastúpenie menšie spo-
ločnosti, a to nábytkárska firma GEKO nábytok, s. r. o. (výroba koženého 
nábytku), Polarita, s. r. o. a drevárska firma PEEG – KORUND, s. r. o. 

Z periférie Martina sa Vrútky menia na samostatne fungujúce 
a rozvíjajúce sa malé mesto s prevládajúcim priemyselným charakterom. 
V roku 2001 bolo vo Vrútkach 53, 38% obyvateľov ekonomicky aktív-
nych, pričom najviac z nich pracovalo v priemyselnej výrobe, konkrétne 
23, 41%. Podľa percentuálnych výsledkov je zrejmá silná orientácia 
miestneho obyvateľstva na priemysel, pričom najviac týchto obyvateľov 
je zamestnaných v ,,kolose železničných opravovní v ŽOSke“ (ŽOS 
Vrútky a. s.). Vrútocký priemysel už viac ako jedno storočie zamestnáva 
obyvateľstvo nielen samotného mesta, ale aj širokého turčianskeho re-
giónu, čo sa dá považovať za jeden z aspektov prelínania lokálnych 
sociokultúrnych prejavov.  

 
Turizmus a doprava  
Pri analýze ,,globálneho“ a ,,lokálneho“ vo vzťahu ku kultúrnej diverzite 

sa objavila otázka súvisiaca nielen s hospodársko-ekonomickým rozvo-
jom, ale aj otázka otvorenosti najmä v oblasti turizmu a dopravy. Vrútky 
ležia na hlavnom železničnom a cestnom ťahu v smere západ – východ. 
Cez mesto prechádzajú hlavné dopravné ťahy v smere západ –východ, a to 
železnica Bratislava – Žilina – Košice, na ktorú sa napája železničná trať 
smerujúca na Martin, Zvolen a ďalej do Maďarska. Ďalším významným 
dopravným ťahom je medzinárodná štátna cesta Bratislava – Žilina – Koši-
ce, ktorej podmienky už dlhodobo nevyhovujú v dôsledku výrazného vzo-
stupu zaťaženia tejto cesty. Cestný hraničný priechod do Poľska (Trstená – 
Chyžné) je od mesta vzdialený 82 km a železničným hraničným priechodom 
do Poľska je Skalité – Zwardoń, do Českej republiky Čadca – Šance.   

V súčasnosti naďalej Vrútky možno považovať za významný dopravný 
uzol. Sú prestupným dopravným uzlom v smere sever – juh a východ – 
západ, ale ich prvenstvo v rámci osobnej a nákladnej železničnej dopravy 
postupne prebral železničný úsek krajského mesta Žiliny, takže v súčasnosti 
nezohráva takú významnú strategickú rolu v porovnaní s minulosťou. Pre 
mesto má však veľký význam každoročne organizovaná medzinárodná 
výstava ŽEL-RAIL, ktorá má nadregionálny význam. V roku 2011 sa orga-
nizoval jedenásty ročník, ktorý sa pravidelne uskutočňuje v septembri. 
Výstava je organizovaná pre užívateľov výrobkov a služieb železníc, koľa-
jovej a inej dopravy na základe partnerstva a požiadaviek Európskej únie. 
Pokračuje v tradícii organizovania stretnutí výrobcov, dodávateľov a posky-
tovateľov služieb s odberateľmi a odborníkmi z oblasti železníc a nekon-
venčných systémov dopravy.  
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Identita mesta sa stáva z tohto uhla pohľadu mobilnejšou a otvorenej-
šou voči inováciám aj v oblasti turizmu, pretože mesto Vrútky sa nachá-
dza v kotline Malej a Veľkej Fatry, ktoré sú populárne nielen medzi do-
mácimi obyvateľmi, ale predovšetkým aj medzi turistami (najvyššie polo-
žené body v pohorí Malej Fatry ako sú Minčol, Suchý, Malý Fatranský 
Kriváň, Veľký a Malý Rozsutec).

8
 Významný vplyv na mesto má samotné 

napojenie jedinej cesty, ktorá vedie na najvýznamnejšiu turistickú domi-
nantu – Martinské hole. Na Martinských holiach sa nachádza Summer 
Park ,,Martinky“a Winter Park ,,Martinky“. Už samotné názvy naznačujú, 
že ide o jednu lokalitu, ktorá poskytuje celoročnú turistickú sezónu 
a služby. V týchto intenciách majú aktivity tohto druhu nadregionálny až 
nadnárodný charakter, čo je veľmi vítané.  

Z hľadiska hospodárskeho-ekonomického rozvoja a turizmu má najvý-
znamnejší vplyv vybudovanie Košicko-bohumínskej železnice (1871), 
ktoré podporilo nielen vznik samotného mesta, ale spojilo mesto Vrútky 
prakticky takmer s celou Európou.  

 
Sociálno-priestorové kontexty 
K výrazným zmenám, na ktorých môžeme v meste sledovať globálne 

vs. lokálne, je premena mestských priestorov. Na jednej strane pozoru-
jeme výrazný vývoj cez sociálno-spoločenskú premenu a na strane dru-
hej priestorovú premenu v rámci postupnej urbanizácie, ktorá má svoje 
počiatky v čase novovznikajúceho mesta od druhej polovice 19. storočia. 
Mesto Vrútky predstavovalo tzv. ,,nový mestský typ“ priemyselnej éry 
ako súčasť obecného modernizačného procesu. Ešte v 60. rokoch 19. 
storočia môžeme hovoriť o dvoch roľníckych osadách, pôvodne zemian-
ske – kuriálne osady (Horné a Dolné Vrútky), ktoré v nasledujúcom de-
saťročí prežili s prudkým nástupom progresívnej továrenskej výroby 
,,urbánnu revolúciu“. Základnými substanciami, z ktorých sa civilizačný 
fenomén modernizácie vykryštalizoval, bol zánik osád ako samostatných 
komponentov s tradíciou siahajúcou do stredoveku a vznik mesta.  

Ráz novo sa formujúceho mestského prostredia bol výrazným spôso-
bom ovplyvnený špecifickými podmienkami a okolnosťami priebehu in-
dustrializačného a urbanizačného procesu. Z hľadiska industrializácie sa 
v prostredí rodí priemysel dopravy a stúpa kvalita infraštruktúry. Z Vrútok 
sa stáva migračne príťažlivý urbánny priestor charakteristický etnickou, 
konfesionálnou, národnostnou diferenciáciou obyvateľstva a socio-

                                                           
8
 Už na začiatku 20. storočia vyvíjal bohatú turistickú činnosť Uhorský karpatský spolok 

a od roku 1922 Klub vrútockých turistov. Tieto spolky rozvíjali rôzne spoločenské 
a športové aktivity. V skutočnosti celý turčiansky región ponúka viaceré možnosti pre turis-
tiku a cyklistiku. 
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kultúrnou rôznorodosťou. Mesto modelovým spôsobom odrážalo 
a stvárňovalo životné a pracovné podmienky zamestnancov moderného 
priemyselného železničného priemyslu. Malo priemyselno-dopravný 
charakter so špecifickým obytným rozvrstvením, kolóniami. Prvá kolónia 
bola postavená v roku 1881-1883.

9
 Išlo o Kominársku kolóniu, ďalšia 

KB-kolónia, Železničiarska kolónia MÁV (po roku 1918 ČSD kolónia), 
ďalej vznikli kolónie Figura, Rendezovo, Nové Mexiko (Nová kolónia) 
a Kolónia Priekopa.

10
 Súčasne s rozrastaním mesta prirodzene vznikali 

ďalšie časti, ktoré nadviazali na pôvodné Horné a Dolné Vrútky ako Hl-
boká cesta, Mokraď a nové časti mesta – Hluchovo, Habeš, Cintorín, 
Staré Mexiko, Tehelňa a prímestská časť Dubná Skala.

11
 

V súčasnosti mesto prechádza transformačným procesom. Pre potre-
by tejto časti príspevku je dôležité zmieniť sa v krátkosti o zmenách, 
ktorými prešli jednotlivé časti mesta. V rámci sociopriestorovej premeny 
môžeme rozdeliť mesto v súčasnosti na 7 základných štrukturálnych 
jednotiek,

12
 ktoré sa pridržiavajú historických častí,

13
 a to:  

 

 Horné a Dolné Vrútky,
14

 ktoré sú najstaršími časťami mesta lokalizo-
vané na ľavej strane rieky Turiec, pri vtoku Turca a Váhu. Nachádzajú sa 
tu najstaršie architektonické objekty mesta s tradíciou siahajúca do stre-
doveku. Na základe progresívnej továrenskej priemyselnej výroby v 70. 
rokoch 19. storočia prežívali poľnohospodárske osady Horné a Dolné 
Vrútky ,,urbánnu revolúciu“ a spoločne s novou časťou mesta, ktorá sa 

                                                           
9
 V tomto prípade ide o jeden poschodový dom s piatimi bytmi pre úradníkov, tri domy 

s manzardovým bytom a tri prízemné domy pre robotníkov. Umiestnenie kolónie je na ulici 
v súčasnosti pomenovanej Ulica M. R. Štefánika. Na regulačnom pláne z roku 1905 sú na 
tomto mieste pozdĺž ulice umiestnené domy, ktoré korešpondujú s popisom v kronike ČSD 
Dielňa SNP pre opravu rušňov a vozňov Vrútky 1874 – 1923.  
10

 Kolónia Priekopa nepatrila do katastrálneho územia mesta Vrútky, ale s mestom 
a obyvateľmi súvisela. V 30. rokoch bol predstavený plán územného zjednotenia Priekopy 
a Vrútok v dôsledku výstavby typizovaného komplexu obytnej kolónie pre zamestnancov 
železnice. Vznikla tak tzv. mestská suburbanizácia, pretože vo vrútockom prostredí sa už 
jednalo o priestorovú núdzu výstavby tak rozsiahleho projektu.  
11

 Tieto časti mesta zároveň boli oficiálnymi mestskými časťami uvádzané v sčítacích 
hárkoch obyvateľstva z roku 1938 (A MVSR BY P MT. Sčítanie ľudu – Vrútky a okolie. 
Spisy II. Agenda komisára politickej správy, 1991/1938,  K – 221).  
12

 Pri tomto delení sa pridržiavame polohy jednotlivých častí mesta vzhľadom na prírodné 
a umelé osi Vrútok. Konkrétne ide o rieky (Váh, Turiec) a dôležité komunikačné ťahy (že-
lezničná trať a cesta E50). 
13

 Okrem základných štrukturálnych mestských jednotiek do katastrálneho územia mesta 
Vrútky patria aj časti ležiace v extraviláne mesta a do intravilánu zasahujú iba okrajovo, 
a to Medzipotočie, Pod Piatrovou a Kamenná dolina – Saračník, ktorých územia sú takmer 
úplne nevyužívané.  
14

 V súčasnosti sú Horné a Dolné Vrútky jednotnou sídelnou mestskou časťou, ešte v 50. 
rokoch tvorili samostatné mestské časti.  
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urbanizovala okolo železničnej stanice (Banhof), vytvorili jednotný ur-
bánny celok – mesto Vrútky; 

 Vrútky – stred a Vrútky – Sv. Cyrila a Metoda sú časti mesta koreš-
pondujúce  s obchodno-obytnou časťou Banhof a Rendezovo, ktoré sa 
formovali od počiatku výstavby železnice a komplexu železničných bu-
dov;  

 Hluchovo – kopanica – ohraničená časťami Piatrová, Horné a Dolné 
Vrútky a na juh nadväzuje na Kolóniu Hviezdu, ktorá má predovšetkým 
obytnú funkciu;  

 Karvaša a Blahovca – pôvodne mestská časť Hlboká cesta s postu-
pujúcou individuálnou bytovou a rekreačnou výstavbou sústredená po-
zdĺž Ulice Karvaša a Blahovca oddelená od Horných a Dolných Vrútok 
dôležitým komunikačným ťahom, cestou E50; 

 Pod Piatrovou – mestská časť susedí na juhu s katastrálnym územím 
mesta Martin. Najdlhšiu spoločnú hranicu má so základnou sídelnou 
jednotkou Kamenná dolina – Saračník. Na východe Medzipotočie, Horné 
a Dolné Vrútky, Hluchovo – kopanica. Celá časť má rekreačnú a obytnú 
funkciu, pričom dominantnejšia je rekreačná funkcia;  

 Nádražie – územie je ohraničené z juhu železničnou traťou, na zápa-
de riekou Turiec a na severe riekou Váh. Rozvoj tejto časti začal 
s nástupom železnice v 70. rokoch 19. storočia a vybudovaním opravá-
renských hlavných dielní. Nasledovala výstavba železničiarskej kolónie 
Mexiko (Nová kolónia) a Staré Mexiko. Pomenovaním Mexiko miestni 
obyvatelia nazývajú celú túto mestskú časť.  

 
V tejto časti príspevku zohľadníme najmä zmeny mestského priestoru 

na príklade centra mesta, ktoré prešlo najvýraznejšími zmenami v rámci 
prirodzenej vnútornej potreby zachovať znovuobjavenú lokálnu identitu. 
Mesto v 90. rokoch 20. storočia prechádza transformáciou a výraznými 
zmenami, čo bolo najmä dôsledkom opätovného získania štatútu mesta. 
Výraznejšie sa prejavujú kultúrne znaky globalizácie, ktoré narušili unifi-
kovaný model socialistického mesta a jeho lokálne kultúrne znaky. Lo-
kálne procesy sa najviac prejavili na najfrekventovanejšom priestore 
mesta, na mestskom centre, ktorým je označovaná lokalizačná a sídelná 
jednotka Vrútky – stred a Vrútky – Sv. Cyrila a Metoda v minulosti známe 
ako Banhof.  

K postupnému zastavovaniu tohto priestoru dochádza na prelome 19. 
a 20. storočia v dôsledku výstavby železnice a opravárenských dielní, 
kde vzniká najvýznamnejšia centrálna časť nazývaná ,,korzo, Bahnhof, 
nachádzali sa tu početní obchodníci, remeselníci a živnostníci, ktorí do-
tvárali obchodný, remeselnícky a priemyselný obraz mesta s čulým hos-
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podárskym životom“ (muž, 1931). Mesto si uvedomovalo, že tvorí výz-
namný dopravný uzol, a tak bolo potrebné poskytovať aj stravovacie 
a ubytovacie služby.  

V období socializmu (najmä 70. roky 20. storočia) sa v dôsledku ne-
dostatku obytných priestorov začalo s komplexnou bytovou výstavbou 
v tejto centrálnej časti mesta na úkor staršej domovej zástavby z prvej 
polovice 20. storočia, čím sa vytvára moderná periférna časť Martina. 
Vybudovali sa viacpodlažné bytové domy, čo viedlo k vytvoreniu pravi-
delnej zástavby tohto územia s rovnomernou uličnou sieťou.  

V rámci výraznej asanácie tohto mestského priestoru boli zničené via-
ceré obytné a kultúrno-spoločenské objekty (hotel Wachsberger, hosti-
nec Minčol, priestor židovskej obce v okolí židovskej synagógy – dnes 
kultúrno-spoločenská sála Kriváň, kino Omnia a iné). Nahradila ich unifi-
kovaná bytová výstavba.

15
 Tento asanovaný mestský priestor bol vyhra-

dený pre výstavbu obytných blokov a sídlisk najmä pre mnohopočetnú 
pracovnú migráciu v 50. a 60. rokoch 20. storočia výstavbou Stalinových 
závodov, neskôr Turčianskych strojární Martin.

16
 Aj napriek vysokej kon-

centrácii obyvateľstva v tomto období a výstavbe obytného sídliska chý-
bali miestne obchody, služby, reštauračné prevádzky a kultúrne aktivity, 
ktoré boli samozrejmosťou pre obyvateľstvo mesta Vrútok 
v medzivojnovom období. Medzivojnové Vrútky dosiahli významnú úro-
veň sústredenia a rozmanitosti živnostenského podnikania. Frekvencia 
254 slobodných živností v rozpätí necelých 30 rokov

17
 a dynamika ich 

výskytu a premien, ktorá odrážala historicko-spoločenský vývoj, svedčia 
o rozvinutom mestskom spôsobe života a kultúry, ale aj zaniknutých 
prejavoch a štruktúrach niektorých podnikateľských vrstiev Vrútok 
v období 40. a 50. rokov 20. storočia najmä zákonom o zrušení živností 
v roku 1948. Vznikom jednotného ,,veľkého Martina“ sa všetky služby 
a kultúra pre obyvateľov koncentrovali v meste Martin. Vrútky, ešte 
v medzivojnovom období významný železničný uzol, začali tvoriť akúsi 
miestnu periférnu časť, ktorá poskytovala iba najzákladnejšie služby pre 
jej obyvateľov. Pričlenením k Martinu, bola tak narušená ich hospodár-
sko-sociálna koncepcia a všetky aktivity podliehali rozhodovaniu 
a schvaľovaniu mestu Martin. Došlo k decentralizácii a fragmentácii 

                                                           
15

 Úplne zanikli 3 ulice a čiastočne 5 ulíc.  
16

 Vrútky v rokoch 1971 – 1980 zaznamenali vysoký nárast obyvateľstva, až o 2 959, do-
siahli počet 8 733 obyvateľov v dôsledku výstavby veľkého obytného sídliska.  
17

 A MVSR BY P MT. Fond: Okresného živnostenského spoločenstva v Martine od roku 
1925 do roku 1949; A MVSR BY P MT. Fond: Evidencia slobodných živností za rok 1925-
1950, Inv. č. 36; A MVSR BY P MT. Fond: Evidencia koncesovaných živností za rok 1925 
– 1950, Inv. č. 37; A MVSR BY P MT. Fond: Evidencia živnostenských povolení za rok 
1921 – 1950, Inv. č. 41. 
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funkčných mestských priestorov a k prieniku kultúrne unifikovaných ja-
vov, najmä v centrálnych priestoroch mesta.  

,,Vrútky sa ešte v čase detstva mojej generácie vyznačovali čarovným 
životným štýlom a charakteristickými črtami. Všetko to narušila integrácia 
Vrútok a Priekopy do Martina. Zmenila sa sociálna a demografická štruk-
túra obyvateľstva, tým aj tradičný životný štýl. Vrútky sa stali svojráznym 
predmestím či skôr perifériou profitujúceho Martina“. (muž, 1931) 

 
Po roku 1989 sa v tomto priestore vo veľkej miere stretávame so zá-

sahom komercionalizácie a revitalizácie
18

 v dôsledku najväčšej koncen-
trácie obyvateľstva.

19
 Centru mesta sa dostalo najväčšej pozornosti, 

ktorá súvisí do určitej miery s lokálpatriotizmom. Svedčí o tom aj názov 
jedného článku v regionálnom mesačníku Vrútočan z roku 1996 
o hľadaní spätnej mestskej identity:,,Prebudí korzo Vrútočanov 
k mestskej príslušnosti?“. (Vrútočan, 1996) 

Z hľadiska komercionalizácie v centre mesta dochádza najmä ku ko-
mercionalizácii služieb. Z hľadiska globalizačných tendencií 
a revitalizácie ide najmä o opätovné prinavrátenie služieb, ktoré boli počas 
socializmu minimalizované. Vzniká viacero súkromných prevádzok 
s rôznym zameraním a mnohí majitelia prevádzok využívajú prinavrátene 
priestory. Návrat k obchodným prevádzkam a službám poskytovaným 
pred rokom 1948 bol veľmi náročný. O situácii svedčí napríklad žartovný 
vtip, ktorý koloval medzi obyvateľmi v deväťdesiatych rokoch a hovorí 
o absencii jednej z takých základných služieb, akou je holičstvo: ,,Na Vrút-
kach nemáme ani jedného holiča. Chlapi musia chodiť do Martina, tam 
platia za strihanie 25 Sk a o tomto už koluje aj  vtip:  

- Stretne zarastený Vrútočan známeho a ten sa ho pýta: Kam ideš? 
- A zarastený mu odpovie:Do Bravuru. Tí lacno strihajú trávniky, nuž 
možno ostrihajú aj mňa. 

 
Jedna z prevádzok, ktorá pokračuje v živnostenskom podnikaní nad-

väzujúc na viacgeneračnú tradíciu je železiarstvo TECHNOKOV na Že-
lezničnej ulici, ktorá sa po roku 1989 stala priestorom s komerčnou funk-
ciou. Viaceré pohostinstvá a reštauračné zariadenia sú umiestnené 
v bývalých rodinných domoch, a to napríklad Hostinec Minčol (ktorý po-

                                                           
18

 Komercionalizácia a revitalizácia sú pojmy, ktoré súvisia s procesmi globalizácie a sú 
súčasťou transformačného procesu. Komercionalizácia súvisí so zvyšovaním podielu 
komerčných funkcií rôznych foriem vnútornej štruktúry mesta a revitalizácia sa chápe ako 
postupná rekonštrukcia objektov, komunikácií a peších zón. Revitalizácia sa na sloven-
skom území najviac prejavila v rekonštruovaní peších zón (Žilina, Banská Bystrica, Prešov, 
Michalovce, Košice, Martin a iné).  
19

 V roku 2001 obývalo priestor 67,90 % obyvateľov Vrútok.  
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kračuje v ,,tradícii“ iba menovite, pretože bol pôvodne na mieste súčas-
nej autobusovej zástavky MHD, a teda lokalizácia sa preniesla do býva-
lej bytovej zástavby a priestorov živnostenskej prevádzky, alebo FHC 
herňa). Etnickú diverzitu dotvára aj čínsky obchod, ktorý je lokalizovaný 
v bývalom Dome služieb a vietnamský obchod s textilom. Bývalý hosti-
nec Malý Rund dal prednosť sieti pobočiek Slovenskej sporiteľne. Mesto 
výrazne nepodľahlo veľkým obchodným sieťam, pretože takéto reťazce 
sa nachádzajú v blízkom Martine, resp. v mestskej časti Martin – Prieko-
pa (Tesco, Lidl), ktorá funkčne spája Martin s Vrútkami. Nachádzajú sa 
tu iba menšie pobočky dvoch supermarketov (CBA, COOP Jednota) 
lokalizované v centre mesta a uspokojujú v tomto smere základné potre-
by obyvateľov.   

V súčasnosti sú využívané aj bývalé železničné budovy, ktoré ich bý-
valý majiteľ – Železnice slovenskej republiky – nevyužíval, a to budova 
na Kafendovej ulici, kde sa usídlila firma Cvinček a partneri, s. r. o. pô-
sobiaca v oblasti strojárstva a tiež budova na Železničnej ulici, kde našla 
svoje sídlo firma Polarita, s. r. o. (výroba nábytku).  

V centre mesta sa nachádza väčšina významných budov. V súčas-
nosti prechádzajú obnovením a revitalizáciou, boli na nich opravené 
fasády a vykonáva sa celková rekonštrukcia. Ide napríklad o Hotel 
Magura – dnes herňu, ktorá bola vyhlásená obyvateľmi Vrútok za na j-
krajšiu stavbu vo Vrútkach, ,,stala sa naším novým symbolom“, ako aj 
o budovu bývalej Meštianskej školy – ,,Meštianky“, ktorá pred rokom 
1948 bola významnou kultúrno-vzdelávacou inštitúciou. V súčasnosti je 
zrekonštruovaná a využívaná ako obytný dom. Ďalšími takýmito budo-
vami sú časť časť bývalého konzumu (dnes herňa, pričom zvyšná časť 
sa rekonštruuje a je používaná správou ŽSR), železničná stanica, ktorá 
je obyvateľmi Vrútok vnímaná ako ,,vstupná brána do našeho mesta“, 
dom č. 6 na ul. Sv. Cyrila a Metoda, dnes Slovenské národné múzeum – 
Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré je vysunutou expozíciou vo Vrútkach. 
Dom bol pôvodne v súkromnom vlastníctve a v 20. – 30. rokoch 20. sto-
ročia bol sídlom všetkých slovenských komunistických časopisov 
a sekretariátu Komunistickej strany Československa.

20
 V roku 1957 tu 

bolo zriadené Múzeum revolučnej tlače Klementa Gottwalda, pričom bol 
dom v tomto období evidovaný ako kultúrna pamiatka.  

Na území centra mesta sa nachádzala najvýznamnejšia dominanta 
mesta – Hotel Slávia, vybudovaný koncom 19. storočia, do roku 1918 
pomenovaný Hotel Korona. Vzhľadom na svoju architektonickú hodnotu 
bola zaradená do zoznamu kultúrnych pamiatok. Po roku 1989 budova 
prešla reštitúciou a v rámci dlhodobých odkladov jej opätovného prina-

                                                           
20

 Komunistická strana Československa vo Vrútkach mala v 20. –  30. rokoch približne 600 
členov.  
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vrátenia a rekonštrukcie bola vylúčená zo zoznamu kultúrnych pamia-
tok. Bola vlastníctvom rôznych domácich a zahraničných developer-
ských spoločností, ktoré nedokázali zachrániť dominantu mesta 
a neskôr bola budova asanovaná, na jej mieste je v súčasnosti trávna-
tá plocha. Tento príklad svedčí o zložitosti podmienok transformačných 
a revitalizačných procesov, ktoré nastali po zmene orientácie sloven-
skej ekonomiky, na formy trhového hospodárstva na základe prestavby 
celého právneho poriadku ako aj možností jeho zveľaďovania, alebo 
v tomto prípade účelného chátrania, ktoré má za následok narušenie  
a odstránenie lokálnej dominanty mesta.  

Mesto Vrútky sa snaží to ,,lokálne“ zachovať revitalizáciou 
a architektonickým obnovením svojho korza, ktoré pripomína zašlú slávu 
železničného uzla ako kultúrno-identifikačnej hodnoty mesta.  
 

Socio-kultúrne aspekty  
V reflexii socio-kultúrnych aspektov existuje veľmi výrazný spor globa-

lizácie a lokalizácie, pretože na jednej strane je otvorenosť voči svetu 
a na strane druhej snaha o udržiavanie lokálnych špecifík. V rámci kul-
túrnej diferenciácie narastá význam národnej, etnickej identity v prezen-
tovaní ,,samých seba“, svojej vlastnej identity a histórie pri zvýrazňovaní 
lokálnych špecifík. V tomto ponímaní sa prejavuje snaha o zvýrazňova-
nie identity k mestu a narastá lokálpatriotizmus. Pomer lokalizačných 
špecifík sa prejavuje aj v meste Vrútky. Prvým prejavom zvýrazňovania 
odlišnosti od iných miest je vo Vrútkach  

najmä snaha skupinky ,,odvážnych vrútockých lokálpatriotov“ 
o osamostatnenie a získanie opätovného štatútu mesta. Druhotným pre-
javom bolo vytvorenie takých symbolov mesta, ktoré by ho zároveň odli-
šovali od iných miest a reprezentovali. Keďže osudy mesta a rodu Vrú-
tockých, čiže Ruttkayovcov, sú úzko späté, Vrútky si postupne osvojilo 
symboliku rodového erbu a používajú ju v pečati ako vlastný znak.  

Kultúrno-identifikačné lokálne prejavy sa demonštrujú aj rôznymi osla-
vami a pripomenutiami historických medzníkov. Podobnými udalosťami 
sa posilňuje kultúrna identita mesta a prezentácia vlastnej kultúry, zvláš-
tnosti a diferenciačných čŕt. Takýmto prejavom je aj samotné pripomína-
nie prvej písomnej zmienky o Vrútkach. Od osamostatnenia mesta 
v roku 1990 sa každý rok v druhej polovici septembra pripomína prvá 
písomná zmienka mesta. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrno-
spoločenské podujatia a v roku 2005 mesto oslavovalo historický medz-
ník 750. výročie od prvej písomnej zmienky o lokalite terajších Vrútok.

21
 

                                                           
21

 Prvá písomná zmienka o Vrútkach je z roku 1255; v roku 2015 si mesto bude pripomínať 
ďalšie okrúhle (760.) výročie prvej písomnej zmienky.   
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Podujatie vyzdvihovalo špecifické miestne kultúrne prejavy ako sú staro-
vekosť Vrútok od čias kráľa Bela IV., zemiansky pôvod obyvateľov 
a najmä mesto ako železničný uzol charakteristický železničiarskou pro-
fesiou. O udalostiach sa zmieňuje najmä lokálny mesačník Vrútočan ako 
o oslavách ,,s dôstojným priebehom, ktorý dáva predpoklad, že zámer 
bol dobrý, že Vrútočania sú zase Vrútočanmi, že idú v tradíciách tých 
predchodcov, čo vedeli na Vrútkach postaviť 3 kostoly, Robotnícky dom, 
2 kultúrne domy, 3 hotely... (Vrútočan, 2005). 

História vrútockého železničiarskeho uzla sa demonštruje v súčasnosti 
už pravidelnou akciou pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v depe 
Vrútky s názvom Železnica pre deti. V tomto roku sa konal už 14. ročník, 
akciu organizujú členovia Spolku Výhrevne Vrútky v spolupráci so Že-
lezničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, Železničnou spoločnosťou Slo-
vensko a s podporou Železníc Slovenskej republiky. Spolok prezentuje 
počas mimoriadnych historických jázd v okolí Vrútok a Žiliny historické 
železničné vozidlá. Akcia má mimoriadnu úspešnosť a organizuje sa tiež 
v spolupráci s hasičskými dobrovoľníkmi z Priekopy a s inými klubmi 
podobného zamerania zo Slovenska a Čiech.  

Jednou z podmienok pre socio-kultúrne aktivity mesta bolo vytvorenie 
priestorov pre kultúrno-spoločenské účely aj mimo mestského centra. 
Z týchto dôvodov sa sprístupnila dlhodobo nevyužívaná židovská syna-
góga, kultúrno-spoločenská sála Kriváň. Akútna bola aj potreba sprí-
stupnenia centra mesta pre organizovanie kultúrneho diania, čo by plnilo 
najmä reprezentatívnu funkciu. Ďalšími objektmi, ktoré sa využívajú na reali-
záciu kultúrnych činností v nadväznosti na predchádzajúce obdobie, sú Ro-
botnícky dom, dnes Kino 1. máj (v 20. – 30. rokoch bol najväčším robotníc-
kym domom svojho druhu na Slovensku), Katolícky kultúrny dom, katolíc-
ky Kostol Jána Krstiteľa a evanjelický Kostol Dr. Martina Luthera. 

Po osamostatnení nastalo celkové oživenie kultúrno-spoločenského ži-
vota mesta nadväzujúce na tradície z prvej polovice 20. storočia. Počas 
transformácie mesta sa začali organizovať rôzne kultúrne podujatia, ktoré 
sa postupne stali pravidelnými aktivitami mesta. V nadväznosti na bohatú 
hudobnú minulosť mesta Vrútok, napríklad podujatie Vrútocká hudobná jar 
(prvý ročník sa uskutočnil v roku 1994, v rámci neho sa v meste počas 
roka uskutočňujú koncerty vážnej hudby).  

V rámci kalendárneho cyklu sa v predvianočnom období organizuje 
program cyklu Od Adventu do Vianoc, ktorého súčasťou je príchod Miku-
láša, Vianočné trhy a kultúrny program zameraný na vianočnú tematiku 
v podaní folklórnych súborov. Ďalej mesto organizuje kultúrno-
spoločenské podujatie Fašiangy v meste. Každoročne sa koná v období 
od Troch kráľov do Popolcovej stredy, súčasťou sú plesy, zábavy a iné 
spoločenské podujatia. Koniec fašiangov vrcholí obchôdzkovým sprievo-
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dom, ktorý sa začína pri Robotníckom dome, smeruje cez centrum mes-
ta a železničnú stanicu k Mestskému úradu. Následne pokračuje zástav-
kou pri evanjelickej a katolíckej fare a viacerých firmách, končí v kultúr-
nej sále Kriváň. V kontextoch týchto socio-kultúrnych prejavov sú evi-
dentné snahy o začlenenie niektorých prvkov ľudovej kultúry, ktoré ne-
majú svoj pôvod v sledovanej lokalite. Ide napríklad o vytvorenie prog-
ramu fašiangového cyklu vytvoreného folklórnym súborom Hradisko, 
ktorý pôsobí vo Vrútkach.

22
 V súčasnosti mesto organizuje Primátorsky 

ples. V roku 2012 sa konal už 4. ročník tohto spoločenského podujatia.  
V rámci jarného kalendárneho cyklu sa organizuje vynášanie Moreny 

(obyčaj bol spomínaný vo vrútockej mestskej časti Mexiko), slávi sa Veľ-
ká noc, ktorá je spojená s kultúrnym programom a predvádzaním scé-
nických programov na túto tému v podaní folklórnych súborov. Jednou 
zo zmien pôsobenia mestských prvkov je, že veľkonočná šibačka sa 
tradične organizuje na Kľačianskej Magure v rámci turistického podujatia 
na chate Kľačianska Magura, s názvom ,,Šibačka na horách“. Toto 
podujatie má svoje kontinuitu od 20. – 30. rokov 20. storočia. Revitalizá-
cia kultúrnych prejavov je evidentná aj pri oslavách 1. mája. Prejavuje sa 
stavaním mája, ktoré je spojené s jarmokom tradičných ľudových reme-
siel. V rámci neho sa odohráva predstavenie jarných obyčají. 

Pôvodným zámerom mesta bola prezentácia celého obyčajového 
komplexu v duchu ,,tradícií“, ktoré sú typické skôr pre rurálne prostredie. 
V prípadoch uvádzania kalendárnych obyčají rezonuje otázka lokálneho 
v kultúrno-identifikačnej rovine, ktorá by zodpovedala mestskému pro-
strediu.  

 
Záver 
Pre mnohé mestá je charakteristický trend zapojenia sa do globalizač-

ných procesov, ktorý je vo všetkých jej intenciách nezvratným procesom 
a dotýka sa aj samotného mesta Vrútky. Miera vplyvu globalizácie pod-
poruje a rozvíja kultúrnu pestrosť, lokálnu a regionálnu autonómiu. Glo-
balizácia do istej miery podporuje lokálnosť, resp. jej interkultúrne preja-
vy na miestnej lokálnej úrovni. V miestnych lokalitách sa posilňuje lokál-
patriotizmus, t. j. vyzdvihovanie a zvýrazňovanie istých lokálnych špecifík 
a odlišností. Oddelením Vrútok od Martina v roku 1990 nastala 
v slovenských pomeroch neobvyklá dezintegračná zmena, dochádza 

                                                           
22

 Dianie sprevádzajúce fašiangy sa vo Vrútkach realizovalo sprievodmi maškár (úkon 
charakteristický pre vyvrcholenie tohto obdobia). Vo Vrútkach sa zachovali už len veľmi 
hmlisté spomienky, rámcové 20. roky 20. storočia, viazané na pôvodné roľnícke prostredie. 
Postupne bol tento obyčaj nahradený organizovaním plesov, bálov a zábav rôznymi maji-
teľmi hostincov,  spolkov a združení.   
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k opätovnému prinavráteniu samostatnosti mesta. Týmto krokom sa vo vý-
raznej miere posilnila nielen kultúrna identita mesta, ale začala sa písať jeho 
,,nová“ história zo stránky hospodárskej a priestorovej v sociokultúrnych in-
tenciách.  

Aj transformáciou spoločnosti po roku 1989 sa zvýrazňujú vplyvy 
a prvky globalizácie, ktorá sa prejavuje otvorenosťou voči zahraničiu, 
svetu. V rámci vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa stáva 
dôležitým nadviazanie vzťahov a vytvorenie jednotného európskeho 
domu, na základe čoho sa vynára otázka zachovávania a zvýrazňovania 
kultúrnych a lokálnych špecifík. Tieto zámery má aj mesto Vrútky, ktoré 
demonštruje svoju identitu nielen v reprezentačných intenciách. Mesto 
nadviazalo partnerské vzťahy v zahraničí, dohody podpísalo s mestami 
Bebra (Nemecko), Nymburk (Česká republika), Fulnek (Česká republi-
ka), Łaziska Górne (Poľsko). V rámci týchto dohôd sa so svojimi zahra-
ničnými partnermi snaží o rozvoj, zviditeľnenie mesta a jeho obyvateľov. 
Konajú sa nielen rôzne športové a kultúrne podujatia, v rámci ktorých 
existuje snaha cezhraničnou spoluprácou zviditeľňovať aj svojich podnikate-
ľov a ekonomicko-hospodárske aktivity. Ako jeden z príkladov môžeme 
uviesť propagáciu Vrútok na veľtrhu cestovného ruchu v Prahe prostredníc-
tvom ich českého partnera, mesta Nymburk. V týchto súvislostiach je vidi-
teľná snaha o presadzovanie lokálneho v globálnych kontextoch, prejavujú-
ca sa vo vzájomných vzťahoch na makro a mikroúrovni.  
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Súčasné povesti a fámy 
 v urbánnom prostredí Žiliny 

 
 

Katarína Rabatinová 
 
 
Abstract: The aim of the article is to be acquainted with issues of contempo-

rary legends and rumours. The work is concretely concentrated on the narrations 
collected in an urban environment of Zilina. In the first place these ones are 
tested to comparison with Czech contemporary legends but also with other for-
eign materials mainly from the USA. The work shows continuity of contemporary 
legends themes both at older types of motives and parallels with material ac-
quired via internet. It tries to identify latent tidings of concrete narrations and 
demonstrates respondents’ attitudes to the given theme. Contemporary legends 
and rumours issue in Zilina was classified on the basis of typological classifica-
tion of J. H.Brunvand. It was elaborated within the bounds of seven thematic 
spheres: car legends, frightening legends, animal legends, sex and scandal 
legends, crimes legends, business and professional legends, academic legends. 
The issue was elaborated on the basis of field research which enabled to show 
at local particularities of contemporary legends and rumours. 

 
Kľúčové slová: súčasná povesť, fáma, slovesný folklór, Žilina, analýza nará-

cie 
Key words: contemporary legend, rumour, verbal folklore, Zilina, narration 

analysis 

 
Slovesný folklór je fenomén, ktorý má svoje nezastupiteľné miesto aj 

v spoločnosti 21. storočia. Práve súčasné povesti a fámy sú súčasťou 
našej každodennej komunikácie s priateľmi, rodinou, známymi. Živnou 
pôdou pre tieto narácie nie je len priama orálna komunikácia, ale tiež 
internet, keďže elektronické médiá sa stali neoddeliteľnou súčasťou 
nášho všedného dňa. Na rozdiel od povestí v ,,tradičnom“ ponímaní 
tohto slova, ktorých výskum bol úzko spätý hlavne s rurálnym prostre-
dím, sa súčasné povesti a fámy viažu rovnako na vidiecke i mestské 
prostredie, aj preto predstavujú ďaleko obsiahlejší zdroj poznatkov o fol-
klóre dnešnej spoločnosti. Je teda potrebné uvedomiť si, že ide o živý 
folklór, ktorý môže slúžiť ako cenný zdroj informácií o našej kultúre. Zame-
ranie sa na danú problematiku v podmienkach slovenskej kultúry by podľa 
nášho názoru prinieslo mnoho nových vedeckých poznatkov a prispelo 
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by i k lepšiemu spoznaniu mentality Slovákov, poskytlo cenné informácie 
o našich tenziách, stereotypoch a mechanizmoch, pomocou ktorých sa 
vyrovnávame s problémami každodenného života.  

Tieto folklórne formy si teda iste zaslúžia stať sa predmetom záujmu 
našej vednej disciplíny. Na rozdiel od zahraničných výskumov zamera-
ných na problematiku súčasných povestí, ktoré dosiahli svoj vrchol už 
v 80. rokoch 20. storočia

1
, na Slovensku je záujem odbornej verejnosti 

o túto tematiku takpovediac ,,v plienkach“.  Až po roku 2000 sa u nás ob-
javili prvé príspevky, ktoré obrátili pozornosť na súčasné povesti a fámy. 
Za priekopníkov v danej oblasti možno považovať Hanu Hlôškovú (2001), 
Zoru Vanovičovú (2005), ale predovšetkým Zuzanu Panczovú, ktorá 
v článku Súčasné povesti a fámy vo svetle folkloristických výskumov (Bra-
tislava, 2005) sumarizuje súčasný stav folkloristických bádaní v danej 
oblasti, históriu výskumu, posuny folkloristických paradigiem, vyzdvihuje 
skutočnosť, že súčasné povesti a fámy sú nástrojom zmeny spoločen-
ských vzťahov a konania. Ide teda o prvú slovenskú etnologičku, ktorá 
explicitne upriamila svoju pozornosť na súčasné povesti a fámy.  

Tento príspevok vychádza z diplomovej práce Súčasné povesti a fámy 
v urbánnom prostredí, v ktorej sme sa sústredili na zber materiálu 
v mestskom prostredí Žiliny. Cieľom práce bola predovšetkým analýza 
žilinských súčasných povestí a fám, ktorá vznikla na základe komparácie 
s českým

2
, ale aj iným zahraničným materiálom. Práca sa snaží pouká-

zať na medzinárodné paralely a paralely s materiálom získaným pro-
stredníctvom internetu, ale aj na nadväznosť tematiky súčasných povestí 
na staršie typy motívov. Ďalším dôležitým cieľom práce bolo zistiť, aká je 
spoločenská funkcia tohto fenoménu, aké je latentné posolstvo daných 

                                                           
1
 Z mnohých odborníkov možno spomenúť napríklad amerického folkloristu Richarda Do-

orsona, ktorý prostredníctvom svojej práce American Folklore (1959) zaviedol do praxe 
termín urban legend (mestská povesť), Jana Harolda Brunvanda  a jeho publikáciu The 
Vanishing Hitchhiker. American Urban Legends and Their Meanings (1981) vďaka ktorej sa 
s problematikou súčasných povestí oboznámila široká verejnosť alebo Jeana-Noela Kapfe-
rera, ktorý sa explicitne venoval fáme a predstavil ju ako významný sociálny a politický 
fenomén v diele Fáma, nejstarší médium světa (1992).  Za prelomový, v rámci výskumu 
súčasných povestí, možno považovať rok 1988. V tomto roku totiž vznikla v Sheffielde 
Medzinárodná spoločnosť pre výskum súčasných povestí – International Society for Con-
temporary Legend Research (ISCLR), ktorá sa zaoberá okrem iného tiež riešením proble-
matiky metodologického uchopenia fenoménu súčasných povestí, zberom materiálu, ná-
slednou interpretáciou poznatkov a analýzou materiálu.  
 
2
 Na charakter formovania práce a výskumu mali značný vplyv diela českého etnológa a 

folkloristu Petra Janečka, ktoré ovplyvnili naše celkové nazeranie na danú problematiku. 
Jeho publikácia Černá sanitka a jiné děsivé příběhy (Praha, 2006) poskytla danej práci 
teoretické základy a slúžila aj ako primárny zdroj na komparáciu zaznamenaného materiálu 
s českými súčasnými povesťami a fámami. 
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narácii a aký význam majú pre samotných respondentov. V tomto článku 
by sme chceli poukázať aspoň na parciálne výsledky nášho výskumu, 
konkrétne narácie a tiež na lokálne špecifiká fenoménu súčasných po-
vestí a fám.  

 
Profilácia pojmového aparátu 
Je potrebné skonštatovať, že názory odborníkov na terminológiu nami 

skúmaného javu nie sú jednotné. Dochádza tu ku konfrontácií postojov 
a pohľadov na vec. V 50. rokoch 20. storočia sa pre tento fenomén zača-
lo využívať označenie mestské poverové poviedky (urban belief tale). 
O pár rokov neskôr, v 1968 zaviedol americký folklorista R. M. Dorson 
do praxe termín mestská povesť (urban legend), pričom práve toto 
označenie získalo veľkú popularitu predovšetkým v mediálne sfére. Ha-
na Hlôšková vo svojich publikáciách zasa preferuje pojem moderná po-
vesť. Ďalšími využívanými termínmi sú mestský mýtus (urban myth), 
veľkomestský mýtus (grossstadtmythos), moderný mýtus (modern myth) 
či hravý, ale mimoriadne výstižný pojem foaftale, ktorý vytvoril britský fol-
klorista Rodney Dale. Je to skratka od anglického slovného spojenia friend 
of a friend tale, zachytávajúceho skutočnosť, že ide o príbeh, ktorý sa stal 
kamarátovi nášho kamaráta. Za najvhodnejšie však považujeme využitie 
termínu súčasná povesť (contemporary legend), čo korešponduje 
s názormi viacerých odborníkov

3
. Ide o pojem, ktorý plne vystihuje nami 

skúmané javy, navyše sa na jeho využívaní medzinárodná folkloristika 
zhodla už v 80. rokoch 20. storočia, takže aj my považujeme za správne 
prikloniť sa k jeho použitiu v rámci danej práce.  

Čo sa týka samotnej definície pojmu súčasná povesť, za najvýstižnejšie 
považujeme vyjadrenie Petra Janečka, ktorý ju charakterizuje ako nara-
tív, poslucháčmi a často aj rozprávačmi považovaný za reálnu udalosť, 
ktorá sa odohrala v nedávnej minulosti. Dejová štruktúra povestí je za-
sadená do ,,nášho sveta“, odohrávajú sa v prostredí, ktoré je nám dô-
verne známe a aj vďaka tomu sa nás bytostne dotýkajú. Vykonávateľom 
deja nie je vzdialený hrdina, ale obyčajný človek. Dané narácie sú vždy 
konkretizované či už ide o čas, lokalitu alebo osobu, najčastejšie však 
kombináciou týchto troch faktorov (Janeček, 2006, s. 321). Súčasné 
povesti sú skutočne povesťami v pravom zmysle slova, spĺňajú totiž 
základné charakteristiky daného žánru: odohrávajú sa v reálnom svete, 
sú vierohodné, prechádzajú procesom tradovania, variácie a často sú 
prenášané orálne. V niektorých atribútoch sa však aj prirodzene odlišujú, 
ich dej sa odohráva v súčasnosti a často sú v takmer nezmenenej podo-
be rozprávané po celom svete, lokalita na ktorú sa viažu je všedné pro-

                                                           
3
 Tento termín preferuje napríklad Ingo Schneider (2001), Zuzana Panczová (2005) či Petr 

Janeček (2006) 
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stredie, v ktorom sa denno-denne  pohybujeme. Ide teda o typ orálnej 
narativity, ktorý v niektorých prípadoch vychádza z tradičného rurálneho 
folklóru, ale zároveň je neoddeliteľnou súčasťou našej globalizovanej 
spoločnosti.  

Fámy sú príbuzné naráciám súčasných povestí. Vyznačujú sa však 
jednoduchšou štruktúrou, ide obvykle o krátku správu či varovanie, nie-
kedy dochádza aj k absentovaniu konkretizácie udalostí. Czubala tvrdí, 
že fámam často chýba lokalizácia deja a mávajú tiež kratšiu životnosť, 
kolujú obvykle v intervale pár dní až týždňov, potom vyhasnú a môžu sa 
následne objaviť v trochu pozmenenej podobe. Súčasné povesti sú trado-
vané dlhodobejšie, až niekoľko desiatok rokov (Czubala, 2005).

4
 Pre po-

treby našej práce vychádzame primárne z faktov podčiarkujúcich jedno-
duchšiu epickú výstavbu fámy. Fáma neobsahuje všetky zložky zakompo-
nované vo väčšine súčasných povestí. Súčasná povesť má totiž podľa 
Williamsa nasledovnú výstavbu: úvod, načrtnutie kulís, normálna scéna 
každodenného života, neobvyklá akcia alebo udalosť, dôsledok, vysvetle-
nie (Williams, 1984)

5
. V naráciách, ktoré v práci identifikujeme ako fámy 

navyše mnohokrát, na rozdiel od povestí, absentuje konkrétny aktér 
deja.  

 
Súčasné povesti a fámy v meste Žilina  
Počas terénneho výskumu, ktorý prebiehal približne štyri mesiace

6
, 

pravdaže nie kontinuálne, sa podarilo zaznamenať viac ako tridsať nará-
cii. Považujeme za nevyhnutné upozorniť na skutočnosť, že rozsah tejto 
štúdie nám neumožňuje prezentovať všetky povesti, ktoré tvorili jadro 
diplomovej práce. Nejde teda o vyčerpávajúcu analýzu danej problema-
tiky, ale o predstavenie časti repertoáru, ktorý je živou súčasťou každo-
dennej komunikácie Žilinčanov. Na tomto mieste nie je možné venovať 
sa každému jednému príbehu individuálne, preto sme vybrali konkrétne 
rozprávania, ktoré nám poslúžia ako pars pro toto v rámci svojej tematic-
kej kategórie.  

Pre celkovú jednoduchšiu orientáciu v zozbieranom materiály sme 
v rámci diplomovej práce využili medzinárodnou folkloristikou akcepto-
vanú typologickú klasifikáciu súčasných povestí od Jana Harolda Brun-
vanda

7
. Považujeme ju totiž za skutočne prehľadnú a dovolíme si tvrdiť, 

                                                           
4
 Parafráza podľa Janeček (2007, s. 61). 

5
 Parafráza podľa Kapferer (1992, s. 237). 

6
 Terénny výskum bol realizovaný v mesiacoch december – marec 2011/2012. 

7
 Vo svojom diele The baby train and other lusty urban legends (New York, 1993)  Brun-

vand tematicky delí súčasné povesti na : 
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že je ,,všeobjímajúca“, keďže v sebe zahŕňa všetky typy povestí cirkulu-
júcich v našej spoločnosti, s ktorými sme sa doteraz stretli či už počas 
výskumnej činnosti, ale aj v každodennom živote. Zo spomínanej typolo-
gickej klasifikácie Jana Harolda Brunvanda do popredia vystupuje se-
dem tematických okruhov, ktoré sú v nami skúmanom mestskom priesto-
re najfrekventovanejšie. Konkrétne ide o tieto typy súčasných povestí: 
automobilové povesti, povesti so strašidelnou tematikou, povesti 
o zvieratách, povesti o sexe a škandáloch, povesti o zločinoch, obchod-
né a profesijné povesti, akademické povesti. V nasledujúcej časti prí-
spevku si teda bližšie predstavíme jednotlivé tematické skupiny povestí a 
budeme sa tiež venovať konkrétnym súčasným povestiam a fámam, 
s ktorými sme sa stretli priamo v Žiline. Z každého tematického okruhu 
sme sa snažili vybrať narácie, ktoré sú atraktívne nie len svojím obsa-
hom, ale umožňujú nám taktiež poukázať na medzinárodné paralely 
a lokálne špecifiká.  

 

                                                                                                                                  
Automobilové povesti.  
Podskupiny: povesti v ktorých figurujú duchovia, cestovné nešťastia, dopravné nehody, 
automobilové hororové príbehy, príbehy o amputáciách, fantázie o lacných autách, erotické 
príbehy spojené s automobilmi, príhody o technickej neschopnosti, automobilové zločiny 
a sabotáže. 
Povesti so strašidelnou tematikou. 
Podskupiny: príbehy o detských opatrovateľkách, lekárske horory a iné horory. 
Povesti o zvieratách.  
Podskupiny: nešťastia so zvieratami, výmena mŕtveho zvieraťa, lovecké povesti, úrazy 
psov, biologické zamorenia a kontaminácie, príbehy o vodných hadoch, príhody spojené 
s jedlom a reštauráciami, povesti o verných strážnych psoch, cudzie prísady v jedle.  
Povesti o sexe a škandáloch. 
Podskupiny: príbehy o afrodiziakách, o antikoncepcii, sexuálne škandály, príhody 
o prichytení „in flagranti“ a ostatné. 
Povesti o zločinoch. 
Podskupiny: zločiny spojené s drogami, príbehy o útokoch, príbehy o krádežiach 
a únosoch.  
Povesti o nešťastiach. 
Podskupiny: desivé alebo smiešne nešťastia.  
Povesti o úradoch. 
Podskupiny: neefektívnosť, konšpirácie, veda verzus náboženstvo, armádne, vojnové 
povesti a iné. 
Povesti a klebety o slávnych ľuďoch. 
Podskupiny: celebrity a hudobníci. 
Obchodné a profesijné povesti. 
Podskupiny:  firmy, obchody, obchodné známky, telefóny a ďalšie technológie, počítačový 
folklór a písaný folklór.  
Akademické povesti. 
Podskupiny: profesori a výskum, študenti a povesti o skúškach.  
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 Automobilové povesti  
Pre  slovesný folklór je charakteristická reflexia súčasnej spoločnosti 

so všetkým čo k tomu patrí, neobchádza teda ani témy viažuce sa na vý-
dobytky vedy a techniky. Dopravné prostriedky sú neoddeliteľnou súčas-
ťou narácií, pretože partia k našej každodennej rutine. Len ťažko by sme 
si vedeli predstaviť cestu do práce bez auta, poprípade bicykla či mestskej 
hromadnej dopravy, cestu na dovolenku bez autobusu, lietadla alebo vla-
ku.  

R. Dorson už v roku 1959 označil auto za ,,hlavný symbol modernej 
Ameriky“ (Dorson, 1959)

8
. Masové rozšírenie osobných automobilov 

spôsobilo revolúciu v cestovaní, zvýšilo mobilitu jedincov, ovplyvnilo náš 
každodenný život, a preto je práve autu zo strany folkloristiky venovaná 
špecifická pozornosť. Za osobitú kapitolu súčasných povestí ho považuje 
P. Janeček (2006), D. Czubala (1992), J. H. Brunvand (2001) aj nemec-
ký folklorista R. W. Brednich (1993). Prvé súčasné povesti s tematikou 
automobilu boli zaznamenané v Spojených štátoch amerických už 
v prvých desaťročiach 20. storočia. Po druhej svetovej vojne sa tento 
fenomén stal neoddeliteľnou súčasťou americkej kultúry, dalo by sa po-
vedať, že prenikol takmer do všetkých vrstiev spoločnosti a ovplyvnil 
formovanie myslenia a noriem jedincov. Okrem jeho nesporných praktic-
kých výhod, umožnil mladým ľudom dovtedy nevídanú možnosť slobody 
a voľnosti. Už neboli odkázaní na stretávanie sa s opačným pohlavím 
pod prísnym dohľadom susedov a známych, mohli sa bez problémov 
vyhnúť sociálnej kontrole lokálneho spoločenstva. Stretnutia  v autách sú 
koniec koncov dodnes živou praxou americkej mládeže.  

Automobil v súčasných povestiach a fámach môže zohrávať len okra-
jovú úlohu, slúži ,,hlavnému hrdinovi“ na prepravu z miesta na miesto, 
ale omnoho dôležitejšou súčasťou ,,automobilového“ folklóru sú príbehy 
odrážajúce sociálne zmeny spôsobené rozšírením automobilovej dopravy, 
zachytávajúce frustráciu vodičov zo štátnej kontroly dopravy, z veľkého 
množstva áut a z toho vyplývajúcich nehôd na cestách (Janeček, 2006, s. 
247). Môžeme tiež povedať, že s vývojom automobilovej techniky sa mno-
hé požiadavky zákazníkov stávajú štandardom, a preto sa do našich nará-
cii dostávajú príbehy o tempomatoch, automatických prevodovkách 
a airbagoch. J. H. Brunvand konštatuje, že medzi najobľúbenejšie auto-
mobilové súčasné povesti patria tie, ktoré zachytávajú fantázie o lacných 
a mimoriadne žiadaných autách (Brunvand, 2001, s. 23). Takou je naprí-
klad ,,The death car“, v ktorej sa snúbi sen o lacnom aute s takmer nadpri-

                                                           
8
 Parafráza podľa Brunvand (2001,  s. 22). 
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rodzeným ,,pachom smrti“, ktorý tu ostal po predchádzajúcom majiteľovi, 
ten totiž obvykle v automobile spácha samovraždu.  

V podmienkach slovenskej kultúry je sociálna realita odlišná. Aj keď je 
automobil bežným dopravným prostriedkom, jeho dostupnosť mladým 
ľudom je rozhodne nižšia, nie je samozrejmosťou, a to najmä 
z finančných dôvodov. Aj to môže byť jeden z dôvodov, prečo sa nám 
nepodarilo zachytiť väčšie množstvo daných narácii. Na Slovensku je 
predovšetkým u mládeže omnoho frekventovanejším spôsobom prepra-
vy MHD, vlak či medzimestská autobusová doprava. Práve touto temati-
kou sa európsky folklór odlišuje od amerického folklóru, v ktorom pro-
striedky hromadnej dopravy zohrávajú len minimálnu úlohu.  

V rámci terénneho výskumu v Žiline sa podarilo zaznamenať nasle-
dovné súčasné povesti zamerané na problematiku dopravných pro-
striedkov: Šofér pod vplyvom marihuany verzus polícia, Tempomat, 
Sprievodkyňa a fajčiar. V nasledujúcej časti práce sa pokúsime 
o analýzu rozprávania o Tempomate. 

 
Tempomat 
,,Toto mi oco rozprával, on bol v Amerike. Vraj si tam jeden jeho zná-

my nechal nainštalovať v karavane tempomat. Tak už to mal, si to nasta-
vil, keď šiel po diaľnici a odišiel si dozadu urobiť večeru alebo kávu, 
proste odišiel. No a pravdaže sa vybúral. No ale vysúdil veľké peniaze, 
pretože nebolo v tom návode napísané, že nemôže odísť od toho volan-
tu. Kvôli tomu, že je to v tom príbalovom letáku odvtedy napísané, aby 
sa s nimi nemohol už nikto súdiť.“ (J. M., 18 rokov)

9
 

Zachytili sme tiež zaujímavý slovenský variant: 
,,Toto mi rozprával kamarát, že sa to stalo jednému jeho kolegovi. Pri-

šiel s tým, že potrebujú rýchlo ešte jedného kamionistu. Tak taký mladý 
chalan sa na to dal, taký Kysučan, 20 rokov, čerstvý vodičák na kamión 
mal. Tak sa ho ten vedúci pýta: ,,Vieš čo je to tempomat?“ a on, že jas-
né. Tak keď už šiel po diaľnici, zapol si ten tempomat. Lenže on debil si 
myslel, že vôbec šoférovať nemusí a čosi iné robil, odišiel dozadu  
a zrazu jeb, kamión celý v...  Havaroval. Ale on to prežil.“(M.P., 27 ro-
kov)

10
 

 
V USA tento naratív o technickej neschopnosti koluje v ústnom podaní 

už od čias vynálezu tempomatu, teda od polovice 70. rokov 20.storočia. 
Medzinárodná folkloristika ho klasifikuje ako ,,Tempomat“. Podobne ako 
mnohé iné súčasné povesti odráža ľudské obavy z nových výdobytkov 
vedy a techniky. Jedinec nesprávne odhadne možnosti daného zariade-

                                                           
9
 J.M. : žena, 18 rokov, Žilina, študentka Gymnázia Hlinská v Žiline, ateista 

10
 M.P. : muž, 27 rokov, Žilina, podnikateľ, ateista 
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nia, precení jeho možnosti, pretože mu pripisuje priam nadprirodzené 
vlastnosti. Vďaka predstave, že dnešná veda dokáže vytvoriť čokoľvek 
pokladá tempomat za akéhosi autopilota. V amerických verziách je hlav-
ným hrdinom príbehu príslušník etnickej menšiny, cudzinec, dôchodca 
alebo nerozumný študent či žena, naratív má teda často xenofóbny či 
sexistický podtext. V európskom materiáli, čo sa potvrdilo aj v našej ver-
zii, vystupuje obvykle Američan. Súčasné povesti o obyvateľoch Spoje-
ných štátov amerických odzrkadľujú naše stereotypné predstavy o nižšej 
mentálnej vyspelosti tohto národa a zároveň poukazujú na, z európskeho 
pohľadu, bizarný právny systém tejto krajiny. Z našej perspektívy, podľa 
názoru respondentov, je v tomto prípade ochrana spotrebiteľa tak veľká, 
až ohrozuje samotného výrobcu produktu a zároveň stavia kupujúceho do 
pozície hlupáka, ktorý nie je schopný samostatného logického úsudku. 
Podobné pranierovanie Američanov nachádzame aj v iných súčasných 
povestiach a fámach. Ako príklad uvediem výpoveď jednej 
z respondentiek: ,,Američania sú strašní. Vraj niekto strčil mačku do 
mikrovlnky, a tak ju chcel vysušiť. No tak odvtedy sú nápisy na nej, že 
toto a toto sa nesmie. A to sa týka aj rúr na pečenie, aj chladničiek mys-
lím, že sa tam proste nemôže nič sušiť a dávať,  vôbec nič živé...“(Z.V., 
17 rokov)

11
 Zaujímavé je tiež vyjadrenie P. Janečka k tejto téme: 

,,Moderné globálne Kocúrkovo už tak dnes neleží kdesi blízko za našimi 
humnami, ale ďaleko za Atlantikom...“ (Janeček, 2009, s. 245) 

Druhý naratív kolujúci v Žiline je prekvapivo zasadený do slovenského 
prostredia. Práve z tohto dôvodu mu chýba záverečná časť zosmiešňu-
júca právny systém. Keby totiž záver obsahoval informácie o finančnom 
odškodnení, príbeh by stratil na hodnovernosti. O podobnom prípade sa 
mi nepodarilo na internete zistiť nijaké informácie, navyše daný sujet 
odpovedá popisu súčasnej povesti. Stalo sa to ,,kamarátovi kamaráta“, 
pravdaže hlavný hrdina musí nehodu prežiť, veď ako inak by sme sa 
dozvedeli, čo sa udialo? Príbeh vypovedá o technickej neschopnosti, 
nepochopení niečoho, čo je pre jedinca nové, nezvyčajné a podčiarkuje 
fakt, že išlo o mladého, neskúseného človeka, navyše ,,Kysučana“. 
V tejto súčasnej povesti sa tak odrážajú predsudky Žilinčanov, pre kto-
rých sú Kysučania častým objektom vtipov, bývajú vykreslení ako ľudia 
nechápaví, so zvláštnymi zvykmi a mentalitou. V tomto variante teda 
vidíme jedinečné adaptovanie sa pôvodnej verzie na lokálne podmienky 
Žiliny.  

 
 

                                                           
11

 Z.V. : žena, 18 rokov, Žilina, študentka Strednej poľnohospodárskej školy, vyznáva 
,,slovanské náboženstvo“ 
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Povesti so strašidelnou tematikou  
Hoci súčasná postmoderná spoločnosť pôsobí racionalizovane, dovo-

líme si tvrdiť, že tomu tak nie je. Dochádza síce k pretaveniu mnohých 
skrytých ľudských tenzií do podoby nárácii o sadistických vrahoch či 
podlých cudzincoch, no nadprirodzeno má medzi týmito rozprávaniami 
taktiež svoje miesto. V žilinskom urbánnom priestore sa podarilo zazna-
menať množstvo numinóznych súčasných povestí a fám, ktoré svedčia 
o obľúbenosti a vitálnej transmisii daných motívov. Toto tvrdenie potvr-
dzuje aj výrok Briana Inglisa, ktorý hovorí, že v európskej spoločnosti 
pozorujeme od 70. rokov 20. storočia prudký nárast viery 
v nadprirodzeno, krajiny bývalého socialistického bloku obľuba paranor-
málnej tematiky naplno zasiahla až v 90. rokoch 20. storočia (Janeček, 
2007, s. 92). 

V  slovenskej spoločnosti došlo k zániku viery našich predkov v  dé-
monické bytosti, ktoré v temnom lese desili oneskorencov vracajúcich sa 
do bezpečia svojich domovom. Explicitné narácie o démonoch, ktorí 
figurovali v slovesnom folklóre ešte v prvej polovici 20. storočia, rozprá-
vania o vodníkoch, rusalkách, bludičkách, mátohách, či vlkolakoch ab-
sentujú v našej orálnej transmisii. V tomto smere  naozaj došlo k istému 
posunu, transformácií toho, čo v nás vzbudzuje strach. Dnes by už zrej-
me nikto neveril, že ho v spánku napadne mora, že sa v nočnom lese 
stretne s ,,grgulicou“ či že ho počas plávania utopí vodník. Súčasné po-
vesti a fámy zobrazujú príbehy, ktoré sú často bizarné a prekvapivé, no 
vždy musia byť uveriteľné. V dnešných transcendentálnych predstavách 
jednoznačne dominujú duchovia, no môžeme sa stretnúť aj s naráciami 
o návštevníkoch z vesmíru, mimozemšťanmi. Pod vplyvom sekularizácie 
a racionalizácie sa duchovia v súčasnom slovesnom folklóre často pre-
javujú len vo forme zvukov, obvykle teda nemajú konkrétnu vizuálnu 
podobu. Je tiež potrebné uvedomiť si, že predstavy o daných nadpriro-
dzených bytostiach nie sú len produktom našej imaginácie, do veľkej 
miery na ne vplýva i mediálne zobrazenie paranormálnych javov.  

Z výskumu súčasných povestí v Žiline vyplynulo, že viera 
v transcendentálne bytosti je v tomto meste skutočne silná. Rozprávač-
ský repertoár každého respondenta, bez výnimky, obsahoval minimálne 
jednu naráciu zameriavajúcu sa na danú tému. Osemnásť 
z devätnástich respondentov považuje paranormálne javy za nepríjem-
nú, ale bežnú súčasť života, o existencií duchov nepochybuje, hoci ide 
o javy empiricky nedokázateľné. Na základe týchto zistení, môžeme 
poukázať na rozdiely medzi našim a českým materiálom v ktorom:,, Naj-
častejšími numinóznymi bytosťami súčasného folklóru sú jednoznačne 
vrahovia, maniaci a sexuálni devianti, teda ľudia z mäsa a krvi.“ (Jane-
ček, 2006, s. 66) Nebezpeční devianti figurujú aj v našich naráciách, no 
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rozprávania o transcendentálnych bytostiach majú v Žiline podobnú vita-
litu. Kauzalitu danej skutočnosti, väčšie preferovanie duchovných bytostí 
v nami skúmanom prostredí, môžeme vidieť v nižšej miere sekularizácie 
slovenskej spoločnosti oproti českej. Česká spoločnosť sa dá považovať 
za ateistickú. Na Slovensku je teda vplyv kresťanskej viery výrazne sil-
nejší ako v Čechách, čo sa prejavuje taktiež v slovesnom folklóre, 
v súčasných povestiach a fámach.  

 
Duchovia z Mirage 
,,Jedna mamina to hovorila mojej kolegyni, ona robí tuto pre tých Kó-

rejcov... No  prišiel k nim jeden chlapík zháňať robotu, lebo že on robil 
ochrankára v Mirage. Ale ja som to počula už predtým, že tam straší, ale 
vtedy som tomu neverila, myslela som, že ľudia  kecajú, až toto ma pre-
svedčilo. Lebo ten chlapík si hľadal miesto, dal výpoveď v Mirage, lebo 
tam sa to už jednoducho nedalo vydržať. Že nočné mali, ženy už odtiaľ 
ušli, no tak chodili len chlapi po dvojiciach. Tam vraj normálne z políc 
knihy lietali alebo proste tovar padal... Aj nejaké zvuky, a tak. Keď to 
zažil, tak migal odtiaľ preč a bolo mu úplne jedno, čo sa stane s Mirage 
či ju niekto vykradne. V tom momente dal výpoveď. Nejaký tam vraj do-
stal aj infarkt, neviem či je to pravda. Ale môže to byť pravda, lebo ja 
viem, že sú tam  tie podzemné chodby od Sirotárskeho kostola a tam bol 
sirotinec, veď od toho to je odvodené. Kedysi tie deti na tuberkulózu 
zomierali aj od hladu, všelijako, takže ak ich tam aj kdesi pochovávali na 
tom území, môže tam strašiť...“(D.G., 51 rokov)

12
 

Bez zveličovania možno skonštatovať, že ide o najrozšírenejšiu fámu 
v žilinskom urbánnom priestore. Je predmetom vášnivých diskusií 
v rodinných kruhoch, na pracovisku, v školách, pohostinských zariade-
niach i na internete. S touto problematikou sa v súčasnosti stretol snáď 
každý obyvateľ Žiliny. 

Obchodné centrum Mirage bolo pre verejnosť slávnostne otvorené 15. 
novembra 2010. Táto stavba od počiatku svojej existencie vyvolávala 
v obyvateľoch mesta prevažne negatívne emócie. Hoci ide 
o architektonicky veľmi zaujímavú budovu, mnohým sa nepáči, že je 
zasadená priamo do historického jadra Žiliny. Navyše sa napriek vše-
obecnému nesúhlasu stala samozvanou dominantou mesta, ktorá radi-
kálne zmenila danú panorámu.  Kvôli Mirage bola zrovnaná so zemou 
Stará fara, budova z roku 1777, po požiari vystavaná na základoch pô-
vodnej stredovekej farskej budovy. Ministerstvo kultúry Slovenskej re-
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 D.G. : žena, 51 rokov, Žilina, vychovávateľka v Materskej škole v Babkove, vyznáva 
rímsko-katolícku vieru 
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publiky podalo trestné oznámenie, pretože šlo o národnú kultúrnu pa-
miatku. Aj podľa názoru respondentov šlo o ilegálny čin, navyše boli 
zničené i ďalšie historické budovy na Farských schodoch. Negatívny pos-
toj voči obchodnému centru Žilinčania manifestovali sviečkovým protestom 
v roku 2010, v dave sa objavili transparenty typu: ,,Včelín patrí do lesa

13
 

a nie na Farské schody, Mirage = infarkt srdca Žiliny.“
14

 Počas výstavby 
v roku 2008 došlo k unikátnemu archeologickému objavu pozostatkov 
zaniknutého Žilinského hradu. No ani tieto okolnosti stavbu Mirage neza-
stavili. Dosiahlo sa len zabudovanie časti hradu priamo do oddychovej 
zóny obchodného domu, čo vyvolalo ambivalentné reakcie miestnych 
obyvateľov. 

Vidíme teda, že averzia verejnosti voči tejto budove je značná, a preto 
je na mieste uvažovať o kauzálnych súvislostiach medzi všeobecným 
odporom k Mirage a početnými naráciami o výskyte paranormálnych 
javov v danom priestore. Názory respondentov na to, čo sa skutočne 
deje sa značne líšia, každý si dané javy vizualizuje inak, prispôsobuje si 
ich svojim subjektívnym predstavám. V Mirage sa teda môžeme stretnúť 
skutočne s pestrou škálou nadprirodzených bytostí, od duchov sirôt, 
židov, mafiánskych obetí majiteľa Mirage, Trabelssieho, cez poltergeis-
tov

15
 až po bytosti, ktorých paralely nachádzame v miestnych 

a démonologických povestiach, napríklad Bielu pani, dvanásť či sedem 
pekelných jazdcov, dvanásť mníchov. Tieto narácie sú v Žiline natoľko 
rozšírené, že vyvolali záujem i v mediálnych kruhoch. Na internetovom 
portáli www.topky.sk sa objavil titulok: ,,Strach v žilinskom nákupnom 
centre: Blúdi po ňom duch bez tváre?“

16
 Vedenie tieto udalosti prirodze-

ne popiera. Skeptici zasa tvrdia, že keď už niečo SBS-károv núti dať 
výpoveď, je to nevyhovujúca pracovná doba a nízke platy. Objektívne 
skutočnosti či oficiálne dementovanie však nemajú na životaschopnosť 
fámy takmer žiaden vplyv. Vlna kritiky, obklopujúca Mirage sa zhmotnila 
do podoby paranormálnych síl. Jedna z funkcií súčasných povestí a fám je 
totiž vytvoriť predstavu, že existuje určitá spravodlivosť, povesti a fámy 
podporujú sociálne normy spoločnosti, jej morálne zásady. Podľa názoru 
mnohých obyvateľov Mirage do Žiliny nepatrí, ,,znesvätila“ mesto, a preto 
musí byť zničená. Duchovia a prízraky sú stelesnením nášho hnevu, po-
dobne ako obyvatelia Žiliny, ani oni nestoja o prítomnosť objektu, ktorý 
narušil miesto ich posledného odpočinku. Navyše predstavy o duchoch 

                                                           
13

 Vrchná časť obchodného centra  vizuálom nápadne pripomína včelí plást. 
14

http://spravy.pravda.sk/zilincania-si-svieckami-pripomenuli-staru-faru-ktora-padla-za-obet-
obchodnemu-domu-gkx-/sk_regiony.asp?c=A101114_212652_sk_regiony_p23 
15

 Tzv. hlučný duch, prejavuje sa predovšetkým zdanlivo samovoľným pohybom predme-
tov. 
16

http://www.topky.sk/cl/10/1291855/Strach-v-zilinskom-nakupnom-centre--Bludi-po-nom-
duch-bez-tvare-%20: 

http://www.topky.sk/
http://spravy.pravda.sk/zilincania-si-svieckami-pripomenuli-staru-faru-ktora-padla-za-obet-obchodnemu-domu-gkx-/sk_regiony.asp?c=A101114_212652_sk_regiony_p23
http://spravy.pravda.sk/zilincania-si-svieckami-pripomenuli-staru-faru-ktora-padla-za-obet-obchodnemu-domu-gkx-/sk_regiony.asp?c=A101114_212652_sk_regiony_p23
http://www.topky.sk/cl/10/1291855/Strach-v-zilinskom-nakupnom-centre--Bludi-po-nom-duch-bez-tvare-%20:
http://www.topky.sk/cl/10/1291855/Strach-v-zilinskom-nakupnom-centre--Bludi-po-nom-duch-bez-tvare-%20:
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viažucich sa na konkrétnu lokalitu, sú známe tiež z ,,tradičných“ povestí, 
a preto zapadajú do našich naratívnych schém, dokážeme teda pripustiť 
existenciu daných javov.  

 Podľa J. N. Kapferera spotrebitelia veria viac tomu, čo im povedia 
priatelia, než tomu, čo im podsúva televízna reklama, preto sa obchod-
níci snažia využívať fámy. Tie však majú charakter akejsi utajovanej 
pravdy, ktorá vyšla nechcene najavo, a preto sú obvykle ,,čierne“ 
a predstavujú ideálnu zbraň konkurencie (Kapferer, 1992, s. 165). Táto 
skutočnosť by sa dala aplikovať i na obchodné centrum Mirage v Žiline. 
Keďže vyjadrenia na jeho adresu majú prevažne negatívne konotácie,  
môžeme vo fáme vidieť účinný prostriedok boja zo strany iných žilin-
ských obchodných centier.  

 
Povesti o zvieratách  
Fauna a flóra boli neodmysliteľne späté s ľudskou civilizáciou už od po-

čiatku jej existencie. Ani v dnešnej modernej spoločnosti tomu nie je inak, 
hoci si to často neuvedomujeme, slovesný folklór je toho jasným dôkazom. 
Zvieratá patria spolu s kriminalitou, sexom, automobilmi a hororovými 
príbehmi medzi najfrekventovanejšie témy súčasných povestí. Nejde tu 
však o bájne tvory stredovekých mýtov, rozprávok a bájok. Tieto zvieratá 
sú svojím spôsobom úplne obyčajné, zobrazené tak, ako ich poznáme 
z učebníc prírodopisu. No sujety príbehov o nich sú značne rôznorodé, 
niekedy vystupujú ako nevinné obete našej nepozornosti, ako je tomu 
napríklad v motíve ,,The bump in the rug" o pieskomilovi rozdrvenom pod 
kobercom, mylne považovanom za nerovnosť povrchu alebo v ,,The 
microwaved pet“ o domácich maznáčikoch, ktorí svoj život skončili 
v mikrovlnnej rúre. Prehnaná starostlivosť o našich miláčikov či naopak 
nezáujem o faunu a flóru a z toho vyplývajúce nepochopenie ich zákoni-
tosti a prejavov, sú taktiež náplňou sujetov povestí. V motíve folkloristi-
kou označenom ako ,,The kangaroo thief“ sa napríklad mladý pár foto-
grafuje pri zdanlivo mŕtvom klokanovi (Brunvand, 2001, s. 13). Nie len, 
že ho predtým sami zrazili automobilom, ale v snahe o čo najatraktívnej-
šie zábery, mu nasadia čiapku a pripnú na telo kapsičku. Za svoju bez-
ohľadnosť a nesprávny odhad situácie sú však potrestaní, ostávajú bez 
dokladov a finančnej hotovosti. Klokan sa totiž preberie z mrákot 
a odskáče aj s ich kapsičkou plnou cenností. V ďalšej skupine súčas-
ných povestí vystupujú zvieratá ako prenášači chorôb, znečisťovatelia či 
už jedla alebo dokonca nášho tela. Práve takto orientovaných naratívov 
je v žilinskom materiáli najviac. Odrážajú kolektívne obavy z niečoho 
neznámeho, čo nepatrí do našich udržiavaných domácností, z niečoho, 
čo pre nás môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo. V týchto 
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zvieratách môžeme vidieť desivých démonov, ktorí nedali spávať našim 
predkom. Podobne ako mora, aj oni sa prikrádajú k  posteliam a útočia 
na nás v spánku. Zo zvieracej ríše sú v súčasných povestiach zastúpené 
najmä tie najdesivejšie druhy, schopné zabiť človeka, jedovaté hady, 
pavúky alebo škorpióny.  

Medzi súčasné povesti a fámy o zvieratách kolujúce v orálnych nará-
ciách v meste Žilina patria: Škvor v uchu, Exotická rastlina z Baumaxu, 
Had v posteli, Had a banány, Hady a ekológovia a Potkan v pive. De-
tailnejšie si priblížime súčasnú povesť Had v posteli. 

 
Had v posteli  
,,Mladá rodina mala hada ako domáceho maznáčika. Bol to veľký had, 

nejaký škrtič. No a mladému páru sa jedného dňa narodilo dieťatko. 
Priniesli ho domov, tešili sa z neho. No ale ich drahý had zrazu z ničoho 
nič prestal žrať. Báli sa aby neskapal, nechápali čo mu je, a preto s ním 
išli k zverolekárovi. A ten zverolekár zistil, prečo nežerie. Vraj prišli práve 
včas, lebo had si robil miesto a chystal sa na ich dieťa.“ (M.Š., 20 ro-
kov)

17
 

Iná verzia: 
,,Počul som to už od dvoch zdrojov asi... Kamarátka mi hovorila, že to 

sa stalo jej kamarátke. Pričom keď som to povedal kamarátovi, ktorý je 
odinakadiaľ, tak povedal, že to pozná tiež. Ona si kúpila anakondu, ale-
bo mala anakondu. Tak sa o ňu starala, tak dlhodobejšie a spávala 
s ňou aj v posteli. Jedného dňa ten had zmenil svoje správanie, prestal 
spávať v klbku, ale bol vystretí vedľa nej. Tá anakonda jej aj prestala jesť 
a všetky tieto veci s tým súvisiace, tak sa s ňou rozhodla ísť 
k zverolekárke, aby zistili, čo s ňou je, a tak či nie je chorá. A vtedy jej tá 
doktorka povedala, že chvalabohu, že prišla, lebo každú chvíľu by sa jej 
mohlo stať, že by ju tá anakonda uškrtila a pokúsila by sa ju zjesť, že 
preto vedľa nej spala vystretá, lebo si ju vymeriavala.  

Mne to prišlo reálne, tej kamarátke verím, že by si nevymýšľala, takže 
sa to asi naozaj stalo jej kamarátke.“ (M.M., 24 rokov)

18
 

 
  Povesti o hadoch, chystajúcich sa zožrať svoju nič netušiacu majiteľ-

ku sa vyskytujú taktiež v českom prostredí. Ide o zviera, ktoré jedinec 
dôverne pozná, stará sa o neho. No jedného dňa dôjde k náhlej zmene 
správania hada, ktorá pozornému oku majiteľa rozhodne neunikne. Via-
ceré príbehy zaznamenané v Žiline hovoria o hadovi premeriavajúcom si 
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 M.Š. : žena, 20 rokov, Žilina, študentka Súkromnej obchodnej akadémie v Bratislave, 
ateista 
18

 M.M. : muž, 24 rokov, Žilina, študent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vyznáva 
rímsko-katolícku vieru 
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svoju majiteľku, verzia s dieťaťom predstavuje novší variant daného 
naratívu, ktorý sa snaží o jeho racionalizáciu. Je predsa omnoho uveri-
teľnejšie, že sa domáci miláčik rozhodne zožrať malé dieťa, ktoré bolo 
prinesené do jeho teritória, než že by si trúfol na dospelého človeka.   

Hady sú vďačným objektom zobrazenia vo folklóre, to platí aj pre mo-
derný slovesný folklór, pre súčasné povesti a fámy. V ľudských predsta-
vách sa had spája predovšetkým s negatívnymi asociáciami, vyvoláva 
v nás odpor a strach. Táto skutočnosť vyplýva z viacerých faktorov, na-
príklad náboženstvo vykresľuje hada ako démonické zviera, stelesnenie 
samotného Satana. Z pohľadu psychológie had predstavuje falický sym-
bol. B. af Klintberg hovorí, že vzácnosť hadov a pavúkov v mestskom 
prostredí má za následok, že v našej naratívnej tradícií naberú až mýtic-
ké rozmery. Podľa neho odrážajú dve symbolické predstavy ľudstva: 
divokosť a potenciálnu nebezpečnosť krajín tretieho sveta (odkiaľ hady 
pochádzajú) a ambivalentné pocity žien voči mužskej sexualite (Klin-
tberg, 1985)

19
. Poslednému tvrdeniu môžeme prikladať väčšiu váhu aj 

z toho dôvodu, že v žilinských povestiach s touto tematikou mala byť 
budúcou obeťou hada vždy žena, konkrétne mladé dievča. Navyše ako 
sme už písali išlo o ženu, ktorá sa dobrovoľne rozhodla priniesť zviera 
do svojho domova, zblížila sa s ním, prejavila mu dôveru, keď mu dovoli-
la spávať vo svojej posteli. Daný naratív je skutočne popretkávaný skry-
tými odkazmi zachytávajúcimi obavy dievčat z pohlavného styku.  

 
Povesti o sexe a škandáloch  
Gary Alan Fine považuje sex a peniaze za kľúčové témy súčasných 

povestí, ktoré v sebe reflektujú podvedomé pokusy spoločnosti vyrovnať 
sa so súčasnými problémami (Fine, 1992, s. 514). Narácie o sexe zachy-
távajú množstvo tém, napríklad problematiku antikoncepcie, nahoty, 
sexuálnej výchovy, afrodiziak, sexuálnej promiskuity, rôznych deviácií, 
homosexuality. Sex môže byť tiež okrajovou témou v rámci povestí pri-
márne zameraných na automobily, vysokoškolský život či kriminalitu.  

Podľa Jana Harolda Brunvanda typická sexuálna povesť opisuje škan-
dalóznu situáciu, v ktorej sú účastníci prichytení pri čine (Brunvand, 
2001, s. 379). Toto tvrdenie sa zhoduje s výsledkami výskumu v rámci 
urbánneho priestoru Žiliny. Aj tu, podobne ako v americkom prostredí, sa 
v procese orálnej transmisie šíria predovšetkým sexuálne povesti, ktoré 
nás na prvý pohľad šokujú, možno i pobavia, no ich latentný význam je 
často úplne iný.  
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 Parafráza podľa Brunvand (2002, s. 395). 
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Sex a erotika sú frekventovanou tematikou  súčasného slovesného 
folklóru, čo nie je prekvapivé vzhľadom na podmienky, ktoré spoločnosť 
tejto problematike vytvorila. Média predstavujú živnú pôdu pre dané té-
my, podsúvajú nám ich dňom i nocou z televízie, rádia i tlače. Daný stav 
je výsledkom ,,sexuálnej revolúcie“, ktorou si prešla aj naša slovenská 
spoločnosť. Hoci nezainteresovanému človeku sa to môže zdať prekva-
pivé, ,,tradičný“ folklór reprezentovaný piesňami, povesťami, hádankami, 
ale aj rozprávkami, je taktiež do značnej miery popretkávaný prvkami 
erotiky. Vzhľadom na túto skutočnosť môžeme skonštatovať, že ide sku-
točne o nadčasovú tému.  

Všetky ľudské spoločenstvá nejakým spôsobom zasahujú do života 
jednotlivcov prostredníctvom striktne stanovených noriem, dochádza 
teda k určitému vymedzovaniu a obmedzovaniu sexuality. Práve poru-
šenie tabu, prestúpenie týchto pravidiel je zobrazené v mnohých súčas-
ných povestiach a fámach. Podľa Petra Janečka dané príbehy mohli mať 
tiež varovný význam, podobne ako stredoveký rituál charivari praktiko-
vaný na českom vidieku. Všetci mládenci z dediny sa zišli, aby hlukom 
a spevom zosmiešnili a zahanbili obvykle vekovo nerovný sobáš (Jane-
ček, 2006, s. 176). Symbolicky tak vymedzili kde ležia hranice prijateľné-
ho a neprijateľného sociálneho správania v očiach lokálneho spoločen-
stva. Ako máme možnosť vidieť aj v žilinských naratívoch, sexuálna 
neviazanosť je v rozpore s tradičnou morálkou, ktorú súčasný folklór 
zásadne podporuje.   

 
Zaseknutý pár 
,,Počula som o tom, ako sa dvaja milovali a zasekli sa pri tom. Ona bo-

la taká mladšia a on starší chlap. On bol strašne šťastný, že má takú 
mladú, a tak to prežíval, až dostal infarkt... No a ako zomrel, tak ostali 
v sebe a nemohli sa rozpojiť. To mi teta rozprávala, pred pár rokmi. A  že 
potom takých zaseknutých ich prevážali do nemocnice, to bol trapas, 
pretože sa to stalo v byte, v paneláku a museli ich znášať po schodoch 
len plachtou prikrytých, lebo sa ešte aj výťah zasekol. No susedia museli 
mať šou. A  potom už neviem, čo sa dialo ďalej,  ako ich páčili...“ (K.K., 
18 rokov)

20
 

Podobný naratív: 
,,Spolužiačka mi rozprávala, to už je pár rokov dozadu... Že nejaký 

mladý párik bol v horách, milovali sa tam na lúke,  pri tom sa strhla búr-
ka.  A  do tej baby udrel blesk... Dievča pravdaže zomrelo a ten chlapec 
síce prežil, ale ostal v nej zaseknutý a nevedel čo robiť. Tak tam ostali 

                                                           
20

 K.K. : žena, 18 rokov, Žilina, študentka Gymnázia Hlinská v Žiline, vyznáva rímsko-
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celé hodiny, až kým ich niekto nenašiel, asi turisti.  Ten chalan sa síce 
zachránil, ale už nikdy nechcel mať sex.“ (M.G., 23 rokov)

21
 

 
Dané príbehy vitálne kolujú v žilinskom priestore, podarilo sa nám za-

chytiť celý rad rôznych variantov. Prirodzene nie všetky mali také mor-
bídne vyvrcholenie ako dva vybrané naratívy. ,,Zaseknutie“ často vniklo 
v dôsledku predchádzajúceho šoku, napríklad: ,,Dvaja mali spolu súlož 
a prišla nečakane domov mama, dievča sa zľaklo, a tak sa v nej chalan 
zasekol.“ (M.Š., 20 rokov)

22
 Zaujímavá je tiež verzia, kde k ,,zaseknutiu“ 

dôjde počas orálneho sexuálneho styku. Hoci sujet je iný, podstata prí-
behu ostáva nemenná: ,,Počula som o zaseknutom piercingu, muž mal na 
prirodzení piercing, žena na jazyku. Tie piercingy sa im zasekli a v podstate 
to nemali ako vybrať, že to skúšali kadejako, pred zrkadlom a neviem čo. No 
potom museli... Ona po kolenách vykolenačkovala na chodbu, on teda mu-
sel ísť tiež, zazvonili susedovi a ten zavolal záchranku, lebo... (smiech) inak 
sa to nedalo. Saniťáci im to potom rozstrihli alebo čo.“ (M.K, 25 rokov)

23
 

Dané naratívy sú často považované za pravdivé, neraz sa s nimi mô-
žeme stretnúť i v médiách. Nemenným faktom však ostáva názor lekárov 
na túto problematiku, ktorí tvrdia, že ide o jav skutočne zriedkavý, je 
preto nepravdepodobné, že by sa vyskytoval v takej kvantite o akej ho-
voria súčasné povesti. Príbehy o ,,pasti lásky“ sú rozprávané po celom 
svete a podľa názoru J. H. Brunvanda majú svoje korene v klasických 
mýtoch a povestiach (Brunvand, 2001, s. 418). Ide o naráciu známu už 
z folklóru staroveku. 

Motív súčasnej povesti o ,,zaseknutom“ páre folkloristi klasifikujú ako 
,,The stuck couple“. V amerických, poľských a českých verziách je naj-
častejšou príčinou ,,zaseknutia“, pristihnutie a následný šok, podobne 
ako aj v našom materiáli. Mladí milenci sú symbolicky potrestaní, pretože 
prekročili pomyselnú hranicu ich ,, nevinného“ vzťahu. Hoci sa môže 
zdať, že sex v súčasnosti už nepredstavuje nijaké tabu, súčasné povesti 
a fámy nám dokazujú, že opak je pravdou. Narácia o ,,zaseknutom“ páre 
vykresľuje naše podvedomé obavy z pohlavného styku, najmä 
z verejného pristihnutia v tak chúlostivej situácii. Súčasná povesť, ako 
sme si už iste všimli, stojí aj v tomto prípade na strane ,,zaužívaných“ 
morálnych predstáv. Mladí ľudia tieto zásady porušili, a preto logicky 

                                                           
21

 M.G. : žena, 23 rokov, Žilina, študentka Žilinskej univerzity v Žiline, vyznáva rímsko-
katolícku vieru 
22

 M.Š. : žena, 20 rokov, Žilina, študentka Súkromnej obchodnej akadémie v Bratislave, 
ateista 
23

 M.K. : žena, 25 rokov, Žilina, zamestnanec spoločnosti Denim s.r.o, vyznáva rímsko-
katolícku vieru 
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musia čeliť trestu a sankciám. Daným trestom obvykle býva verejné zo-
smiešnenie ako je tomu v prípade ,,zaseknutých piercingov“, no omnoho 
desivejšie vyznievajú príbehy s tragickými následkami. V druhej uvede-
nej povesti je krutým ochrancom morálneho poriadku blesk, spôsobí 
smrť dievčaťa, ktoré si pustilo chlapca ,,príliš k telu“, chlapec prežije, no 
poznačený celoživotnou traumou. Žilinské sexuálne povesti hovoria pre-
dovšetkým o mladých pároch, o dievčatách, ktoré sa ,,zľaknú“. Aj tieto 
narácie môžeme teda čiastočne interpretovať ako reflexiu podvedomých 
obáv dievčat pred prvým pohlavným stykom. Ale sú tiež odrazom muž-
skej latentnej obavy zo ženského pohlavného orgánu, ide o folklórny 
motív nazývaný ,,The vagina dentata“, teda ,,ozubená vagína“ (Fine, 
1992, s. 9).  

   Na tento príbeh je však možné nazerať aj z inej strany. V Žiline je 
rozprávaný predovšetkým v kolektíve mladých ľudí s humorným podtó-
nom, za účelom pobaviť. Okrem iného teda slúži i ako prostriedok odbú-
ravania napätia z nepríjemných stresových situácií, zo zahanbenia, kto-
rému môžu byť potenciálne vystavení. Pomáha im vyrovnať sa s novými 
životnými  situáciami. 

 
 Povesti o zločinoch  
Súčasné povesti zamerané na problematiku zločinu sa nás snažia 

presvedčiť, že aj tie najbežnejšie miesta, ktoré navštevujeme každý deň 
sa môžu ľahko premeniť na dejisko hrôzy. Postavy daných rozprávaní sa 
nám dostávajú až ,,pod kožu“, útočia tam, kde by sme ich čakali najme-
nej, v zdanlivom bezpečí našich domovov, áut, počas zábavy s priateľmi. 
Navyše, ich útoky sa vyznačujú nesmiernou brutalitou pred ktorou niet 
úniku. V týchto naráciách na rozdiel od povestí zachytených na začiatku 
20. storočia, nevystupujú bosorky, revenanti, mory či víly a vodníci. Pod-
ľa Petra Janečka systematická snaha o potlačenie ,,povier“ a ,,prežitkov“ 
v našich krajinách, ktorá začala v 18. storočí, pokračovala v druhej polo-
vici 20. storočia vďaka podpore ideológie komunizmu i dnes pod vply-
vom súčasnej racionalizácie spoločnosti, nakoniec splnila svoj účel. 
Podnietila totiž postupný rozklad systému ľudovej démonológie (Jane-
ček, 2006, s. 64). Desivý element týchto povestí teda predstavu-
jú novodobí démoni - ľudia z mäsa a kostí, ktorí však v mnohých prípa-
doch disponujú priam nadľudskými vlastnosťami a hlavne fantáziou. Ide 
v podstate  o rovnako nereálne bytosti, akými boli aj tradičné postavy 
povestí.  

V Žiline sme zaznamenali tieto narácie: Smrť spolubývajúcej, Priateľo-
va smrť, Žiletkár, Žiletky na tobogane, Nakazené ihly, Narodeninový 
darček a Čierna sanitka,  pričom práve posledný príbeh si predstavíme 
podrobnejšie. 
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Čierna sanitka 
,,Keď som bola malá, počula som o tej čiernej sanitke, čo berie deti, 

ale aj starších, to je jedno v podstate. Je to strašné, normálne ťa zoberú 
a ujdú. Bola to klasicky vyzerajúca sanitka, biela sanitka, ale volala sa 
čierna, pretože unášala ľudí, takže ten názov bol v podstate symbolický. 
Pravdaže už sa nenašli a keď aj áno, tak boli mŕtvi. Zvyčajne tých ľudí 
predávali na orgány, normálne človek išiel po ulici a len tak ho zobrali 
a bolo...“ (D.D., 17 rokov)

24
 

Podobné rozprávanie, v ktorom nefiguruje sanitka: 
,,Toto som počula asi tak neviem... 20 rokov dozadu. Nejaká skupina 

ľudí unášala deti, a potom sa predávali na západ, boháčom na orgány. 
Tak sme sa o naše deti báli, vtedy boli ešte malé. Myslím si, že na tom 
niečo pravdy bude. Konkrétne som počula, keď sa začalo chodiť do Poľ-
ska na nákupy, že tam nejaký chlapík zmizol, vzali ho do akéhosi auta, 
lebo on čakal na manželku  pri ceste. A potom za nejaké 2 dni sa našiel 
a chýbala mu jedna oblička. A zaujímavé bolo, že keď ho potom zobrali 
do nemocnice, tak zistili, že mu to bolo vyoperované normálne odborne, 
takže zrejme sa k tomu prepožičiavali nejakí lekári.   

Tiež sa hovorilo, že aj do dvora vojdú, keď sa tam deti hrajú a vezmú 
ich,  no a to nie len na orgány, ale aj bezdetným párom na západ sa 
predávali. Tam šlo o peniaze.“ (D.G., 51 rokov)

25
 

 
V Českej republike veľmi rozšírené rozprávanie, najmä na prelome 80. 

a 90. rokov 20. storočia, o čiernej sanitke unášajúcej deti sa nám v Žiline 
nepodarilo zachytiť. A to ani napriek tvrdeniu Petra Janečka, že ide 
o najrozšírenejší, najvytrvalejší a najvitálnejší príklad súčasného folklóru 
v bývalom Československu, s ktorým sa dostal do kontaktu prakticky 
každý občan. Pravda je však taká, že daný naratív má veľké množstvo 
variácií, stretli sme sa so zaujímavými obmenami tejto súčasnej povesti. 
Myšlienka zostáva nemenná, mení sa len vozidlo únoscov, v jednej 
z verzií je to biela sanitka, v ostatných ide o bližšie nešpecifikované tma-
vé auto, dodávku. Ako sa vyjadril jeden z respondentov: ,,Sanitka to iste 
nebola, veď si to predstav, sanitka budí pozornosť, to by bolo nápadné“ 
(I.R., 47 rokov)

26
   

                                                           

24
 D.D.  : žena, 18 rokov, Žilina, študentka Gymnázia Hlinská v Žiline, ateista 

25
 D.G. : žena, 51 rokov, Žilina, vychovávateľka v Materskej škole v Babkové, vyznáva 

rímsko-katolícku vieru 
26

 I.R. : muž, 47 rokov, Žilina, colný deklarant, ateista 
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,,Ako celok kombinujú povesti o čiernej sanitke tri veľké tematické sku-
piny súčasných povestí – príbehy o rafinovanom únose dieťaťa, povesti 
o krádežiach ľudských orgánov a konečne historky spojené 
s automobilmi.“ (Janeček, 2009, s. 263) V naratívnej štruktúre žilinských 
povestí teda vidíme všetky tri prvky: rafinovaný únos, krádež orgánov aj 
automobil. Príbehy o čiernych vozidlách unášajúcich nevinné deti mô-
žeme považovať za európske špecifikum. Od 70. rokov 20. storočia sa 
vyskytujú najmä v krajinách poznačených socializmom, boli zaznamena-
né v bývalom Sovietskom zväze, Poľsku, východnom Nemecku. Kon-
krétne v Poľsku sa hovorilo o veľkej čiernej limuzíne, model Volha, 
z ktorej zločinci prezlečení za kňazov, mníšky, alebo mníchov lákali po-
mocou sladkostí deti dnu.  V Československu mala vplyv na vznik príbe-
hov o čiernej sanitke nepochybne kinematografia, predovšetkým  zápa-
donemecký  film režiséra Rainera Erlera, Kandidáti života a smrti (Fle-
isch) z roku 1979, zobrazujúci sanitku unášajúcu svoje obete za účelom 
získania orgánov.  

  Na konci roku 1988 dosiahli fámy o čiernej sanitke v Československu 
takú intenzitu, že museli byť oficiálne dementované v televízii i tlači. Ako 
to však býva, oficiálne dementi iba zvýšilo podozrievavosť ľudí, ktorí si 
povedali, že keď to režim popiera, „tak na tom asi bude niečo pravdy".

27
 

Podľa D. Czubalu k životaschopnosti tohto rozprávania prispieva motív 
únosu detí. Tieto príbehy totiž kolujú v spoločnosti neustále. Nepretržitý 
strach o bezpečnosť našich zraniteľných detí, ktorým môže ktokoľvek 
ublížiť, sa premieta do folklórnych príbehov fungujúcich ako tradičné 
varovné povesti (Czubala, 1991)

28
. Príbehy o únosoch detí  kvôli získa-

niu orgánov kolovali od roku 1981 aj v Spojených  štátoch amerických. 
V úlohe únoscov vystupovali klauni šoférujúci automobil. Aj v iných kraji-
nách boli zachytené historky o klaunoch v čiernych vozidlách, napríklad 
v Škótsku či Anglicku. Czubala ďalej tvrdí, že v Južnej Amerike v čase 
studenej vojny, nadobudla povesť o čiernej sanitke výrazne ideologický 
podtón. Zločinci mali byť platení z USA a deti slúžili čiernemu obchodu 
s orgánmi, aj preto boli dané narácie podporované protiamerickou pro-
pagandou v Latinskej Amerike a v ZSSR (Czubala, 1993)

29
. 

Prikláňame sa k názoru P. Janečka, ktorý hovorí, že čierna sanitka 
mohla vo svojej neskoršej vývojovej fáze predstavovať najmä účinný 
nástroj na výchovné vystrašenie potomkov, ktorí sa chceli hrať na ulici 
po zotmení. Ide teda o súčasnú paralelu bytostí, ktoré v poverových 
predstavách unášali deti. Z realizovaného výskumu vyplýva, že 
v žilinskom prostredí túto úlohu prevzala postava kožkára. Viac ako po-

                                                           
27

 http://www.izurnal.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=2076&Itemid=89 
28

 Parafráza podľa Janeček (2006, s. 269). 
29

 Parafráza podľa Panczová (2005, s. 50). 
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lovica respondentov sa v detstve obávala  desivého anonymného hlasu 
vychádzajúceho z ampliónu, volajúceho: ,,Vykupujem staré kožky perie!“ 
Kožkár pre nich predstavoval tajomnú bytosť, ktorá bola ,,ukrytá“ vo svojom 
automobile. ,,Ja som sa vždy bála kožkára. On chodil na aute, a to auto 
vyhrávalo takú typickú melódiu. Keď som ju počula,  zavrela som sa do izby 
a čakala, kým prejde okolo nás. A keď som sa zrovna hrala vonku a videla 
som ako sa blíži, hneď som utekala domov. Bála som sa totiž, že ma vez-
me, mama mi vravievala, že ak budem zlá, tak ma ten kožkár zoberie a ja 
som bola vždy zlá, tak som tomu verila.“ (D.D., 18 rokov)

30
 Táto výpoveď 

odzrkadľuje skutočnosť, že deti v dnešnej dobe, z pohľadu rodičov, už 
nepociťujú dostatočnú bázeň pred desivými bytosťami tradičného sloves-
ného folklóru, akými sú čert alebo poludnica. Nahradili ich teda niečím 
aktuálnym, s čím môžu prísť do kontaktu v reálnom svete. Pre tento účel 
je postava kožkára ideálna, ide predsa o záhadného muža, ako sme už 
spomínali takmer neviditeľného, počujeme len  hlas, ktorý vo svojom aute 
môže ukrývať takmer čokoľvek. Tento motív si podobne ako väčšina sú-
časných povestí našiel cestu do populárnej kultúry, je využívaný 
v masmédiách. Charakteristické spojenie kožkár a dieťa paroduje naprí-
klad slovenská hudobná formácia Horkýže slíže v piesni Kožky, perie, 
v populárnom komediálnom seriáli Profesionáli, zasa jeden z hlavných 
protagonistov tvrdí, že ak sa strácajú deti a už nikdy sa nenájdu, nemôže 
za to čierna sanitka, ale samozrejme kožkár.

31
 Strach detí pred kožká-

rom umocňovala tiež jednoduchá slovná zámena, nie je nepredstaviteľ-
né, že namiesto povestného: ,,Kožky, perie!“ počuli: ,,Deti berie!“ Na 
rozdiel od čiernej sanitky však kožkár vyvolával tenzie len u detí, nie 
u dospelých jedincov, išlo o typický nástroj rodičovského vynútenia si 
poslušnosti. Jedna z respondentiek, pracujúca už 27 rokov v materskej 
škole sa na adresu kožkára vyjadrila takto: ,,Nám to vyhovuje, že sa ho 
deti boja, aspoň tak nevyvádzajú. Keď sme na prechádzke a ide okolo 
kožkár, vždy im hovorím, že ich vezme, keď budú zlé a veru to na ne 
zaberá.“ (D.G., 51 rokov)

32
  Povestná čierna sanitka vzbudzovala hrôzu 

predovšetkým v rodičoch, ktorí boli voči tomuto ,,fantómovi“ úplne bez-
mocní. Práve pocit zúfalstva a strachu z vlastnej bezmocnosti prispieval 
k vitalite daného naratívu.  

 
  

                                                           

30
 D.D.  : žena, 18 rokov, Žilina, študentka Gymnázia Hlinská v Žiline, ateista 

31
 http://profesionali.joj.sk/profesionali-epizody/2011-05-09-profesionali-vi-.html 

32
 D.G. : žena, 51 rokov, Žilina, vychovávateľka v Materskej škole v Babkové, vyznáva 

rímsko-katolícku vieru 
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Obchodné a profesijné povesti  
Súčasná spoločnosť sa do veľkej miery podriaďuje konzumnému spô-

sobu života. Elektronické médiá nás deň, čo deň zahŕňajú množstvom 
informácií o produktoch, ktoré jednoznačne ,,musíme mať“. Inherentnou 
súčasťou každodenného života je kvantum nových poznatkov o rôznych 
výrobkoch každodennej spotreby, nových podnikoch a ich produktoch. 
Informácie, ktoré nám ,,servíruje“ reklama, sú ťažko overiteľné, a preto 
ich často len pasívne prijímame. Reklamu si môžeme všimnúť doslova 
na každom kroku, počas cesty autom vidíme veľké billboardy popri ces-
te, na ktorých sú zobrazené chutne vyzerajúce nové hamburgery od 
Mcdonald´s, v novinách a časopisoch sa nedajú prehliadnuť podmanivé 
fotografie vyprážaného kuracieho stehienka z KFC, zapneme televíziu a 
vďaka vizuálne príťažlivej reklame okamžite dostávame chuť na Coca-
Colu. Veľké medzinárodné korporácie sa snažia zaujať skutočne na 
každom kroku. Stávajú sa každodennou súčasťou nášho sveta, a práve 
preto sú predmetom narácii súčasných povestí a fám.  

Veľké neosobné firmy majú v rozprávaniach prevažne negatívne konotácie, 
predstavujú totiž inštitúcie zameriavajúce sa na zisk, sú symbolom anonym-
ných skupín bohatých a silných jedincov, ktorým nezáleží na človeku ako 
jednotlivcovi. Z pohľadu bežného spotrebiteľa, myslia len na vlastné finančné 
obohatenie, ich prioritou je zabezpečiť pohodlie pre seba samých, bez ohľadu 
na následky. Súčasný slovesný folklór stojí v tomto prípade na strane väčšiny 
a trestá tých, ktorí príliš vybočili z radu, ktorí vynikli. Navyše unifikácia stravo-
vacích návykov o akú sa snaží napríklad Mcdonald´s, je v rozpore 
s ustálenými predstavami a normami našej stredoeurópskej kultúry. Každá 
kultúra má svoje špecifické jedlá, a tak by to aj z pohľadu slovesného folklóru 
malo ostať. Súčasné povesti a fámy pranierujú všetko, čo je dehumanizujúce 
a zároveň podporujú podvedomé stereotypné predstavy, ktoré sme si osvojili. 
Spoločenský organizmus má totiž tendenciu brániť sa proti inováciám. Gary 
Alan Fine charakterizuje narácie o veľkých odosobnených podnikoch ako 
,,efekt Goliáš“ (Brunvand, 2001, s. 173). ,,Efekt Goliáš“ odráža strach 
jedincov zo spoločností, ktoré patria k podnikateľskej špičke v rámci 
oblasti svojho zamerania, predovšetkým sa to týka medzinárodných 
korporácii, ktorých produkty prenikli takmer do celého sveta. Tvrdí tiež, 
že obchodné povesti prostredníctvom kritiky upozorňujú americkú spo-
ločnosť na jej postupný prechod k anonymite, masovým kapitalistickým 
podnikom a štátom riadenej byrokracií. O tom svedčí i diverzita naratívov 
o McDonald´s alebo životnosť fám obklopujúcich firmu Procter & Gam-
ble, ktoré ju obviňujú so spolčenia sa s diablom (Fine, 1992, s. 12). Myš-
lienky G. A. Fina je možné aplikovať tiež na európsku, ale i slovenskú 
kultúru. Ani materiálu zozbieranému v žilinskom urbánnom prostredí nie 
sú cudzie myšlienky xenofóbneho odsúdenia inoetnických podnikov či ano-
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nymných veľkých korporácii. Fámy útočiace na medzinárodné firmy ako je 
napríklad Mcdonald´s či Coca-Cola sa nám podarilo zachytiť i v tomto mes-
te.  

 
Mcdonald´s 
,,No o rýchlo-občerstveniach radšej ani nehovorím. Tam sa dáva všet-

ko možné, čo len existuje. Najmä o Mcdonalde to platí, neviem či aj do-
kumenty o tom nie sú. Žemle robia z kartónu, mäso z topánok alebo 
neviem čoho. Tam sa podľa mňa melie všetko, čo sa im dostane pod 
ruku. No, ale tie žemle sú naozaj z kartónu, to sa tam primiešava, aby 
ich to vyšlo čo najlacnejšie.“ (J.Č, 22 rokov)

33
 

Ďalšia fáma o firme Mcdonald´s: 
,,Ja som počula, že v Mcdonalde je nulová hygiena. Funguje to tam 

tak, že im to padne na zem, to mäso napríklad a oni to zdvihnú 
a normálne to bez problémov servírujú. Alebo aj, že s neumytými rukami 
tam pracujú. A počula som, že aj potkany do toho mäsa melú. To mi 
kamarátka rozprávala, že jej kamarát tam robil a takto to fungovalo.“ 
(V.R., 18 rokov)

34
 

Podobná fáma: 
,,V Mcdonalde sú hrozné hygienické podmienky. To som počula, že 

tam vedľa toho Mcdonaldu čo je v Carrefoure, tak tam je butik. No 
a v tom butiku, im tam šváby liezli odtiaľ, že je tam strašný bodrel. Aj 
v tom mäse.“ (J.M., 18 rokov)

35
 

 
Firma Mcdonald´s je skutočne medzinárodnou korporáciou, ktorej sa 

podarilo preniknúť takmer do celého sveta. Ide o jeden z najväčších 
obchodných reťazcov zameriavajúcich sa na rýchle občerstvenie. Mcdo-
nald´s má také silné postavenie na trhu, že prestal byť stotožňovaný len 
s predajom jedla, stal sa symbolom konzumného životného štýlu. Ame-
rický sociológ George Ritzer vo svojom diele Mcdonaldizácia spoločnosti 
(1993) označuje mcdonaldizáciu za proces, prostredníctvom ktorého 
princípy rýchlo-obslužných reštaurácií prenikajú i do iných sektorov spo-
ločnosti. Ide o globálnu racionalizáciu, ovplyvňujúcu nielen stravovanie, 

                                                           

33
 J.Č. : muž, 22 rokov, Žilina, študent práva na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, 

ateista 

34
 V.R. : žena, 18 rokov, Žilina, študentka Gymnázia Hlinská v Žiline, vyznáva rímsko-

katolícku vieru 
35

 J.M. : žena, 18 rokov, Žilina, študentka Gymnázia Hlinská v Žiline, ateista 
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ale tiež politiku, rodinu, vzdelávanie, cestovanie a iné oblasti ľudského 
života.  

Fámy o kontaminácii jedla v Mcdonald´s zapadajú do našich modelov 
predstáv, zhodujú sa s  latentnými predsudkami o veľkých obchodných 
reťazcoch. Keďže ide o podnik primárne orientovaný na zisk, potreby 
zákazníka sú zatlačené do úzadia, takže napríklad zanedbanie hygieny 
pre nás nie je ničím nepredstaviteľným. Navyše ide o firmu, ktorej po-
bočky sú v každom väčšom meste Slovenskej republiky, Žilinu nevyní-
majúc, ide teda o prostredie, ktoré si dokážeme ľahko vizualizovať, čo 
dáva fámam punc reálnosti. Okrem nevyhovujúcich hygienických pod-
mienok sú predmetom narácii respondentov aj nechutné či nestráviteľné 
prísady v jedle daného obchodného reťazca, od kartónu, cez umelú 
hmotu, až po mäso z potkanov, psov či hmyzu. Podľa názoru Petra Ja-
nečka je možné popularitu historiek o stravovacích reťazcoch vysvetliť 
historicky, prechodom od domácej stravy k fast foodom v druhej polovici 
20.storočia a sociologicky, podvedomou revoltou spoločnosti proti tejto 
radikálnej zmene stravovania (Janeček, 2006, s. 127). 

Dané skutočnosti sa odrážajú vo veľkom množstve fám obklopujúcich 
Mcdonald´s. Napríklad v rokoch 1978 až 1982 americkú verejnosť pobú-
rilo tvrdenie, že mäso, ktoré firma oficiálne vydáva za hovädzinu je 
v skutočnosti mäsom z dážďoviek. Táto narácia sa podobne ako mnohé 
iné fámy, na prvý pohľad môže javiť ako číry nezmysel, no pravdou je, 
že  metaforickým spôsobom vyjadruje úzkosť časti Američanov, konfron-
tovaných s ich stravovacími návykmi. ,,Amerika skonzumuje všetko“, tak 
znie latentná hrozba. ,,Dážďovková hypotéza“ dáva hmatateľnú formu fóbií 
z ,,vnútornej hniloby“, ktorú spôsobuje systematická konzumácia hamburge-
rov a limonády. Dážďovka je teda symbolom ,,jedla-odpadku“, ale aj vnútor-
ného hnilobného procesu, ktorý po skonzumovaní jedla z Mcdonald´s na-
stane (Kapferer, 1992. s. 75). V žilinských naráciách je taktiež, bez ohľadu 
na objektívne skutočnosti, jedlo z Mcdonald´s považované za nekvalitnú 
stravu, za ,,jedlo-odpadok“, a to i napriek jeho vysokým cenám. Slovesný 
folklór odráža našu nedôveru voči hygienickým podmienkam v tomto stra-
vovacom zariadení a tiež latentný odpor voči veľkým rýchlo-obslužným za-
riadeniam vo všeobecnosti, ako môžeme vidieť i z nasledujúcej výpovede 
respondentky: ,,No ja tam nechodím (do Mcdonald´s), vyhýbam sa tomu, 
lebo ja týmto veľkým sieťam neverím... Lepšie sa cítim v menších pod-
nikoch, ako je Kráľ, tam je taká rodinná atmosféra.“ (Z.V., 18 rokov)

36
 Aj 

v žilinskom urbánnom priestore, podobne ako je tomu v rámci celej Eu-
rópy a Spojených štátov amerických cirkulujú fámy, ktoré v symbolickej 
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 Z.V. : žena, 18 rokov, Žilina, študentka Strednej poľnohospodárskej školy, vyznáva 
,,slovanské náboženstvo“ 
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rovine zobrazujú náš vlastný strach a tenzie zo zmeny stravovacieho 
systému a obavy, že nemáme istotu ani v tom, čo si vkladáme do úst. 
Odpor voči nadnárodným korporáciám zanedbávajúcim potreby jednot-
livca sa zhmotňuje do podoby myší a potkanov zamorujúcich tieto podni-
ky i naše jedlo.   

 
Akademické povesti  
Študenti stredných a vysokých škôl predstavujú svojbytnú sociálnu sku-

pinu, ktorá si vytvára vlastné normy a zásady. Svet plný stresu zo skúšok 
a testov, ale aj možnosti po prvýkrát prevziať zodpovednosť, naučiť sa 
starať sám o seba, prispôsobiť sa životu v internátnom prostredí, to všetko 
vytvára ideálne podmienky pre vznik i etablovanie sa súčasných povestí 
a fám.  

Mohli by sme predpokladať, že mladí ľudia študujúci na vysokých ško-
lách, ktorí sa každý deň musia konfrontovať s novými vedeckými po-
znatkami, budú uvažovať racionálnejšie ako majoritná spoločnosť. Na-
dobudnutie pocitu, že výška IQ či všeobecný prehľad nám poskytnú 
obranný štít a napomôžu k odlíšeniu súčasného slovesného folklóru 
od reálnych udalostí, je však mylné. J. N. Kapferer hovorí o dvoch 
v spoločnosti pretrvávajúcich mýtoch, je to viera v existenciu bytostí re-
prezentujúcich čistú inteligenciu a viera, že ,,falošná“ fáma je poblúzne-
nie, ktoré je možné rozoznať na prvý pohľad. Podľa jeho názoru, pokiaľ 
človek nechce zomrieť ako hlupák, musí vnímať fámy, oni hovoria 
o faktoch, ktoré sa skrývajú pod povrchom. Inteligencia teda potrebuje 
fámy, aby získala odstup od hromadných oznamovacích prostriedkov, 
aby dokázala, že vie viac ako ,,široká verejnosť“(Kapferer, 1992, s. 87-
88). S daným názorom sa stotožňuje i český folklorista P. Janeček. Tvr-
dí, že v podstate neexistuje dôvod, prečo by mali vzdelaní ľudia šíriť 
povesti a fámy v menšej intenzite ako ľudia s nižším dosiahnutým vzde-
laním. Schopnosť kritického myslenia nám totiž pri odhaľovaní fiktívnosti 
nejakej správy pomôže len minimálne (Janeček, 2006, s. 295). Študent-
ské povesti a fámy môžeme zaradiť medzi najvitálnejšie folklórne slo-
vesné formy. Vo vysokoškolskom prostredí sa šíria predovšetkým hu-
morné narácie o excentrických členoch fakulty,  konfliktných stretoch 
žiakov a vyučujúcich, zobrazujú bystrých študentov, ktorí symbolicky 
víťazia nad nezmyselne náročnými požiadavkami profesorov, alebo sú 
naopak potrestaní za svoju prílišnú opovážlivosť.  

Súčasné povesti a fámy v žilinskom prostredí, zamerané na problema-
tiku študentského života, by sa vychádzajúc z výskumu, dali rozdeliť do 
dvoch skupín na základe ich latentného významu. Prvou sú povesti, 
ktoré mladým ľudom pomáhajú prekonať náročné štúdium vytváraním 
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obranných mechanizmov, skrytých v zdanlivo humorných príbehoch. 
Druhú skupinu predstavujú narácie odrážajúce hrozby a sankcie, ktoré 
vyplývajú z porušenia sociálnych noriem, jedinci sa musia naučiť rešpek-
tovať mantinely vytýčené danou spoločnosťou.   

 
Odvaha 
,,Na strednej škole, keď som bola, nám rozprávali, že nejaký bývalý 

študent z našej školy išiel maturovať a mal esej na tému Čo je odvaha. 
A on napísal len: ,,Toto je odvaha“ a celé strany  vybodkoval. No 
a dopadlo to tak, že dostal jednotku. Tomu som úplne verila, že sa to 
stalo, vraj pár rokov pred nami. Toho študenta som považovala za dob-
rého, odvážneho, svojím spôsobom som ho obdivovala.“ (Z.G., 26 ro-
kov)

37
  

Podobný naratív: 
,,To mi hovorila známa, učiteľka. Vraj jednej učiteľke tiež sa stalo, že 

dala písať žiakom sloh na tému, čo vieš o Jurajovi Jánošíkovi a jeden 
chalan napísal: ,,O Jurajovi Jánošíkovi viem všetko dostupné.“ A dostal 
za to jednotku, lebo v podstate neklamal, odpovedal jej na otázku.“ (Z.V., 
18 rokov)

38
 

 
Prvý motív zachytávajúci odvahu študenta, ktorý sa rozhodne zarisko-

vať, hoci ide o dôležitú životnú skúšku, je mimoriadne rozšírený 
v žilinskom mestskom prostredí. Stretli sa s ním všetci respondenti, ktorí 
už absolvovali stredoškolské vzdelanie. Daný príbeh má viaceré variá-
cie, čo je pochopiteľné, keďže ide o charakteristickú črtu slovesného 
folklóru vo všeobecnosti. V niektorých verziách je študent ohodnotený 
nie jednotkou, ale dvojkou či štvorkou. Podstata príbehu však ostáva 
statická, študent absolvoval danú skúšku, a to práve vďaka svojej odva-
he. Tá vyučujúcich natoľko ohromila, že jeho prácu uznali za dostačujú-
cu či dokonca vynikajúcu. Aby sme prenikli hlbšie do podstaty daného 
rozprávania je potrebné objasniť, v akej spoločenskej skupine a za 
akých podmienok sa naratív šíri. ,,Ten príbeh sa hovoril, keď sme boli 
štvrtáci a mali sme pred maturitou, vraj sa to stalo pár rokov pred na-
mi.“(M. M., 24 rokov)

39
 Ide teda o príbeh, ktorý cirkuluje v orálnom pre-

nose žiakov pripravujúcich sa na ukončenie svojho štúdia. V tomto hek-
tickom období, plnom obáv z budúcnosti, jedinci potrebujú určitú formu 
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 Z.G. : žena, 26 rokov, Žilina, momentálne nezamestnaná, vyznáva rímsko-katolícku vieru 
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 Z.V. : žena, 18 rokov, Žilina, študentka Strednej poľnohospodárskej školy, vyznáva 
,,slovanské náboženstvo“ 
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 M.M. : muž, 24 rokov, Žilina, študent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vyznáva 
rímsko-katolícku vieru 
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odreagovania, ,,psychoventilácie“, preto si pomocou rozprávaní vytvára-
jú mechanizmy zabezpečujúce aspoň čiastočné odbúranie nahromade-
ného stresu. Narácie o statočnom študentovi, môžu mať psychohygie-
nickú  funkciu. Navyše je podstatné zistenie, že študoval práve na ,,našej“ 
škole, tak prečo by sme sa mu nemohli podobať, prečo by sme tiež nemohli 
dopadnúť podobne úspešne? Ako jedna zo štyroch základných funkcií fol-
klóru, bol únik do oslobodzujúcej fantázie definovaný už v 50. rokoch 20. 
storočia folkloristom Williamom Bascomom (Janeček, 2006, s. 288). 

Táto fáma samozrejme nie je slovenským špecifikom, folkloristi daný 
príbeh označujú ako ,,Define courage“. Narácie o študentovi, ktorý krát-
kou a výstižnou odpoveďou zdolal náročnú skúšku sú rozšírené taktiež 
v USA, Anglicku, Francúzsku i v Českej republike. J. H. Brunvand tieto 
fámy zaraďuje do širšieho komplexu naratívov o zákerných otázkach 
profesorov a výstižných odpovediach inteligentných študentov (Brun-
vand, 2001, s. 111).  

Druhý príbeh, zachytený v Žilina, je zrejme lokálnym špecifikom, jed-
nou z variácií pôvodného rozprávania. Pointa ostáva i v tomto konkrétno 
prípade  rovnaká, vynaliezavý študent je za svoju odvahu odmenený 
pozitívnym hodnotením.  

 
Záverečné zhrnutie 
Na základe poznatkov získaných v meste Žilina možno zhodnotiť, že 

v súlade so situáciou v iných krajinách Európy a v USA i v danej lokalite 
koluje prostredníctvom orálnej transmisie množstvo súčasných povestí 
a fám. Prostredníctvom komparácie žilinského a zahraničného materiálu 
sme mali možnosť poukázať na početné paralely medzi konkrétnymi 
naráciami. Už len samotná skutočnosť, že tematické členenie povestí 
a fám od amerického folkloristu Brunvanda je aplikovateľné v podmienkach 
slovenského prostredia, konkrétne Žiliny, je jasným dôkazom určitej podob-
nosti materiálu. Napriek kultúrnym špecifikám každej krajiny, existujú témy, 
ktoré nás spájajú. Ide o príbehy zachytávajúce každodenný život jedincov, 
zobrazujúce ľudské tenzie, nepochopenie, xenofóbiu. Medzi tieto narácie 
patria súčasné povesti a fámy zamerané na problematiku súžitia zvierat 
a ľudí, povesti viažuce sa na veľké korporácie a podniky patriace cudzin-
com, na sex, a v neposlednom rade na povesti o zločinoch. V žilinskom 
i zahraničnom materiály sa latentne, ale mnohokrát aj explicitne prejavujú 
naše obavy z ľudí, ktorí sú ,,iní“ ako my, z  ,,cudzincov“ žijúcich medzi nami. 
Iracionálny strach vyplývajúci z nepochopenia odlišnej kultúry či noriem, 
vytvára prostredníctvom slovesného folklóru postavy ,,bezcitných cudzin-
cov“. Títo ,,cudzinci“ sú schopní ohroziť naše zdravie i život, zámerne 
rozširujú AIDS pomocou injekčných striekačiek na sedadlách v MHD, 
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žiletkami spôsobujú vážne zranenia nevinným deťom na toboganoch, 
snažia sa o kontamináciu nášho jedla. Z výskumu vyplynulo, že xeno-
fóbne ladené súčasné povesti a fámy majú v rozprávaniach obyvateľov 
Žiliny svoje pevné miesto, čo korešponduje najmä s európskym materiá-
lom. Šíritelia daných narácií si ich latentný podtext mnohokrát neuvedo-
mujú, jednoducho určité situácie a osoby zapadajú do vžitého komplexu 
predstáv respondentov. Automaticky očakávame, že jedinci, ktorým sú 
pripísané negatívne konotácie, budú mať na svedomí negatívne skutky.  

Nie všetky povesti a fámy sú  však odkazom na skryté hrozby ale-
bo strach. V Žiline sa vyskytujú tiež narácie rozprávané primárne za úče-
lom pobaviť poslucháča, ale i príbehy vytvárajúce obranné mechanizmy, 
ktoré nám pomáhajú prekonať stres či náročné životné skúšky. Ide predo-
všetkým o príbehy viažuce sa na akademické prostredie. 

Súčasné povesti a fámy v skúmanej lokalite vykazujú mnoho spoloč-
ných znakov s porovnávaným zahraničným materiálom, no môžeme pou-
kázať i na viaceré špecifiká. Napríklad na rozdiel od českých povestí 
a fám, v Žiline v rámci orálnej transmisie vitálne kolujú narácie so straši-
delnou tematikou. Ďalším zaujímavým zistením je zaznamenanie viace-
rých motívov povestí a fám, ktoré sa v rámci rozprávania adaptovali na 
lokálne podmienky, túto skutočnosť môžeme postrehnúť napríklad 
v Tempomate Oproti americkému súčasnému slovesnému folklóru je 
viac rozprávaní zasadených do prostredia verejných dopravných pro-
striedkov, táto skutočnosť korešponduje i so situáciou v Českej republi-
ke. Daná situácia je podmienená vyššou preferenciou automobilovej 
prepravy v Spojených štátoch amerických, čo sa prirodzene odráža 
i v slovesnom folklóre, vychádzajúcom z udalostí  každodenného života. 
V Žiline na rozdiel od českého prostredia, prekvapivo takmer úplne ab-
sentuje naratív o čiernej sanitke. Mohli by sme konštatovať, že určitým 
ekvivalentom tejto témy v danej lokalite je postava kožkára. Ide 
o ,,bytosť“ takmer neviditeľnú, ,,démonickú“, počujeme len jej hlas vy-
chádzajúci z automobilu. Narácie o kožkárovi sa stali ideálnym nástro-
jom rodičovského vynútenia si poslušnosti, preto v deťoch táto postava 
dodnes vyvoláva strach. 

Dúfame, že náš príspevok bude aspoň malým prínosom k tak rozsiah-
lej a na Slovensku neprebádanej tematike, akou sú súčasné povesti a 
fámy. Táto problematika by si v budúcnosti iste zaslúžila podrobnejšie 
rozpracovanie, napríklad zameraním sa na procesy šírenia súčasného 
slovesného folklóru, upriamením pozornosti na ekológiu folklóru, ale 
i výskumnou činnosťou v iných mestách Slovenskej republiky.  
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K problematike identity  
študentov – Slovákov 

 z Dolnej zeme v meste Nitra1 
 

Martina Ďurčeková 

 
 
Abstract: More and more students used the opportunity to study abroad. Slo-

vaks from “Lowland” are not an exception. One of the places, where they come, 
is the city of Nitra. They create there a strong community, which help them to 
integrate into the majority society and solves their problems in new temporary 
home. The contribution focuses on issues of identity, self-identification and self-
presentation from the perspective of respondents and partly from the perspective 
of majority society. 

 
Kľúčové slová: identita, študenti, Dolná zem, komunita, minorita, majorita  
Key words: identity, students, „Lowland“, community, minority, majority 

 
  
Problematike Slovákov z Dolnej zeme je v odbornej literatúre venova-

ná nemalá pozornosť. Poväčšine však môžeme hovoriť o publikáciách, 
týkajúcich sa historiografie a sťahovania zo Slovenska, prípadne kultúr-
neho života v lokalite. Mladšia generácia Slovákov z Dolnej zeme má 
v posledných desaťročiach tendenciu vracať sa na Slovensko z dôvodu 
štúdia alebo ponuky práce. Vytvárajú komunitu, ktorej spoločným meno-
vateľom je pocit príslušnosti k Dolnej zemi. Lokalizáciu do mesta Nitra 
som zvolila práve na základe pomerne stabilne vytvorenej, neustále sa 
rozširujúcej skupiny slovenských prisťahovalcov z Dolnej zeme v meste.  

Príspevok vychádza z materiálu získaného prostredníctvom empiric-
kého kvalitatívneho výskumu, ktorý bol uskutočnený na prelome rokov 
2011/2012. Opiera sa však nemalou mierou i o osobné zúčastnené po-
zorovanie, a teda o dlhodobý stacionárny výskum. Výskum bol zameraný 
v širšom zmysle na problematiku integrácie a adaptácie študentov, 

                                                           
1
 Príspevok čerpá z diplomovej práce obhájenej v roku 2012. Ďurčeková, Martina: 

K procesu integrácie a adaptácie študentov zo zahraničia (na príklade Slovákov z Dolnej 
zeme v meste Nitra). Diplomová práca, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra 
etnológie a etnomuzikológie, školiteľka: PhDr. Margita Jágerová, PhD. – konzultantka: Mgr. 
Dagmara Bacová, Nitra 2012, 125 s. 
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v užšom na dôvody ich príchodu a výberu štúdia na Slovensku, sociálny 
život v komunite, používanie jazyka a bilingvizmus v živote študentov, 
problematiku identity a interakciu medzi minoritou a majoritou, a napo-
kon v centre záujmu stáli aj plány informátorov do budúcnosti. Príspevok 
sa zameriava práve na problematiku identity respondentov, a teda štu-
dentov z Dolnej zeme, predkladá ich sebaidentifikačné postoje 
v závislosti od miesta súčasného pobytu(na príklade domovskej krajiny, 
Slovenska a zahraničia). Obsah vypĺňa i časť, ktorá popisuje prostred-
níctvom akých prívlastkov, či charakteristík, vníma migrant – študent 
majoritnú spoločnosť a naopak. 

Respondenti boli volení z radov študentov dvoch vysokých škôl 
v meste Nitra (Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospo-
dárska univerzita).Všetci informátori pochádzajú z tzv. slovenského za-
hraničia, predovšetkým z krajín Srbsko a Rumunsko, menej Chorvátsko. 

Teoretickými východiskami pri písaní príspevku boli v oblasti obozná-
menia sa s Dolnou zemou a Slovákmi na nej žijúcimi, práce J. Siráckeho, 
M. Kmeťa, J. Botíka, M. Botíkovej, J. Čukana, J. Gomboša, O. Štefanku 
a L. Lenovského. V oblasti identity, používania jazyka a bilingvizmu boli 
základom pre preniknutie do problematiky, práce T. H. Eriksena, J. Filadel-
fiovej, M. Sekulovej, D. Bittnerovej, D. Moravcovej, V. Bačovej, C. Szalóa, 
J. Podobu, M. Káľavského, J. Botíka, J. Štefánika, J. Pallaya, M. Žilákovej, 
J. Čukana, S.Ondrejoviča O. Szabóovej, i ďalších.  

  
Identita študenta so statusom Slováka žijúceho v zahraničí 
Formovanie identity Slovákov žijúcich v zahraničí bolo v minulosti, ale 

je i v súčasnosti zložitým procesom determinovaným viacerými skutoč-
nosťami. Najvýraznejšou črtou tohto procesu je fakt, že od čias sťahova-
nia na Dolnú zem sú Slováci žijúci v zahraničí neustále v pozícii minority, 
či už sa nachádzajú v prostredí domovskej krajiny alebo na Slovensku. 

Identity nazýva Gecas tzv. zvnútornenými rolami, čo znamená, že identi-
ta jedinca sa skladá z jeho mnohých rozličných rolí spojených so sociál-
nym statusom. Výkon roly závisí od stupňa, v ktorom jedincovi na role 
záleží (Gecas,  1982, s. 77-88 podľa Bačová, 1996, s. 10). Viera Bačová 
rozlišuje dva druhy identity, a to osobnú a sociálnu, teda prežívanie toho, 
čím vlastne človek je, čím sa cíti byť v rovine jednotlivec alebo ako člen 
ľudskej skupiny, spoločnosti. Tvrdí, že vnútorná – „subjektívna“ identita (t.j. 
vlastné presvedčenie subjektu o sebe) je vždy konfrontovaná s vonkajšou 
– „objektívnou“ identitou (t.j. tým ako iný definujú subjekt) (Bačová, 1996, 
s. 10). 

Juraj Podoba vo svojom príspevku zdôrazňuje, že etnická identita po-
skytuje jej nositeľom pocity príbuznosti či spolupatričnosti. Na druhej 
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strane stavia hranicu medzi tých, ktorí ju zdieľajú a skupiny s odlišnou 
identitou. Je v nej uložený obraz vlastnej skupiny a zároveň obsahuje 
identifikačný kód iných etnických skupín, voči ktorým sa vlastná skupina 
vymedzuje (Frič, 1995, s. 32;  podľa Podoba, 1998, s. 86). 

Po príchode na Slovensko sa študenti často dostávajú do konfrontácie 
s vnímaním vlastnej identity, ich pôsobenie v krajine je spravidla sprevá-
dzané zvedavými otázkami majority, a teda kto sú, odkiaľ, či prečo prišli. 
Na identitu respondentov nie je možné nazerať len ako na jasne defino-
vanú slovenskú, či srbskú/chorvátsku/rumunskú, aspoň nie v zmysle 
striktne stanovenej národnej identity ako je vnímaná  v rámci globálneho 
členenia národov a národností. Nazerám preto na ňu najmä cez prizmu 
kultúrnej a etnickej identity. Formujúcim faktorom je skutočnosť, že pred-
kovia respondentov odišli zo Slovenska so svojou dodnes odlišnou kultú-
rou a usadili sa v prostredí iného majoritného etnika. Na tento fakt netre-
ba zabúdať, a preto by som identitu respondentov charakterizovala nie 
ako identitu slovenskú ani srbskú či inú, ale ako špecifickú identitu Slo-
váka z Dolnej zeme. Práve tento prívlastok pokladám za veľmi dôležitý. 

„Stotožňujem sa v prvom rade s tou dolnozemskou kultúrou sloven-
skou, v druhom rade s tou celoslovenskou kultúrou. Viac menej.“(muž a , 
23 rokov, Rumunsko) 

V súvislosti s identitou Slovákov žijúcich v zahraničí, a ich životom 
v rámci majoritného etnika, vystupuje do popredia termín „dvojitá etnická 
identita“.„Súbežným pôsobením bilingvizmu ako aj minoritných 
a majoritných ustanovizní nadobúdajú príslušníci minority znalosť kódov 
k obidvom zúčastneným kultúrnym systémom. V dôsledku toho sa 
v živote etnických minorít uplatňuje špecifický jav jazykovej a kultúrnej 
duality, ktorý spočíva v participovaní  na dvoch etnických či národných 
kultúrach“ (Divičanová, 1999, s. 203 podľa Botík, 2007, s. 16). Botík 
ďalej uvádza, že práve takýto jav nezriedka vyúsťuje aj do dvojitej etnic-
kej identity (Botík, 2007, s. 16). 

Oľga Szabóová vo svojom príspevku o dvojjazyčnosti a dvojitej identite 
uvádza definíciu Gy. Bindorfferovej a teda, že „dvojitá identita nezname-
ná zmenu etnickej identity, len istú „kombináciu“ jednotlivých prvkov 
(zložiek) obidvoch identít...“(Bindorfferová, 2001, s. 180 podľa Szabóová, 
2004, s. 394).  

Po analýze výskumného materiálu sa aj u mojich respondentov potvrdila 
teória o tzv. „dvojitej identite“. Slováci žijúci v zahraničí sa najčastejšie 
vymedzujú ako Slováci avšak s prívlastkom - pochádzajúci zo (Srbska, 
Chorvátska Rumunska). Nemajú pochybnosť o svojej národnosti a teda 
o národnosti slovenskej, ale zároveň pociťujú kultúrnu blízkosť ku krajine 
pôvodu, ktorú deklarujú cez občianstvo, “Som občanom“. Dôvodom býva 
fakt, že informátori sa v krajine narodili a prežili tam väčšinu svojho dote-
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rajšieho života a tak tento štát aj so svojou kultúrou má nemalý podiel na 
formovaní identity migranta.   

„Vieš, je to tá hrdosť, bol si vychovaný v tej krajine, tá krajina prispieva-
la k tvojej výchove, čo aj minimálne, menej ako by mala, alebo viem ja, 
záleží každý ako to interpretuje, stotožňujem sa s Rumunskom aj kultúr-
ne.“(muž a, 23 rokov, Rumunsko) 

Pri analýze som na identitu respondentov nazerala z viacerých aspek-
tov. Na základe tohto pohľadu som vnímanie identity rozdelila do troch 
kategórii podľa toho, ako svoju identitu migranti deklarujú podľa prostre-
dia, v ktorom sa nachádzajú: 

o identita migranta v domácej krajine 
o identita migranta na Slovensku 
o identita migranta v zahraničí (mimo domácej krajiny i Slovenska) 
 

Identita migranta v domácej krajine  
Pri otázkach ohľadom vnímania vlastnej identity v domácej kraji-

ne(Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko) sa respondenti charakterizujú 
z hľadiska ich minoritného postavenia ako Slováci. Takto sú vnímaní aj 
majoritnou populáciou v domovskej krajine. Sami seba teda pomenúvajú 
Slovákmi, žijú v rámci slovenských komunít, komunikujú v slovenskom 
jazyku, navštevujú slovenské školy, vo väčšej či menšej miere sledujú 
slovenské médiá, na základe čoho sa identifikujú s etnikom. 
U Dolnozemcov je badateľná výrazná lokálna identita a teda previaza-
nosť, povedala by som až s konkrétnou obcou či oblasťou pôvodu. Slo-
vák z Báčskeho Petrovca hrdo prizná, že on je z Báčskeho Petrovca, 
Slovák z Nadlaku zas deklaruje, že on je z Nadlaku a podobne. Veľmi 
radi popisujú svoju rodnú dedinu i špecifiká, ktoré sú pre ňu typické („V 
B. Petrovci máme najlepšiu klobásu.“, „Nadlak je významným centrom 
kultúry.“). Všimnúť si možno aj miernu rivalitu medzi dedinami 
a oblasťami jednotlivých krajín. Obvyklé sú kategorizácie ako „tí 
z Petrovca“, „tí zo Selenče“, „tí z Bihoru“. Bežné je aj „doberanie“ medzi 
obyvateľmi jednotlivých obcí. Všimla som si diferenciáciu i na základe 
konfesionálnej identity, veľká väčšina Slovákov z Dolnej zeme je evanje-
lického vierovyznania, ale niektoré oblasti sú typické práve tým, že sa 
v nich usadili Slováci z katolíckych regiónov Slovenska (pr. Rumunsko – 
oblasť Bihor, Srbsko – obec Selenča). Katolícki dolnozemskí Slováci (kt. 
patria k menšinovému vierovyznaniu vo väčšinovej evanjelickej obci) tak 
bývajú vystavovaní miernej satire a výsmeškom. 

“Doma? Doma v Srbsku som Slovák”(muž a, 26 rokov, Srbsko) 
„V Rumunsku sme Slováci.“(muž c, 26 rokov, Srbsko)  
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„No, keď som doma, tak poviem, že som Slovák.“(muž a, 23 rokov, 
Rumunsko) 

„V Rumunsku, keď si mám, že vyplniť národnosť, tak si píšem, že som 
slovenská.“(žena, 19 rokov, Rumunsko) 

„Tam sme vnímaní ako Slováci, vieš.“(žena, 21 rokov, Rumunsko) 
„Tam sme ako slovenská menšina žijúca v Srbsku.“(žena, 23 rokov, 

Srbsko) 
 
Identita migranta na Slovensku  
Pri otázkach ohľadom vnímania vlastnej identity počas štúdia na Slo-

vensku sa najčastejšie opakovala odpoveď „som Slovák/Slovenka“, nikdy 
však nechýbal prívlastok „Slovák z ...(Rumunska Srbska či Chorvátska)“. 
Identita migrantov sa v závislosti od štátu, v ktorom sa nachádzajú sama 
o sebe nemení, ale mení sa nazeranie obklopujúcej majority na túto sku-
pinu. Svojimi spolužiakmi sú vnímaní ako Slováci. Tí spočiatku predpokla-
dajú, že ide o nárečovú skupinu z niektorého regiónu Slovenska. Keď sa 
však dozvedia, že pochádzajú zo zahraničia, okamžite im pribudne prí-
vlastok – Srb, Rumun, Chorvát. Migranti zo začiatku majú tendenciu 
vysvetľovať a opravovať, že nie, oni nie sú Srbi, Rumuni, Chorváti, avšak 
neskôr sa stávajú k týmto vyjadreniam apatickí. To ale nič nemení na 
tom, že oni sami sa pokladajú za Slovákov(zo Srbska, z Rumunska, 
z Chorvátska). 

“Tu? Poviem, že som Slovák, Srb nie som, národnosť mám slovenskú, 
aj keď matka je Macedónka a otec je Slovák, som mal mať národnosť 
juhoslovenskú… ale naveky sa predstavím, že som Slovák zo zahrani-
čia, alebo že som zahraničný Slovák a poviem, že z ktorého štátu 
som.“(muž a, 26 rokov, Srbsko) 

 „Som Slovák zo Srbska.“ (muž, 25 rokov, Srbsko) 
 „Ja tiež tak... Slovenka z Rumunska.“(žena, 19 rokov, Rumunsko) 
 „Ja vždy na seba vravím, že som Slovenka z Rumunska, vieš, lebo, 

som Slovenka, ale narodila som sa v Rumunsku, takže nemôžem tak 
povedať, že nemám nič spoločné s Rumunskom, proste som aj 
z Rumunska trochu, je Rumunsko časť zo mňa.“(žena, 21 rokov, Ru-
munsko) 

 
Identita migranta v zahraničí 
Moji respondenti sa pri pobyte v zahraničí často stretajú s otázkami ty-

pu  kto si, respektíve odkiaľ pochádzaš. Informátori vo väčšine prípadov 
nepokladajú za dôležité špecifikovať či uvádzať, že sú Slováci žijúci 
v zahraničí. Nemajú potrebu vysvetľovať pôvod či historické kontexty, 
jednoducho pomenujú krajinu, ku ktorej prislúchajú podľa štátnej prísluš-
nosti, napríklad „som z Rumunska“. Etnickú identitu deklarujú len 
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v prípade „hlbšieho“ záujmu o otázky pôvodu respondentov. V zahraničí 
sa teda identifikujú najmä na základe príslušnosti k domovskej krajine. 

“No ako teraz v Španielsku čo sme boli, tak sa predstavím, že som tam 
aj tam, že som zo Srbska, ale že študujem na Slovensku, ale nikdy ne-
klamem, lebo nemám dôvod klamať, že odkiaľ som.”(muž a, 26 rokov, 
Srbsko) 

„Poviem, že som z Rumunska. Už iba v takých situáciách, keď sa to 
rieši podrobnejšie, ale tak nikdy by som nepovedal, že som zo Sloven-
ska.“(muž a, 23 rokov, Rumunsko) 

„V zahraničí ja to už potom ani nevysvetľujem, poviem len, že som zo Srb-
ska, to je všetko.“(žena, 23 rokov, Srbsko) 

Ale v situácii, keď respondenti v zahraničí stretnú Slováka, neváhajú nad-
viazať kontakt a okamžite sa identifikujú ako Slováci, respektíve Slováci 
žijúci v zahraničí. 

„Napríklad tak, že sa mi stalo, že som stretla, čo ja viem v Grécku, keď 
som bola, som stretla Slovákov, takže som sa im prihovorila a tak, a tak 
už potom, keď sa ma spýtali odkiaľ ste, ... z Rumunska.“ (žena, 19 rokov, 
Rumunsko) 

 
„My sme ľudia bez identity...“ 
V tejto podkapitole sa budem venovať problematike dvojitej identity res-

pondentov, ktorá sa prejavila pri výskumných rozhovoroch, ale aj počas 
mnohých zúčastnených pozorovaní. Respondent má často v otázkach iden-
tity nejasno: „My sme ľudia bez identity.“. To považujem za dôsledok sku-
točnosti, že skúmaná skupina dolnozemských Slovákov je považovaná 
a hodnotená ako minorita aj v krajine domovskej, aj v krajine jadra mater-
ského etnika. 

„My sme ľudia bez identity, vieš. V Rumunsku sme Slováci, na Sloven-
sku sme Rumuni. Rumuni nám povedia, že Tóti, Slováci, a tu nám pove-
dia Slováci, že Rumuni.“(muž c, 23 rokov, Rumunsko) 

Do problémov s vnímaním vlastnej identity sa dostávajú pri styku 
s majoritou a otázkach ohľadom pôvodu či príslušnosti študentov. Práve 
označenia majoritnej spoločnosti „ty si Rumun, však si Srb, tak ako mô-
žeš tak dobre vedieť po slovensky“, vyvolávajú v otázke vlastnej sebain-
dentifikácie značnú pochybnosť. Pod vplyvom týchto okolností svoju 
identitu vnímajú multikultúrne a ako som už spomínala, po čase nemajú 
potrebu vysvetľovať svoju „slovenskosť“ či „inakosť“.  

„Jak môžem byť tu Srbka, ak keď som bola v Srbsku, som bola Slo-
venka? Ťažko je vysvetliť čo sme my, kto sme. Multikultur.“(žena, 23 
rokov, Srbsko) 
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„Keď sa ma niekto spýta, ty ako vieš tak dobre po slovensky?... Lebo 
som Slovák... Tak ako si Srb?... No to si spolužiaci zo mňa, sa tak vy-
smievajú, že keď chceš tak si Srb a keď nie, tak si Slovák. No potom 
naozaj ja neviem ako sa mám predstaviť. Ja mám národnosť, čak, po 
národnosti Slovák, po občianstve Srb, ale doma my Slováci voláme, my 
sme Slováci tam ako som v Srbsku. Aj Srbi, čo tam poznám, čo sú origi-
nál Srbi, tak vy Slováci, vy Slováci. No a tu keď prídem, tak vy Srbi. To 
akoby som mal dvojité...“ (muž, 20 rokov, Srbsko) 

„No to je pravda, že ma pozerajú...nepozerajú  ma ako Slováka, som 
pre nich Srb, aj pre spolužiakov, lebo som zo Srbska, akože som Srb, 
mám občianstvo srbské, ale národnosť je slovenská, oni to nikdaj nebu-
dú brať, akože som Slovák, a to je to najhoršie na tom vieš, doma som 
Slovák a tu som Srb... ale som Slovák.“ (muž, 23 rokov, Srbsko) 

Zaujímavá bola aj situácia, keď sa uskutočnil zápas v hádzanej medzi 
Slovákmi a Srbmi, kamaráti – študenti zo Srbska sa pri tejto príležitosti 
stretli a spolu toto podujatie sledovali. S istým pobavením respondent 
predostrel, že s ostatnými prítomnými nevedeli komu majú fandiť, preto 
im nezáležalo na výsledku zápasu a boli radi, že nakoniec skončil remí-
zou.  

 „Teraz bola taká náhoda, že sa stretli v tej hádzanej Slováci aj Srbi. 
A teraz bolo také, že pre koho hej, fandiť. Dobrý aj taký, aj taký výsle-
dok... ale dobre bolo, remízou to skončilo, jak keby sme chceli.“(muž b, 
26 rokov, Srbsko) 

 
My/oni & oni/my 
Po analýze výskumného materiálu a na základe nespočetných zúčast-

nených pozorovaní, môžem zhodnotiť, že interakcia medzi prichádzajú-
cim elementom (študentom) a okolitou spoločnosťou prebieha okamžite 
pri vstupe migranta do nového prostredia. Migrant spoločnosť posudzuje 
i hodnotí z vlastnej perspektívy Slováka žijúceho v zahraničí. Naopak 
prítomná majoritná spoločnosť zas vníma a kategorizuje členov tejto 
komunity a to väčšinou na základe zaužívaných predstáv a stereotypov, 
ktoré má vytvorené o krajinách a občanoch, z ktorých študenti pochá-
dzajú. Toto vzájomné nazeranie prebieha teda s už vopred nadobudnu-
tou výbavou rôznych klasifikácií, či už o pozorovanej minorite alebo ma-
jorite. Tento proces však nie je statický, v priebehu času sa mení 
a prispôsobuje v dôsledku stretov a získaných nových poznatkov 
o skupine. 

Študenti už pri prvých kontaktoch s majoritou, vnímali pre nich neoča-
kávané reakcie spoločnosti. Tá si v momente, keď sa dozvedeli, že in-
formátori pochádzajú zo zahraničia, nevedela vysvetliť výbornú znalosť 
slovenčiny respondentov. „Ja si takéto veci dosť všímam, z takého, po-
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vedal by som psychologického aspektu...a veľmi si to v hlave analyzujem 
každého toho človeka, ako ma vníma, že keď sa zoznamujeme a poviem 
mu, že som zo zahraničia, alebo som cudzinec, alebo to je jedno, tak 
u niektorých učiteľov, alebo dokonca by som spomenul kolegov, spolu-
žiakov, bolo to veľmi, veľmi vidieť... bolo to veľmi vidieť, že úplne zostali 
ako v šoku, počkaj a jak... však, jak vieš tak veľmi dobre po slovensky 
a ty si tu dva alebo tri roky... ale boli aj takí, ktorým to bola normálna vec. 
Potom som sa snažil zase zanalyzovať tých ľudí, že tí, ktorí to brali ako 
normálnu vec, tak predpokladám, že tí mali styk. To znamená so zahra-
ničím, s cestovaním, možno voláke výmenné pobyty ešte, neviem, takto 
to asi vnímam, ale že som si všímal, všímal som si a všímam si ešte 
stále.“ (muž, 25 rokov, Srbsko) 

 
Vnímanie majority migrantom  
Prostredie Slovenska a Slováci nie sú pre danú skupinu migrantov cu-

dzie. Poväčšine už pred začiatkom štúdia na vysokej škole Slovensko 
navštívili, či už ako hostia u príbuzných, v rámci školských výletov 
a exkurzií alebo prostredníctvom zájazdov s folklórnymi súbormi. Navyše 
im množstvo informácií sprostredkovali aj kamaráti či známi, ktorí na Slo-
vensku študovali alebo sa usadili. Avšak ak už krajinu pred príchodom 
navštívili, vždy išlo len o krátkodobé pobyty a teda počas tohto oklieštené-
ho časového obdobia nebolo možné spozorovať všetky kultúrne odlišnosti. 
Preto sa migranti, i keď pre nich prostredie majority nebolo úplne nezná-
me, stretli po príchode s rôznymi situáciami, ktoré ich prekvapili. „No to sa 
stalo... neraz, nejak, dajme tomu nejaký vtip, ktorý určitá osoba neprežila 
tak dobre, alebo dajme tomu bol tam nejaký kultúrny rozdiel..., ktorý tá 
osoba nepochopila, alebo prakticky mi vadí, keď sa každú druhú minútu 
štrngá pri stole...no tak, toto bol taký konkrétny príklad, ... nie že mi to 
vadí, ale... proste už poniekedy je to trápne, my nepozeráme do očí, keď 
zakaždým štrngáme lebo, už podľa mňa to sa stráca už z toho efektu, 
z toho významu...keď zakaždým sa pozeráš..., no také veci... alebo ne-
viem... siesta, je tiež takou kultúrnou črtou našej latinskosti, to čo tu neni 
práve také časté... to ma napadne teraz neviem, možno sú aj druhé ve-
ci.“(muž a, 23 rokov, Rumunsko) 

Po analýze výskumného materiálu sa vykryštalizovali zaujímavé ziste-
nia o predstavách skúmanej skupiny študentov. O tom, ako vnímajú nás, 
Slovákov, akí sme, ako sa správame, ako a či vnímajú rozdiely 
v mentalite a kultúre našej a ich domácej. Sama som bola prekvapená, 
aké prívlastky priradili  Slovákom, ako ohodnotili našu mentalitu, kultúru i 
naše správanie. 
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 Najčastejšie/najfrekventovanejšie charakteristiky a označenia pre ma-
joritnú spoločnosť je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 

 „Slováci sú liberálnejší...“ 

 „Slováci sú kultúrnejší národ...“ 
„Slovensku by som dal prednosť v tej hlavne kultúre, aj kultúra medzi 

sebou, aj vyjadrovanie a toto, vieš u nás je také, že u nás málokto ti vy-
ká, tu odídem do agentúre a povie mi pán, to u nás ninto, že by mi pove-
dal gospodin.“(muž, 24 rokov, Srbsko) 

 „Na Slovensku je kultúra na omnoho vyššej úrovni ako v Srbsku, 
je vyspelejšia...“ 

„Môžem povedať tak, že páči sa mi kultúra, slovenská kultúra, aká je 
ľudstva, slovenská mentalita v podstate, že sú fakt kultúrni ľudia. Na roz-
diel od, čo máme na Dolnej zemi my, je to iná mentalita, aj iná kultúra, ale 
teraz pozerám z toho hľadiska, že kultúra je na Slovensku na oveľa vyššej 
úrovni ako v Srbsku. Čo sa týka počať od folklóru, od regiónu, samotného 
spracovania regiónov, teraz sa začalo to aj nejak u nás pracovať, no, pra-
covalo sa aj dávanejšie, ale teraz to začalo byť nejak aktuálne, ale pred-
tým... Oveľa vyspelejšie je Slovensko ako je Srbsko.„(muž b, 26 rokov, 
Srbsko)  

 „Slováci sú poctiví, vravia pravdu, radšej sa priznajú...“ 
„Slováci sú takí poctiví, všetko dobre robia, nič, že by dačo neurobili, 

vravia pravdu, že radšej sa priznám, že nemám, čo ja viem, takí sú, as-
poň spolužiaci moji.“(žena, 22 rokov, Rumunsko) 

 „Slováci sú milší, slušnejší a ochotnejší (vykajú si navzájom, au-
tá zastanú chodcom na prechode, Slováci pracujúci v službách 
sú ochotnejší)...“ 

„Sú oveľa milší ľudia ako u nás, na pokladni bárs de, príjemnejší, kaž-
dému nech sa páči, dobrý deň. To sa mi páči, auto keď ťa pustí, keď 
ideš cez prechod.“(muž, 20 rokov, Srbsko) 

 „Ústretovejší sú ľudia v obchodoch ako v Rumunsku, inak s tebou 
rozprávajú, vybavujú veci inak, ale záleží ako všade. Ale sú tu trošku 
milší, aj predavači, aj tí, čo sú za pokladňami, tak troška inak sa správajú 
ako u nás, ale záleží aj od človeka aj od obchodu. Čo sa týka takých čo 
sú v Hypernove alebo tak, tak tam som si napríklad nevšimol, že by boli 
nejakí milší, ale čo sa týka takých obchodov, čo ja viem oblekov, tak takí, 
že hneď vám poradíme, vyjdú v ústrety, sú takí milší.“ (muž b a muž c, 
23 rokov, Rumunsko) 

 „Slováci sú väčší diplomati, chodia okolo horúcej kaše...“ 
„No, to sa mi tu páči, že keď tu vojdeš do obchodu, tak, v Rumunsku, 

že tak, to keď vojdeš do obchodu, nie že dobrý deň alebo čo, to riedko 
stretneš takú predavačku, že pekne sa ti venuje áno a čo. Tu sa mi to 
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páči, dobre, stretla som aj také nie práve už ochotné, ale väčšinou je to 
pekné, to sa mi vždy páčilo, pekne vojdeš do obchodu, pozdraví sa ti 
každý. No sú takí diplomatickí.“(žena, 19 rokov, Rumunsko) 

„Ale Slováci sú takí, aj vo vyjadrovaní takí elegantní, vieš, že úplne, že 
ťa vedia tak elegantne, vieš, že keď niečo tak, nepovedia, že priam, že  
nie, ale tak elegantne vedia okolo tom obkrútiť ťa, tak diplomatic-
ky.“(žena, 21 rokov, Rumunsko) 

 „Na Slovensku je menšia byrokracia...“ 

 „Slováci sú uzavretejší, sebeckejší...“ 
„Čo sa mi nepáči, podľa mňa sú tu ľudia viac sebeckejší voči sebe, takí 

viac uzavretejší do seba, ale zase. Takže tá kultúra je podľa mňa inačia. 
Hlavne mentalita ľudí.“(muž, 22 rokov, Rumunsko) 

 „Slováci sú chladnejší...“ 
„Ja hlavne z toho krúžku, neberiem tak, že sú všetci takí, ale možno sa 

mi zdajú nie až takí priateľskí ako som si predstavovala. Slováci neviem, 
trošku sú takí chladnejší, ako nie práve ako Nemci, to sú príliš chladní 
ľudia, ale tak neviem zdá sa mi, že je ten rozdiel takí v tom pohostinstve, 
že Rumuni sú takí viac pohostinnejší a priateľší ako Slováci.“(žena, 19 
rokov, Rumunsko) 

 „V porovnaní s domovom majú Slováci mentalitou bližšie ku 
Germánom...“ 

„Tak táto oblasť Slovenska, tento nitriansky kraj a okolie je, dá sa po-
vedať, viac germánske, viac finančne orientované,  viac materialistické 
by som povedal,  celkovo ako globálne...neviem posúdiť tie druhé regió-
ny, lebo tam som nebýval, nežil,  ale tak kultúra, aspoň sedmohradská je 
dosť blízka tejto, ale zas Rumunsko, to je taká zmes tých kultúr aj ten 
vplyv turecký dajme tomu, alebo viem ja, na východe...tá Moldova je 
trochu ovplyvnená aj trochu tou ruskou kultúrou... no v podstate tým 
pravoslávím a tou tureckou kultúrou, ale hlavne tým pravoslávím, takže 
náboženstvo samozrejme to ovplyvňuje a mení tú kultúru... a všetko, 
materiálnu, nemateriálnu... z určitého hľadiska je to lepšie, z určitého 
hľadiska je to horšie.”(muž a, 23 rokov, Rumunsko) 

 „Východniari sú mi mentalitou najbližší (sú dobrí ľudia)...“ 
„Ešte ľudia, čo sú z východe tak sú takí, východniari sú takí, takí bližší, 

ale tu je to už viac také odmerané.“ (muž, 22 rokov, Rumunsko) 
„Východniari sú dobrí ľudia by som povedal, tí sú zo Slovákov ak mám 

generalizovať tak sú najbližšie k našim. Sú takí oveľa pohostivejší, aj 
keď prídeš do krčmy, tak je to úplne iné.“(muž a, 26 rokov, Srbsko) 

 „Slováci malý problém „nafúknu“, trápia sa nad maličkosťami, 
sťažujú sa...“ 
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„Také sa mi tu nepáči, že napríklad, že ťažko, nie že ťažko, ale inak 
problémy zvládate. A vieš, keď máte nejaký maličký problém, tak si ho 
vidíte, nie vy, ale čo mám skupinku, taký problém z toho urobíte, že tak 
zbytočne je to. Vieš u nás, sme možno tak vychovaní v tých problémach, 
inak zvládame tie problémy, si neberieme každú maličkosť za niečo veľ-
ké. Vidím spolužiačky, že nespravia skúšku, hneď polovica plače, narie-
ka, no čo, máš druhý termín alebo máš čo, no neviem. No ale nie len 
takto to o skúškach, ale aj všeobecne, na diskotéki, keď mu dievča povie 
nie, a čo ? Príde iné, príde druhé. Ale inak všetko je tu podobné.“ (muž, 
24 rokov, Srbsko) 

 „Na Slovensku sú príliš malé mestá, ale Nitra je pekná...“ 
„Malé mestá sú tu. No, ale vážne, Bukurešť má dva milióny 

a Bratislava má štyristotisíc obyvateľov. Ale Nitra je pekné mesto, také 
ako dedina. Všade zeleň.“(žena, 22 rokov, Rumunsko) 

 
Naproti tomu udávajú respondenti pre porovnanie aj charakteristiky 

domácej krajiny, mentality, nátury ľudí: 
 

 „Slováci z ... sú pohostinnejší...“ 
„Chýba mi trošku srbská mentalita, lebo my sme úplne niečo iné ako ... 

Samozrejme sme chovaní trošku inde ako aj každý štát, čo má, možno 
aj dedina od dedine, že sa rozlišuje, nie že možno, ale určite sa rozlišuje, 
tak aj krajina má inú mentalitu, chýbe mi trošku tá mentalita, lebo Srbi sú 
oveľa pohostivejší národ ako sú Slováci.“(muž a, 26 rokov, Srbsko)  

„Lebo vieš Rumuni sú takí... hmm, čo ja viem, priateľskí, zhovorčiví, 
pohostinnejší národ sa mi zdá.“(žena, 19 rokov, Rumunsko) 

 „Slováci z ... sú priateľskejší, otvorenejší, úprimnejší...“ 
„No oni sú takí národ, ale nemajú len negatíva, majú aj pozitíva, nie je 

všetko len negatívne. Vedia oni byť aj dobrí, priateľskí, otvorení 
tiež.“(žena, 23 rokov, Srbsko) 

„Lebo mne sa tak aspoň zdá,  že Rumuni sú viac priamejší národ 
a Slováci sú viac diplomatickejší. Tak je. Rumuni ti priam do tváre pove-
dia, čo majú, kým Slováci by to skrývali alebo neviem, nechcú ti povedať 
priam čo...“(žena, 21 rokov, Rumunsko) 

 „Slováci z ... sú temperamentnejší, bližší, odvážnejší...“ 
„Zvyknutá som viacej na takú tú našu mentalitu, neviem to konkrétne 

opísať, že čo to je, ale sme iní my trochu ako tí dolnozemskí Slováci, sa 
viac podobajú tým Balkáncom, sú takí, či temperamentnejší ten charak-
ter či čo, ja neviem. Aj skôr sú takí, neviem, bližší sú ľudia medzi se-
bou.“(žena, 24 rokov, Srbsko) 

 „A takí sú akoby odvážnejší ľudia, takí slobodnejší, je rozdiel, sú aj tu 
takí ľudia, ale väčšina ľudí sa mi zdá, že je taká chladnejšia, uzavretej-
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šia, nehovorím, že všetci, to sa nedá zgeneralizovať, ale...“ (žena, 24 
rokov, Srbsko) 

 „Ja tiež som si myslela, že Slováci sú viac takí priateľskí 
a pohostinnejší, ale zase Slováci, no Rumuni sú viac temperamentnejší 
národ a Slováci sú nie takí.“(žena, 21 rokov, Rumunsko) 

 „Srbi sú konzervatívnejší...“ 
„Srbi sú oveľa konzervatívnejší, niektoré náhľady neakceptujú. Majú 

akože niečo a toho držia. Tu na Slovensku je väčšia tá voľnosť, ty si 
človek aký si. A Srbi sú väčšinou takí, že napríklad homosexualita. To 
u nás vôbec nie je. Tu aj keď sa pozerám na disco, tak je to okej, príde 
chlap a chytí nejakého chlapa za riť, u nás keby sa niečo také stalo, tak 
by ho zabili. No, nie že zabili, ale zbili. To u nás nie je akceptovateľné, 
neni to proste normálne.“(žena b, 22 rokov, Srbsko) 

 „U Slovákov z ... je väčšia byrokracia...“ 

 „Slováci z ... nevykajú, nezdravia sa v obchodoch...“ 
„To som si všimla, keď som prišla, prvý deň, keď som prišla, tak som si 

všimla rozdiel medzi mentalite chorvátskej aj srbskej a slovenskej, že sú 
iní ľudia tu, nejak iný spôsob života, iný spôsob správania, buď na ulici, 
lebo v obchode, v škole, rozdiely sú proste, neviem...V tom správaní, 
inakšia kultúra, trvalo, kým som si zvykla, že sa musím so všetkými 
zdraviť, keď som v obchode, u nás nie je taká kultúra, že by sa ti všetci 
zdravili. Nejaké také malé veci že, ale som si ich všetky všimla.“ (žena, 
21 rokov, Chorvátsko) 

Ak by som mala zhrnúť pohľady a náhľady na odlišnosť medzi Slo-
vákmi a Slovákmi z Dolnej zeme na základe názoru respondentov, v tom 
prípade sú Slováci v porovnaní s Dolnozemcami slušnejší, kultúrnejší, 
milší a ochotnejší v službách, na Slovensku je menšia byrokracia, Slová-
ci sú diplomati, ale naopak sú oproti Dolnozemcom uzavretejší, chlad-
nejší, sebeckejší, viac sa sťažujú, Východniari sú mentalitou bližší. Dol-
nozemci sú pohostinnejší, temperamentnejší, priateľskejší, otvorenejší, 
ale aj konzervatívnejší, v obchodoch menej ochotní. 

  
Vnímanie migranta majoritou 
Predchádzajúca stať poskytuje náhľad do vnímania majority migran-

tom, čo reflektujem prostredníctvom pocitov či skúseností respondentov, 
ktoré nadobudli pri príchode na Slovensko a najmä pri strete s členmi 
majoritnej spoločnosti. Naopak táto podkapitola zaznamenáva hodnote-
nia a charakteristiky, ktoré pridelili študentom samotní Slováci, a ktoré 
popisovali na základe vlastných skúseností. Predmetom skúmania nebo-
lo zistiť, či sa tvrdenie migrantov zhoduje s pohľadom majority, cieľom 
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bolo len zaznamenať pocity a dojmy informátora, ktoré má pri strete so Slo-
vákmi. 

Veľmi častým javom, na značné prekvapenie mojich respondentov, bo-
la neinformovanosť okolitého majoritného prostredia (najmä z radov 
spolužiakov či rovesníkov) o existencii komunity Slovákov na Dolnej 
zemi, o historických kontextoch sťahovania Slovákov, o etnických dias-
pórach v zahraničí. Prekvapivo reagovali na veľmi dobrú znalosť sloven-
činy, ktorú si vôbec nespájali s inoetnickou príslušnosťou. 

„No to, to práveže nevedeli, to už nemôž niekomu vysvetliť, alebo sa mi 
nechce už ani vysvetľovať každému, že jáj ty si zo Srbska a ty čo tu ?... 
ako niekto nemôže pochopiť ja neviem, neviem čo sa učia ako na sloven-
ských školách dejiny.. no tí starší všetci vedia, možno aj preto, že mali tie 
skúsenosti, možno že tam boli, ale takto mladší ako moji rovesníci...tí sa 
pýtajú, a ty ako vieš tak dobre po slovensky, keď si ty zo Srbska a potom 
je ťažko mu to vysvetliť, lebo sa oni to neučili.“ (muž, 20 rokov, Srbsko) 

„A ty nemáš nikoho rodinu na Slovensku, u koho si ty tu?...a potom keď 
mu poviem, že mne je do Srbska vše kratšia cesta ako jemu do Košíc, 
alebo tam...tak nemôžu pochopiť, to je potom smiešne také, to mi je už, 
nechce sa mi ani hovoriť.“(muž, 20 rokov, Srbsko) 

„A spolužiaci, im to bolo čudné, väčšina ani nevedeli, že existuje niečo 
také, že sú Slováci z Rumunska, ale dobre, no bolo to pre nich zaujíma-
vé, že sme z Rumunska, nevedeli to pochopiť, že ako vieme po sloven-
sky, keď my sme z Rumunska.“(žena, 19 rokov, Rumunsko) 

Pri výskumných rozhovoroch stáli v centre môjho záujmu aj retrospektívne 
náhľady respondenta na počiatočné dojmy a subjektívne pocity pri vstupe 
do novej spoločnosti, neznámeho kolektívu. Väčšina informátorov pri výpo-
vediach deklarovala veľmi pozitívne skúsenosti s prístupom majority, či už 
miestnych pedagógov alebo spolužiakov. Po počiatočných prekvapivých 
reakciách z toho, že na Dolnej zemi žijú Slováci, sa stretávali s nadšením, 
snahou pomôcť a príjemnými dojmami. 

„Eeemmm, nie, len dobre....kedy komu poviem, že  som Srb, tak vonku, 
tak ooooo, oooo, tak to ja poznám, a potom Djoković a Vidić, vymenujú 
všetkých športovcov, tých dosť takých známych.... a potom hneď tri  
prsty

2
 ukazujú.“(muž, 20 rokov, Srbsko) 

 „Negatívne nie, nemôžem povedať, že negatívne, všetko pozitív-
ne.“(žena, 21 rokov, Chorvátsko) 

„Väčšinou som mala pozitívnejšie skúsenosti, že keď zbadali, že som 
zo Srbska, tak bolo ááá, že čo, kto, že chceli vedieť kto som, čo 
som....no im to bolo dosť aj také že neznáme, no neviem a sa im to páči-

                                                           
2
 Tri prsty v srbskej kultúre sú podľa informátorov symbolom Otca, Syna a Ducha svätého, 

nesú význam príslušnosti k národu, spolupatričnosť, či víťazstvo. Často býva tento symbol 
využívaný aj pri športových zápasoch. 
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lo, že vieme aj my rozprávať ako slovensky a to im bolo také zaujímavé.“ 
(žena, 24 rokov, Srbsko) 

„Som myslel, že to bude tak kadejak ma budú brať zboku alebo jak.... 
ale celkom to bolo dobre, s profesormi hej, so spolužiaky, celkom dobre 
sme vychádzali...ešte teraz stále.“( muž b, 23 rokov, Rumunsko) 

Skúsenosti migrantov v konfrontácii s majoritným prostredím na Slo-
vensku sú teda poväčšine pozitívne. Toto tvrdenie nám jednoznačne 
potvrdzuje väčšina spomenutých zaznamenaných výpovedí responden-
tov. Výnimka však potvrdzuje pravidlo a tak som sa i ja počas vý-
skumných rozhovorov stretla so zriedkavými negatívnymi skúsenosťami, 
ktoré sú podľa môjho názoru, vzhľadom na rôznosť ľudskej povahy, inte-
ligencie a hodnotového systému, čiastočne prirodzené. 

Ako jeden z príkladov negatívneho nazerania na migranta sa ukázal 
postoj spolužiakov na začiatku štúdia, informátor vnímal odstup 
a predsudky na základe jeho krajiny pôvodu. Túto skutočnosť pripisoval 
najmä negatívnemu obrazu, ktoré vytvorili médiá o Srbsku, na základe 
čoho mali jeho rovesníci určité predsudky. 

„Ale spolužiaci, kolegovia... tí ma hľadeli divne, akože Srb, že som zo Srb-
ska... a potom samozrejme už sme po tých dvoch vojnách čo boli 
v deväťdesiatom druhom a deväťdesiatom deviatom, vtedy médiá „veľmi 
dobre“, dosť dobre nastavili... zle ukázali Srbsko svetu, takže niektorí ľudia 
mali predsudky a niektorí ľudia sa napríklad so mnou rozprávať nechceli 
a tak, mali predsudky proste, nevedeli kto som, čo som, pozerali tak zbo-
ku.“(muž a, 26 rokov, Srbsko) 

Za jeden z podstatných problémov v pohľade majoritnej spoločnosti 
na minoritnú skupinu je fakt, že slovenskí spolužiaci vo väčšine prípa-
dov nepovažujú svojich spolužiakov z Dolnej zeme za Slovákov, ale za 
Srbov, Rumunov či Chorvátov.  

„No to je pravda, že ma pozerajú...nepozerajú  ma ako Slováka, som 
pre nich Srb, aj pre spolužiakov, lebo som zo Srbska, akože som Srb, 
oni to nikdaj nebudú brať, akože som Slovák, a to je to najhoršie na tom 
vieš, doma som Slovák a tu som Srb... ale som Slovák.“ (muž, 23 rokov, 
Srbsko) 

Jedným z nepríjemných stretov s majoritou je aj príklad Slovenky žijú-
cej v Srbsku, ktorá pochádza z obce Jánošík v Banáte vo Vojvodine. 
Pochádza teda z južnejšej obce, kde je slovenský jazyk výrazne ovplyv-
nený srbčinou, v dôsledku toho mala študentka pri príchode problém 
s tým, že jej spolužiaci Slováci nerozumeli, dokonca sa vysmievali. 

„Všelijaké, bolo aj normálnych a ja som mala trošku problém, že ja som 
trošku ako z južnejšej dediny, my dosť máme ako, na rozdiel od nich 
z Petrovca, my slabšie rozprávame, takže slovenčinu máme takú veľmi 
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posrbčenú, tak mne to bol taký problém, že mne bolo dosť málo rozu-
mieť ...bolo aj takých, že ááá, naučíš sa, akože boli aj takí, že sa mi vy-
smievali a kedy ako no, stretávala som všelijakých ľudí... aj takých čo na 
mňa pozerali, že čo si sem prišla vôbec.“(žena, 24 rokov, Srbsko) 

Počas rozhovorov s členmi komunity Slovákov žijúcich v Rumunsku, 
popisovali respondenti negatívne reakcie majoritnej spoločnosti na sku-
točnosť, že sú  Rumuni, a že teda pochádzajú z Rumunska. Tieto preja-
vy súviseli so stereotypnými predstavami o etniku i národe. Konkrétne 
predsudky je možné vidieť v stotožňovaní Rumunov s rómskou menši-
nou, v obavách, že kradnú, v xenofóbnom nazeraní na túto krajinu a jej 
obyvateľov. 

„A niektorí zasa, no som si aj všimol, že keď povieš, že z Rumunska, 
tak ťa berú, ako keby si bol cigán, alebo tak niečo, veľa ako spolužiakov 
som si takto všimol, niektorých ako, že to neni ich veľa ale...vravia... a to 
ja som si myslel, že tam sú akože Róm, že akože Romania, že ide 
o cigána, že každý ako, že Rumuni sú cigáni.“(muž b, 23 rokov, Rumun-
sko) 

Naproti tomu jeden z respondentov osobnú skúsenosť s xenofóbnym 
správaním majoritnej spoločnosti nereflektuje, a ako možný dôvod uvá-
dza fakt, že komunikuje po slovensky. 

„A na Rumunsko jednoznačne, to vždy, ale ja osobne nemám žiadnu 
negatívnu skúsenosť, sprostých ľudí nevnímam, hlavne a zas veci, ktoré 
sú v médiách, tak sú čiastočne aj pravdivé....takže, ja osobne som nemal 
žiadnu zlú skúsenosť... ale nepamätám si žiadnu nepríjemnú skúse-
nosť... možno preto, že komunikujem slovensky.“(muž a, 23 rokov, Ru-
munsko) 

S predsudkami sa stretli aj informátori – Slováci žijúci v Srbsku, okolie 
pokladalo príslušníkov tohto národa za chudobných, bez základných tech-
nických vymožeností. Tu sa taktiež stretávame so stereotypnými predsta-
vami o národe i jeho príslušníkoch. Konkrétne sa s takouto situáciou stre-
tol respondent počas návštevy Slovenska v priebehu štúdia na gymnáziu. 

„Tak vieš čo, hlavne tie predsudky, že niektorí to chápali, niektorí sa 
vyzvedali, že ako je to u vás, že Milošević a tak, ten bývalí predseda 
Juhoslávie... ja som sem chodil do Nitry na Párovské gymnázium. Moje 
gymnázium aj Párovské majú dohodu, že chodia študenti na výmenu 
a to je taká výmena, že chodia študenti od štvrtku do nedele, príde celý 
autobus, my sme chodili sem v apríle, na jar, a oni chodili sem 
v septembri, na jeseň, a vtedy tam som sa stretol s takými nepríjemnos-
ťami, že koľko viem, že tá učiteľka, ktorá bola zodpovedná,  povedala, že 
nepýtajte si od nich, že oni sú chudobní a takéto veci.... a potom, keď 
prišli ku nám, tak, že vy máte telku? Vy normálne žijete, počítače, mobi-
ly... neserete normálne v tých latrínach.“(muž a, 26 rokov, Srbsko) 
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Niekoľko vlastných postrehov zo zúčastnených pozorovaní  
Na základe dlhodobých pozorovaní skúmanej komunity študentov 

z Dolnej zeme, vďaka častým stretnutiam s členmi tejto skupiny, i na zá-
klade neformálnych rozhovorov o skúmanej komunite s majoritnou spo-
ločnosťou (spolužiakmi, kamarátmi a kolegami z folklórneho súboru), som 
sa rozhodla ako súčasť práce vytvoriť aj niekoľko bodov obsahujúcich 
charakteristiky Dolnozemcov tak, ako ich vnímam ja a okolitá societa 
známych a priateľov v Nitre. 

 
- Dolnozemci pôsobia v novom prostredí exoticky (pri stret-

nutiach s majoritou vyvolávajú všeobecný záujem okolia, okamžite 
je na nich upriamená pozornosť, na čo sú už na Slovensku zvyknu-
tí, okolie sa začne zaujímať, pýtať na kultúrne rozdiely, na slovné 
výrazy v jazyku domovskej krajiny, na životnú úroveň, najčastejšie 
sa vypytujú na predsudky a hľadajú odpovede na otázky typu, ako 
sa tam žije, koľko ľudia zarábajú, kde  pracujú, atď.) 

- vo väčších kolektívoch sú zreteľné ich prepojené vzťahy (pri 
nespočetných stretnutiach v krčmách, na zábavách, zájazdoch so sú-
borom, výletoch a chatách trávia čas spolu, sedia spolu za stolom, se-
dia spolu v autobusoch, bývajú spolu na izbe v rámci zájazdu 
s folklórnym súborom, atď.) 

- majú omnoho väčšiu vedomosť o histórii svojej krajiny 
a histórii krajanov z Dolnej zeme (ľudí často prekvapujú vynikajúcimi 
znalosťami o kultúre a histórii svojich predkov, vedia o migračných vl-
nách, niektorí vedia lokalizovať, z ktorých častí Slovenska sa ich pred-
kovia v rámci migračných vĺn pohli smerom na Dolnú zem) a mnohí sa 
podieľajú na rozvoji kultúry v domácej krajine (sú členmi miestnych 
spolkov, folklórnych súborov) 

- migranti sú hrdí na svoj pôvod a svoju kultúru (komunita dol-
nozemských Slovákov sa rada identifikuje so svojou krajanskou kul-
túrou, pri akejkoľvek príležitosti (najmä pri konfrontácii s otázkami 
majoritnej spoločnosti) sa hrdo hlásia ku svojej kultúre, ku prinálež i-
tosti k Dolnej zemi) 

- špecifický slovný prejav obsahujúci množstvo archaických 
slov (komunita študentov z Dolnej zeme má archaickú slovenčinu plnú 
zakonzervovaných, u nás už nepoužívaných slov, ktoré sú nanajvýš 
súčasťou slovníka generácie našich starých rodičov, napr. „už by mi 
bolo náčim ísť“, „nikdaj som nevedeu“, „ to mi často mamouka vravie-
vali“,“doháň“, „hajde“, typické je aj výrazné mäkčenie v slovách ( boľi, 
najľepšia, aľe, ďaľeko,...)  
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- slovný prejav obohatený o vulgarizmy (ako o sebe migranti 
často tvrdia, pre nich je nadávať prirodzené, bežné, pre nich nadáva-
nie nemá až taký pejoratívny charakter ako u nás, nie je tomu prikla-
daná taká hodnota, nadávajú najmä pri potrebe zdôrazniť nejakú sku-
točnosť „jebem ti pičku materinu“, „jebem ti májku“, „suč pula“, „bodaj 
ho bol býval féne zjedou“,...) 

- Dolnozemci sú galantnejší, viac dbajú na bontón ...(napríklad 
vždy pustia ženu prvú do dverí, podržia dvere, ospravedlňujú sa po vy-
slovení nevhodných narážok či vtipov pred ženskou spoločnosťou) 

- majú silné rodinné vzťahy (aj keď študenti deklarujú, že sa cítia 
mimo rodiny  a domova dobre, že pri dlhšom pobyte doma sa dostáva-
jú do klasických problémov spôsobených generačnou bariérou, aj na-
priek tomu majú silné väzby s domovom a rodičmi či súrodencami, 
často si volávajú, mnohí takmer denne „skypujú“ s rodičmi, často trávia 
sviatky či dovolenky s rodinou...) 

- vzťah ku fajčeniu (v komunite dolnozemských Slovákov skoro 
všetci fajčia (najmä chlapci), ako sa vyjadrujú, u nich je fajčiť normál-
ne, u nich doma fajčia všetci, je bežné, že na Dolnej Zemi ľudia fajčia 
doma v obývačkách, v kultúrnom dome počas zábav, niektorí argu-
mentujú, že je to najmä vplyvom tureckej kultúry, a že je to u nich do-
ma v móde, najmä medzi mladými mužmi, tvrdia, že tam fajčia všetci, 
už od strednej školy, že aj keď im to nechutilo, citujem: „kto na Dolnej 
zemi nefajčí, je lúzer“...) 

- výborná znalosť jazykov, žiadny strach z komunikácie 
v cudzom jazyku (čo je podľa môjho názoru z časti spôsobené spolu-
žitím v menšinovom prostredí s inými minoritami, tiež bilingvizmom 
respondentov, ale aj napríklad tým, že v domácej televízii nemajú filmy 
nadabované, ale v pôvodnom znení s titulkami)  

- majú menšiu tendenciu byť xenofóbni (ako som už spomínala, 
žijú v etnicky zmiešaných oblastiach, a tak prirodzene akceptujú aj iné 
národnosti, sú tolerantnejší) 

- charakteristická fyziognómia tváre (sú viditeľné podobné rysy 
tváre medzi Slovákmi z rovnakej zahraničnej oblasti) 

- hrdí Dolnozemci (najmä u Slovákov z Vojvodiny sa často preja-
vuje vyslovená hrdosť, študentovi z Báčskeho Petrovca nikdy nie je pri-
drahé pivo, večera, či cigarety... Informátori sa vyjadrovali, že pre nich 
(Srbov) je to otázka cti, že síce žijú s minimálnymi platmi často veľmi 
skromne, čo sa však týka ciest do zahraničia, na dovolenku či zájazd, 
tam si doprajú, je to otázka cti, ukázať, že na to majú, ísť do lepšej reš-
taurácie a minúť peniaze, ktoré na to dlho odkladali)  

- prajnosť a ochota pomôcť (najmä, čo sa týka platenia v krčme, 
delenia sa o jedlo, pohostinnosť aj v domácom prostredí pri hostení 
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návštevy, veľká ochota pomôcť, citujem: “Keď môžem, tak pomôžem.“ 
Súvisí to podľa mňa s tým, že sú zvyknutí či už z domáceho prostredia 
alebo na Slovensku na vzájomnú interakciu a pomoc v rámci komuni-
ty) 

- špecifické stravovacie návyky (tie sa preukazujú najmä v tom, 
že všetci dolnozemskí študenti zajedajú akékoľvek hlavné jedlo chle-
bom, chlieb jedia ku všetkým polievkam i druhým jedlám (ku prílohám 
k mäsu, ku zemiakom, ryži), pri zdôvodňovaní najčastejšie spomínajú, 
že sú tak zvyknutí z domu, stretla som sa aj s názorom, že odôvodne-
nie je na základe cirkevnej tradície – chlieb náš každodenný, avšak je-
den z informátorov, Slovák žijúci v Rumunsku deklaroval, že tento zvyk 
je zaužívaný na základe historického kontextu a to z dôvodu niekdajšej 
chudoby rozšírenej na Dolnej zemi) 

 
Záver 
Celosvetový pohyb a presun populácie neobchádza ani územie Sloven-

ska. Slovensko už tak nie je len krajinou emigračnou, ale čoraz v intenzív-
nejšej miere i imigračnou. Súčasťou tohto trendu je aj migrácia za účelom 
štúdia. Mladí vysokoškoláci v plnej miere využívajú možnosti štúdia za hra-
nicami, či už prostredníctvom krátkych semestrových študijných pobytov 
alebo stáží, ale tiež sú ochotní odísť za možnosťou získania kvalitného 
vzdelania aj na čas zodpovedajúci plnej štandardnej dĺžke vysokoškolského 
štúdia. Do tejto kategórie spadajú aj študenti - Slováci žijúci na Dolnej zemi, 
ktorí sa stali predmetom príspevku. 

Vo väčšej intenzite začali Slováci z oblasti Dolnej zeme migrovať až 
po roku 1989 a teda vplyvom otvorenia hraníc a nástupom demokracie 
do krajiny. Od tohto obdobia začal počet migrantov, či už z radov pra-
cujúcich alebo študentov postupne narastať až tak, že v súčasnosti 
patria práve imigranti z krajín pôvodu slovenských zahraničných dias-
pór medzi najpočetnejšie skupiny prisťahovalcov. Predmetom skúma-
nia príspevku je problematika identity študentov z Dolnej zeme, ktorí 
zotrvávajú v meste Nitra. 

Migranti - študenti sú veľmi hrdými občanmi rodnej krajiny, radi o nej 
rozprávajú a deklarujú svoju príslušnosť k nej, výrazná je i lokálna identi-
ta, previazanosť s konkrétnou obcou či oblasťou pôvodu. Študenti sa 
vždy predstavujú ako Slováci žijúci v zahraničí, ich identita je spojená 
práve s prívlastkom „Som Slovák z...“. V prípade pobytu v zahraničí de-
klarujú len krajinu pôvodu avšak pri stretnutí so Slovákmi, sa im radi 
prihovoria. Informátori sa dostávajú občas do problémov s vnímaním 
vlastnej identity a to v dôsledku minoritného postavenia aj v domácej 
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krajine aj na Slovensku. Doma predstavujú pre okolie Slovákov, na Slo-
vensku zas Srbov, Chorvátov či Rumunov. 

Podľa názoru respondentov sú Slováci v porovnaní s Dolnozemcami 
slušnejší, kultúrnejší, milší a ochotnejší v službách, na Slovensku je 
menšia byrokracia, Slováci sú diplomati, ale naopak sú oproti Dolno-
zemcom uzavretejší, chladnejší, sebeckejší, viac sa sťažujú, Východniari 
sú im mentalitou bližší. Naproti tomu Dolnozemci sú pohostinnejší, tem-
peramentnejší, priateľskejší, otvorenejší, ale aj konzervatívnejší, 
v obchodoch menej ochotní. 

 Respondenti sa stretávajú na Slovensku s výraznou neinformovanos-
ťou majority o existencii slovenských diaspór na Dolnej zemi. Väčšina 
informátorov pri výpovediach deklarovala veľmi pozitívne skúsenosti 
s prístupom majority, avšak objavili sa aj negatívne skúsenosti a to naj-
mä xenofóbne prejavy spojené s predsudkami o krajine pôvodu, 
s odlišným slovným výrazovým prejavom. 

 Príspevok venujúci sa problematike identity Slovákov žijúcich 
v zahraničí je len zlomkom v množstve zaujímavých tém, ktoré táto ob-
lasť ponúka a ktoré sú hodné etnologického výskumu. Aktuálnosť je 
zvýraznená každoročne sa zvyšujúcim počtom prichádzajúcich študen-
tov, či pracujúcich z tzv. „slovenského zahraničia“. Vytvárajú na Sloven-
sku pomerne stabilnú komunitu, ktorá sa môže tešiť narastajúcemu zá-
ujmu spomedzi vedeckých kruhov. Práve skupina trvalo usadených mig-
rantov sa stáva inšpiráciou v ďalšom bádateľskom záujme a je tak vhod-
nou bodkou za predkladaným príspevkom.  
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Banskoštiavnický šachtág - rituál či divadlo? 
 
 

Zuzana Denková 
 
 
Abstrakt: The study is a contribution to dispute about metamorphosis of the 

old ritual ceremonies of the „devoted ones“ to impressive theatrical spectacle 
assigned to a wide public. It analyzes old initiatory student ritual practised on 
Mining and Forestry Academy in Banska Stiavnica and its gradual conversion to 
a theatrical event. That began in 1919 with transmigration of the Academy to 
Sopron town and continues to present day. The study draws partially from 
a diploma work named „Mining elements in a cultural and social life of Banska 
Stiavnica“ vindicated on Department of folklore and regional studies UKF  in 
2000 and the knowledge of historical form of  shaftday (šachtág) are acquired 
from several scientific publications(Tassonyi, 1905; Herčko, 2010; Durbák, 
1995) . Metamorphoses of the ritual are derived from an analysis of  inherent 
experiences and observations of shaftday evening , videograms, from the study 
of photographic material and also from interviews with miners, who regularly 
attend contemporary  shaftday. The Works of Arnold van Gennep (The Transient 
Rituals) and of Victor W. Turner (Course of Ritual), dedicated to transient rituals, 
served as theoretical basis. I have contemplated the latter-day shaftday in the 
context of Richard Schechner work, theatrical theorist, dealing just with imagina-
ry boundaries between ritual and theatre. 
 

Kľúčové slová: šaftág, rituál, divadlo, symbol, Banícka a lesnícka akadémia, 
baník, Banskoštiavnicko – hodrušský banícky spolok, Banská Štiavnica 

Key words: shaftday, ritual, theater, symbol, Mining and Forestry Academy, 
miner, Banskoštiavnicko - Hodrušský banícky spolok, Banská Štiavnica 

 
 
Významná časť baníckej kultúry sa v meste Banská Štiavnica formovala 

v období pôsobenia Baníckej a lesníckej akadémie. Jej počiatky siahajú 
do roku 1762 a v dobe svojho vzniku bola prvou vysokou školou technic-
kého typu nielen na Slovensku či v habsburskej monarchii, ale aj v Európe.  

Príspevok približuje osobitý iniciačný rituál študentov Banskoštiavnickej 
akadémie, ktorý sa po jej presídlení do mesta Šoproň postupne modifiko-
val a dnes už pripomína skôr divadelné predstavenie s prvkami iniciácie. 
Treba poznamenať, že šachtág sa prostredníctvom študentov akadémie 
rozšíril do sveta a dodnes patrí medzi živé tradície študentov baníckych 
odborov rakúskych a maďarských univerzít (napríklad Freiburg, Šoproň). 
Štúdia čerpá z diplomovej práce, ktorú som obhájila na Katedre folkloristi-
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ky a regionalistiky UKF v Nitre v roku 2000, a teda z výskumu, ktorý som 
pri jej tvorbe vykonala. Čerpala som v ňom okrem odborných publikácií 
o historických aspektoch šachtágu aj z videozáznamov a fotodokumentácie 
šachtágov, ktoré podnes pripravuje Banskoštiavnicko–hodrušský banícky 
spolok, a tiež z interview s baníkmi, ktorí sa na súčasnej podobe šachtágu 
pravidelne zúčastňujú. Teoretickým východiskom časti o pôvodnom historic-
kom šachtágu, vykonávanom každoročne študentmi akadémie, sú práce 
Arnolda van Gennepa a Victora W. Turnera, ktorí sa venovali problematike 
prechodových rituálov. Nad novodobým šachtágom, ktorý sa realizuje podľa 
scenára viackrát za rok z iniciatívy Banskoštiavnicko – hodrušského banícke-
ho spolku, som sa zamýšľala v kontexte prác Richarda Schechnera, divadel-
ného teoretika, ktorý sa zaoberá práve pomyselnou hranicou medzi rituálom  

a divadlom. 
 
Šachtág, ako 

o ňom píše v knihe 
o Baníckej 
a lesníckej akadémii 
I. Herčko (Herčko, 
2010, s. 391 – 392) 
sa odohrával 
v hostinci na Novej 
šachte, kde ho pre 
prvoročiakov (bale-
kov, fuchsov) pri-
pravovali starší 
poslucháči, označo-
vaní veteráni alebo 
firmy.  

Šachtágu predchádzalo prvé fáranie do štôlne Glanzenberg, ktoré sa 
končilo večer skokom cez kožu, iniciačným rituálom prvoročiakov prijíma-
ných do študentskej obce. Zúčastňovali sa ho všetci členovia obce, ne-
chýbal richtár, slávny magistrát a ďalší účinkujúci parodujúci vedenie mes-
ta. Šachtág sa začínal voľbou funkcií, ktoré usmerňovali celý priebeh ve-
čera. Dôležitými funkciami boli praeses (najvtipnejší akademik, ktorý udá-
val tón celej zábave), cantus praeses (predspev), či fuhrwerkovia (študenti 
dopravujúci opitých akademikov domov). Rôznosť pozícií fuchsov a firiem 
v spoločnosti študentskej obce bola viditeľná aj v zasadacom poriadku, 
keď pri inej tabuli sedeli firmy a inej fuchsovia. Zábava mala svoje pravid-
lá, pilo sa pivo, spievali piesne, prvoročiaci držali smútok, nepili vtedy, keď 
ostatní a ak v niečom zlyhali, za trest museli vypiť pohár piva (Herčko, 
2010, s. 391 – 392).  

 
obrázok č. 1 
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Vrcholom zábavy bol iniciačný rituál - skok cez kožu. Rituály, ako píše 
M. Wilson, odhaľujú hodnoty na ich najhlbšej úrovni. Človek vyjadruje 
rituálom svoje najdôležitejšie pohnútky, a keďže výrazové formy podlieha-
jú konvenciám a sú záväzné, sú zjavované hodnoty hodnotami celej sku-
piny  (Wilson, 1954, s. 241).  

Podľa priebehu šachtá-
gu môžeme za podstatnú 
hodnotu študentov baníc-
tva - budúcich baníkov, 
považovať disciplínu. Pr-
voročiaci sa od svojho 
príchodu na pôdu ban-
ského mesta učia rešpek-
tovať autority a teda tých, 
ktorí o baníckej práci ve-
dia viac. V študentskom 
prostredí sú autoritami 
profesori a starší poslu-
cháči, naučené vzory 
správania si študenti ne-
skôr prenášajú aj do pra-
covného prostredia. Preu-
kazovanie úcty priamym 
nadriadeným či skúsenej-
ším kolegom kvôli ich 
vedomostiam, skúsenos-
tiam, ale aj vyššiemu postaveniu v hierarchii, nemohlo chýbať v správaní 
začínajúcich zamestnancov baní. Ďalšími zdieľanými hodnotami, ktoré 
nachádzame v šachtágovom večere sú družnosť, kooperácia a silné so-
ciálne väzby. Vyjadrované sú spoločným sedením, jednotným odevom 
(uniformou) či spoločným spevom baníckych piesní. Úcta k spolupráci vy-
chádza z povahy baníckej práce, pri ktorej jeden baník nezmôže nič a dielo 
môže zavŕšiť iba kooperáciou kolektívu. Nebezpečná práca pod zemou 
vyžaduje i dôveru k spolupracovníkom, ktorá je tým silnejšia, čim sú si ľudia 
známejší, bližší.  

Rituály prechodu sú základom celého súboru obradov sprevádzajúcich, 
uľahčujúcich alebo podmieňujúcich prechod z jedného životného štádia, či 
spoločenského postavenia do druhého a neustále sprevádzajú všetky 
závažné okamihy ľudského života (Gennep, 1997, s. 171). Prechodový 
rituál možno tiež považovať za skúšku odolnosti a jeho aktéri sú vo fáze 
prechodu často obklopení najrôznejšími tabu, zákazmi a prísnymi pravid-

 
obrázok č. 2 
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lami správania (Eriksen, 2008, s 84 – 85). Ďalšie hľadisko zdôrazňuje, 
že rituály legitimizujú moc, sú teda dôležitým nositeľom ideológie a sú-
časne poskytujú účastníkom silné emočné zážitky. Iný náhľad sa zame-
riava na schopnosť rituálov dávať ľuďom možnosť premýšľať o spoloč-
nosti a o svojom postavení v nej (Eriksen, 2008, s. 263). V rituáloch 
prechodu, medzi ktoré môžeme zaradiť i skok cez kožu a celý šachtágo-
vý obrad, môžeme podľa Gennepa sledovať fázu odlúčenia, fázu na pra-
hu (zastavenia, čakania), fázu vstupu a napokon fázu prijatia (Gennep, 
1997, s. 34). V prvej fáze je jedinec alebo skupina, v našom prípade štu-
dent prvoročiak, vytrhnutý zo svojho pôvodného spoločenského prostredia 
(rodiny, domova, stredoškolského prostredia), aby sa v priebehu liminálnej 
fázy pohyboval v oblasti nejasného štatútu, mimo svoj pôvodný i budúci 
stav. Vtedy je povinný s pokorou a bez odporu prijímať príkoria zo strany 
starších poslucháčov, je vždy pripravený poslúžiť im a musí vydržať všetky 
žarty, ktorých je častým objektom. Potom je prijatý a začlenený do spoloč-
nosti vo svojej novej úlohe, v ktorej sa musí správať spôsobom, ktorý sa od 
nového postavenia očakáva.  

Ako píše V. W. Turner (Turner, 2004, s. 96) v liminálnej fáze sa v obdo-
bí medzi starým a novým statusom stretávame s prekonávaním ťažkostí, 
so stieraním hierarchických rozdielov a s udržiavaním adeptov v perma-
nentnom stave poníženia. Správajú sa pasívne a pokorne, bez výhrad 
poslúchajú svojich učiteľov a bez sťažností prijímajú akýkoľvek trest. Li-
minálna fáza umožňuje adeptom, v našom prípade prvoročiakom, pri spo-
ločnom prežívaní situácie „nepatrenia nikam“ a cez posilňovanie solidarity 
nadväzovať kamarátske vzťahy, ktoré môžu v ďalšom pracovnom živote 
pozitívne využívať. Sú pokorovaní, zbavovaní majetku (peňazí, tabaku, oble-
čenia) a zmierujú sa so stratou pôvodného postavenia (statusu). Potom sa 
očistení od nánosov minulosti zhosťujú novej úlohy študenta cisárskej aka-
démie a najmä baníka, ktorý dennodenne schádza do štôlní a šácht bez 
istoty návratu. 

V kontexte Gennepovej teórie o liminálnej fáze sa dá lepšie porozumieť 
ponižujúcemu „vítaniu“ prvoročiakov (fuchsov, ucháňov) staršími poslu-
cháčmi (firmami) na železničnej stanici v Hronskej Breznici na začiatku 
školského roka, kde sa ich nohy prvýkrát dotýkajú zeme mesta, v ktorom 
majú prežiť najmenej päť ďalších rokov. Ako píše I. Herčko (Herčko, 
2010, s. 391 – 392), starší akademici sa v tento deň preobliekajú za pro-
fesorov a vážne sa tváriac diskutujú s budúcimi študentmi. Vykladajúc 
o geológii ich nútia  dvadsať kilometrov vliecť jedinečný nález, veľmi ťaž-
ký, „vzácny“ minerál (v skutočnosti obyčajnú horninu). K demaskovaniu 
pristupujú až v meste a až potom, čo ďalší „profesori“ v hostinci vymámia 
od úbohých prvoročiakov všetku hotovosť.  
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Rituály pomáhajú fixovať kultúrny a sociálny poriadok a tým ho robiť 
stereotypným, t. j. zrozumiteľným pre tých, ktorí sa v ňom pohybujú. Ako 
ďalej píše V. Turner (Turner, 2004, s. 97 – 98), niečo z posvätnosti pre-
chodného poníženia a absencie formy prechádza na osoby zastávajúce 
vyššie postavenie a mierni ich pýchu. Nie je to len záležitosť pridelenia 
všeobecného znamenia platnosti štrukturálnym pozíciám v spoločnosti. 
Podľa Turnera ide skôr o rozpoznanie nevyhnutného a druhového ľud-
ského zväzku, bez ktorého nemôže žiadna spoločnosť existovať. Liminali-
ta znamená, že vyššie postavenie neexistuje bez nižšieho, a ten, kto za-
stáva vyššiu pozíciu, musí zažiť, aké je to byť ponížený. Ďalším rezultá-
tom ponižovania je preukázaná schopnosť sebakontroly. Adept sa pod-
riaďuje autorite, ktorá zastupuje celé spoločenstvo a je vedený tak, aby 
bol po návrate (teda po spätnom prijatí) do spoločnosti prospešný 
a uvedomelý. Schopnosť sebakontroly je pri práci pod zemou nevyhnutná. 
Pokoj a rozvaha sa považujú za dôležité osobnostné kritériá adepta ba-
níckeho povolania. Pri ich absencii môže dôjsť nielen k ohrozeniu vlast-
ného života, ale aj zdravia či života kolegov.  

Podstatné miesto patrí v rituálnom šachtágu symbolom, kde ich pôso-
bením splýva svet prežitkov a svet predstáv. Niektorí nazývajú rituálne 
obrady aj kultúrnymi predstaveniami (Geertz, 2000, s. 131). Symboly sú 
podľa Kenetha Burka stratégie pre zvládnutie situácií, preto venujeme 
pozornosť tomu, ako ľudia situácie definujú, ako sa s nimi vyrovnávajú. 
Takýto dôraz neznamená vytrhávanie hodnôt z ich sociálneho 
a psychologického kontextu (Geertz, 2000, s. 162 – 163).  

Za symbolické môžeme počas šachtágového večera považovať odde-
lené sedenie, ktoré zvýrazňuje rozdielny status začínajúcich študentov a 
zaslúžilých firiem a zároveň zabezpečuje nepošpinenie starších – škvrnou 
nevedomosti, ktorá sála z prvoročiakov – tvorov bez rozumu. Ďalej mô-
žeme spomenúť spoločné jedenie a pitie (čo však podľa Arnolda van 
Gennepa treba vnímať ako rituál prijatia), využívanie tmy, umývanie hlavy, 
kladenie vedomostných otázok, skok ponad kaďu, začierňovanie tváre, 
držanie za ucho, hlasnú vravu, smiech či spev.  

Skok cez kožu (ošliador)
1
 prebiehal za úplnej tmy, prvoročiakov privá-

dzal fuchsmajor, ktorý si na cestu svietil sviečkou. Tá ako jediný zdroj 
svetla prevádzala prvoročiakov do nového statusu. Tma (temnota) je po-

                                                           
1
 Kožou sa nazýva tradičná banícka zástera – ošliador (po nemecky Bergleder, ale najmä 

Arschleder, čiže koža nosená na zadnej časti tela). Ošliador sa používal ako pracovná 
zástera od stredoveku a ojedinele slúžil ako pomôcka pri doprave. Baníci, sediac na ošliad-
ri, prekonávali neveľké výškové rozdiely kĺzaním sa po úzkych trámoch. V slangu baníkov 
banskoštiavnickej oblasti sa pre ošliador v obmedzenej miere používalo i označenie ritop-
lesk (Gindl, 1983).  
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važovaná za symbol prvopočiatočného chaosu, ktorý v biblických časoch 
preťal Stvoriteľ svojím svetelným lúčom (Biedermann, 1992, s. 307 – 
308). Signalizuje koniec liminálnej fázy a je predzvesťou začlenenia adep-
ta do študentského stavu. 

Rituál pokračoval voľbou dvoch krstných rodičov, ktorých si z prítomných 
poslucháčov vybral sám prvoročiak. Ich úlohou bolo otázkami overiť adepto-
ve vedomosti o baníckom remesle a dá sa predpokladať, že držali nad štu-
dentom ochrannú ruku aj neskôr počas jeho štúdia. Krstní rodičia ho priviedli 
„na scénu“ za ucho, čo pripomína starý zvyk ťahania svedkov (chlapcov) pri 
podpisoch zmlúv za uši. Bolesť a pokorenie mali zabezpečiť, aby si atakova-
ný jedinec obsah zmluvy dôkladne zapamätal (Biedermann, 1992, s. 319). 
Možno teda predpokladať, že takto pokorovaný prvoročiak nikdy na posolstvo 
iniciácie nezabudol.  

Potom nasledoval rituálny kúpeľ prvoročiaka v kadi s vodou, ktorá ho 
mala očistiť a pripraviť na nový životný úsek. Voda je jedným 
z elementárnych symbolov (Biedermann, 1992, s. 335 – 336). Oživuje, 
očisťuje, pripravuje na nový status. Krstní rodičia polievali hlavu prvoro-
čiaka podobne, ako polieva kňaz pri krste dieťa. V kresťanskej tradícii je 
požehnávajúcou tekutinou voda, v krste banskoakademickom pivo, ktoré 
každý deň občerstvuje a obveseľuje život akademika. Práve pivo znovu-
zrodilo adeptov ako regulérnych študentov, pripravených ako „tabula rasa“ 
nasávať poznatky baníckeho povolania.  

Obrad pokračoval preskokom cez kožu (banícky ošliador), ktorú držali 
nad kaďou dvaja akademici. V tomto bode musel prvoročiak preukázať 
aj fyzickú dispozíciu na banícke povolanie, keďže ošliador mohol byť 
nad kaďou v ľubovoľnej výške. Nakoniec nasledovalo dôkladné vyutie-
ranie tváre načierneným ošliadrom. Čierna farba má v rôznych kultúrach 
skôr negatívne konotácie, predstavuje smútok, temnotu, beznádej. 
V šachtágovom obrade mohla znázorňovať posledné prekrytie individua-
lity adepta pred definitívnym prijatím nového statusu študenta Banskoš-
tiavnickej akadémie.  

Po zvládnutí všetkých úloh, útrap a posmeškov sa skončil rituálny skok 
cez kožu a po rozsvietení lámp spoločnosť s krikom, smiechom a spevom 
vítala každého nového člena (Herčko, 2010, s. 391 – 395).  

 
Nie je ľahké nájsť presnú hranicu medzi divadelnými a rituálnymi pred-

staveniami. Tvrdí to Richard Schechner, vplyvný divadelný teoretik, ktorý 
ďalej hovorí o spojenom priestore, kde divadlo predstavuje zábavu a po-
rozumenie, rituál, výsledky a vieru. Cieľom divadelného predstavenia, 
najmä v súčasnom západnom dramatickom umení, je prinútiť divákov 
zamyslieť sa nad okolnosťami bytia alebo ich priviesť k politicky uvedome-
lému konaniu (Eriksen, 2008, s. 271). Zakladateľ kognitívnej antropológie 
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Maurice Bloch sa pokúšal dokázať, že niektoré charakteristiky rituálov sa 
nemenia, aj keď sa cez storočia mení spoločnosť, ktorej sú súčasťou. 
Čerpal zo zdrojov, ktoré mu umožnili sledovať popis rituálu až do 18. sto-
ročia. Ukázal, že napriek významným spoločenským i politickým posunom 
a veľkým odchýlkam vo veľkosti a spoločenskom význame, zostali 
ústredné symbolické črty rituálu pozoruhodne jednotné (Eriksen, 2008, s. 
271).  

Šachtágový večer, tak ako je priblížený vyššie, plnil v 18. a 19. storočí 
úlohu základného školského iniciačného obradu, ktorému sa musel po-
drobiť každý nový študent Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiav-
nici. Slúžil najmä ako nástroj legitimizácie vzťahov v školskom prostredí 
i v meste Banská Štiavnica, v ktorom mala študentská obec Steingrube 
osobité postavenie takmer nezávislé od mestského magistrátu či od mo-
rálnych noriem lokálneho spoločenstva. Spomenúť možno nedotknuteľ-
nosť pri nedodržiavaní nočného pokoja, nadmernom požívaní alkoholic-
kých nápojov, pri súbojoch, udržiavaní vzťahov s nevydatými dievčatami 
v meste, parodovaní mestských elít v početných sprievodoch mestom a ro-
bení huncútstiev na verejných priestranstvách (Tassonyi, 1905). Po odsťaho-
vaní Banskoštiavnickej akadémie do Šoprone rituál zanikol a znovu ho na-
chádzame v 60. rokoch 20. storočia v stredoškolskom prostredí opäť ako 
iniciačný rituál, ale so zmenenými prvkami. Absentuje verejné požívanie 
alkoholických nápojov (pivo nahrádza voda) a cielené ponižovanie 
(v stredoškolskom prostredí ide o adeptov v detskom veku,  takýto nátlak 
nie je pre ich vek vhodný). V 90. rokoch 20. storočia nachádzame rituál na 
spolkovej pôde (Banskoštiavnicko–hodrušského baníckeho spolku), ktorá 
strieda školské prostredie a z prijímania študentov sa stáva prijímanie ľudí 
z baníckeho i nebaníckeho prostredia do baníckeho stavu. Postupne sa 
však vypracováva fixovaný scenár, ktorý symbolické a sociálne prvky 
účelovo využíva na prezentáciu baníctva smerom navonok. Aj v ňom však 
môžeme nájsť prvky spontaneity, ako v každej udalosti, na ktorej partici-
puje širšie spoločenstvo ľudí. Dokonca tam môžeme rozpoznať aj legitimi-
začný rozmer, zacielený na legitimizáciu „baníctva“ po definitívnom skon-
čení banskej ťažby v meste v roku 1993. Blochova podrobná analýza 
symbolických i sociálnych prvkov rituálneho procesu a zmien jeho histo-
rického významu ďalej ukazuje, že rituál nie je ľahko zrozumiteľným súbo-
rom faktorov. Preto aj v súčasnej snahe baníckeho spolku „privlastniť si 
rituálne symboly spájané so starým dôverne známym poriadkom“, môže-
me nájsť „úsilie o vytvorenie zdania kontinuity a legitimity“ (Eriksen, 2008, 
s. 273). 

Aj podľa sociológa Bobby C. Alexandera má rituál dve základné polohy 
– divadelnú, ktorú nazýva predstavenie a polohu rituálnu, tzv. premenu. 
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Rituál vníma ako plánované a improvizované predstavenie, ktoré usku-
točňuje prechod z každodenného života k alternatívnemu kontextu, 
v ktorom je každodennosť premenená. Rituály sú dramatické aj preto, že 
sú do nich zapojení herci i diváci a ich vykonávanie je prepojené 
s hudbou, spevom či dramatizáciou (Kolesová, 2008, s. 20).  

Podľa teoretika divadla Richarda Schechnera zábava predstavuje di-
vadlo a viera rituál. Rituál nie je len opakovanie dopredu zostaveného 
scenára, ale je to spôsob konania skutočných a dôverne sa poznajúcich 
ľudí. Účastníci rituálu hrajú, čo nie je v rozpore s predstavou viery ani 
s praxou divadelného vystúpenia. Rituál je založený na skutočnej preme-
ne, kým divadlo premenu iba hrá. Podľa Schechnera má rituál a divadlo 
ďalšie spoločné črty. Špecifické usporiadanie času, zvláštne a špecifické 
miesto konania, využívanie predmetov so symbolickou hodnotou. Či je 
predstavenie skôr divadlom ako rituálom záleží podľa Schechnera na jeho 
kontexte a funkcii. Na jednom konci máme účinnosť – schopnosť presadiť 
nejakú zmenu a na druhom konci zábavu. Pokiaľ je cieľom predstavenia 
účinok, potom je predstavenie rituálom, pokiaľ len pobavenie, ide 
o divadlo (Schechner, 2004, s. 134). Prechod od rituálu k divadlu sa dá 
pozorovať aj na publiku, ktoré za predstavenie platí a hodnotí jeho úro-
veň. Opačná situácia, teda prechod od divadla k rituálu nastáva 
v momente transformácie publika „separovaných pozorovateľov“ do jed-
noliatej skupiny aktívnych účastníkov predstavenia (Schechner, 2004, s. 
157).  

V tomto kontexte môžeme šachtág Banskoštiavnicko–hodrušského ba-
níckeho spolku, počas ktorého prijíma nových členov, považovať za ini-
ciačný rituál napriek tomu, že sa odvíja od pripraveného scenára. Ostatné 
šachtágy, ktoré sú počas roka súčasťou kultúrnych podujatí v meste, mô-
žeme vnímať iba ako divadelné predstavenie. 

Ale na druhej strane Schechner zdôrazňuje, že ani jedno predstavenie 
nie je výlučne iba divadlom alebo naopak rituálom, rozdiely sú pozvoľné 
a hranice medzi nimi nie sú pevne zakotvené. Takže rituál je v prvom rade 
založený na účinnosti, jeho súčasťou môže byť zmena vedomia, publikum 
je jeho subjektom a verí v úkony, ktoré sa uskutočňujú, účastníci svojou ko-
lektívnou kreativitou prispievajú k jeho priebehu. Divadlo je postavené najmä 
na zábave, každý účastník podlieha sebakontrole (vyplývajúcej zo scenára), 
časť účastníkov je v role publika, ktoré sa len pozerá, hodnotí, oceňuje 
a vyskytuje sa najmä individuálna kreativita (Schechner, 2004, s. 130).  

Za posun šachtágu so skokom cez kožu k divadlu v priebehu druhej polo-
vice 20. storočia môžu najmä historické okolnosti. Premena sa začala už 
v čase presídľovania Baníckej a lesníckej akadémie stratou pôvodného 
prostredia rituálu a zároveň stratou účastníkov - vysokoškolských študen-
tov. Neskôr bol síce iniciačný rituál oživený a implantovaný do stredoškol-
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ského prostredia, v ňom však museli byť mnohé jeho prvky potlačené. 
Z rituálu sa vytratila nadmerná konzumácia piva a s tým súvisiaca nespú-
taná zábava. Takisto prestalo rituálne ponižovanie prvoročiakov, ktoré sa 
na prahu strednej školy nepovažuje za primerané a súčasťou večera sa 
stali i pedagógovia a rodičia v role publika. Všetky tieto skutočnosti spô-
sobili nezvratné zmeny rituálu. Ďalšie zmeny priniesli posledné dve desať-
ročia, počas ktorých sa starý, zaujímavý banícky vysokoškolský rituál 
začal využívať na prezentáciu a popularizáciu baníckeho elementu 
v kultúre mesta.  

 
Teatrálny šachtág Banskoštiavnicko–hodrušského baníckeho 

spolku 
Po viacročnej prestávke sa šachtág oživil vo vysokoškolskom prostredí 

vďaka nástupníckym univerzitám Baníckej a lesníckej akadémie, najmä 
bývalej Vysokej školy technickej v Košiciach (dnešnej Technickej univerzi-
te Košice), a tiež na baníckych priemyselných školách v polovici 20. sto-
ročia (Handlová, Rožňava, Spišská Nová Ves, Sirk). Vďaka bývalej Stred-
nej priemyselnej škole baníckej a hutníckej došlo k  oživeniu šachtágu i na 
pôde Banskej Štiavnice. Prvýkrát sa šachtág uskutočnil v roku 1965 
(Jakubík, 1995, s. 46). Nebol už ale vedený v duchu banskoakademic-
kom, lebo, ako je vyššie spomenuté, nezúčastňovali sa na ňom  akademi-
ci plnoletí, ale stredoškoláci. Po vzniku Banskoštiavnicko–hodrušského 
baníckeho spolku v roku 1992 bol na jeho pôde vypracovaný scenár inšpi-
rovaný šachtágom z 19. storočia, ktorý bol však prispôsobený novým 
reprezentačným účelom. Na základe ich iniciatívy sa v období existencie 
Katedry ekomuzeológie v Banskej Štiavnici (detašovaného pracoviska 
Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela /1998 – 2006/) konalo 
prijímanie poslucháčov do študentského cechu skokom cez kožu.

2
 Vyso-

ké školstvo malo Banskej Štiavnici prinavrátiť atmosféru niekdajšej štu-
dentskej obce Steingrube a oživiť študentské aktivity, ktorými v minulosti 
žila. Bola snaha obnoviť zvyky banskoštiavnických akademikov na pôde 
nebaníckej vysokej školy. Viera, že škola si postupne vychová vlastné 
firmy a iniciačné rituály budú žiť vlastným, nacvičenou dramaturgiou ne-

                                                           
2
 V Banskej Štiavnici sa vyvíjala veľká aktivita smerujúca k oživeniu vysokého školstva, 

ktorého kontinuita bola prerušená práve presídlením Baníckej a lesníckej akadémie v roku 
1919 do Šoprone. Štatút študentského mesta si Banská Štiavnica udržiavala prítomnosťou 
viacerých stredných škôl, aj keď sa napríklad v školskom roku 2008/2009 pristúpilo 
k zlúčeniu bývalej baníckej strednej školy (SPŠ S. Mikovíniho) s bývalou chemickou stred-
nou školou (SPŠ S. Stankovianskeho) do jednej školy a optimalizácia siete škôl pokračova-
la v roku 2011, kedy došlo k zlúčeniu ďalších dvoch škôl, Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb a Strednej odbornej školy lesníckej.  
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ovplyvneným životom sa nenaplnila, keďže katedra zažívala turbulencie 
ukončené jej návratom na pôdu vlastnej Alma mater do Banskej Bystrice.  

 
Ako teda prebieha šachtágový večer dnes? Nejde už o rituál „zasväte-

ných“, ale ako ho nazvali samotní členovia spolku, o teatrálny šachtág ria-
diaci sa presným scenárom. Treba však podotknúť, že aj v minulosti išlo 
o regulovanú zábavu, takže priebeh oslavy podľa scenára nie je úplne ne-
prirodzený. V minulosti bola zábava regulovaná invenciou praesesa a oby-
čajmi, ktoré starší odovzdávali mladším poslucháčom pol druha storočia.  

 
Ako funkcie nevystupujú starší 

študenti, ale starší členovia 
spolku, do hlavných úloh sa 
obsadzujú tí vtipnejší, s darom 
reči, ovládajúci banícke piesne. 
Účastníci podobne ako 
v minulosti sedia za tablicami 
(spojenými radmi stolov), oso-
bitne je umiestnená prezidiálna 
tablica pre predsedníctvo a výz-
namných hostí a osobitne sedia 
firmy a fuchsovia.   

 Aj dnes býva predseda ba-
níckeho spolku vymenovaný za 
Slávne, najvyššie a neomylné 
prezídium, vyberá členov ostat-
ných funkcií, dáva povolenie 
(lat. habeas), prípadne zákaz 
(lat. non habeas) vykonávania 
rôznych činností. Udeľuje tresty 
za neuposlúchnutie príkazov 
(napríklad, keď dôjde k opusteniu tablice bez povolenia, k zapojeniu sa do 
diskusie bez povolenia či k nesprávnemu držaniu pivného krígľa). 
V súčasnosti môže udeľovať aj moderné tresty ako pivné zasranie, vizuálne 
stvárnené latrínou, umiestnenou na viditeľnou mieste. Na latríne si musí ba-
ník recidivista posedieť pri viacnásobnom porušení niektorej z regúl a vo 
výkone trestu sa môže občerstvovať  iba mliekom alebo vodou. Tradičnou 
sankciou je vypitie krígľa piva na „ex“ či vypitie dupláka

3
 na „ex“.  

                                                           
3
 Ide o krígeľ s objemom 1 l. 

 
obrázok č. 3 
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Ostatní členovia spolku obsa-

dzujú úlohu fuchsmajora (nadli-
šiaka), pivného dispečera, kan-
tora (cantus praeses) a zvyšní 
členovia sú semestre a firmy. 
Zvyšní účastníci stvárňujú fuch-
sov alebo fuchsice. Ako sa píše 
v prvom paragrafe Pivného 
zákona: „Účelom tohto zákona 
je ustanoviť zásady starobylých 
baníckych ceremónií, ktoré 
vznikli na pôde slávnej Baníc-
kej akadémie v Banskej Štiav-
nici, založenej panovníčkou 
Máriou Teréziou v roku 1762. 
Tieto zásady je potrebné dodržia-
vať pre udržanie poriadku a po-
vznesenej nálady na šachtágu“ 
(Karabelly, 2009). Podľa Pivného 
zákona je firmou osoba prijatá 
do spolku so základným alebo 

stredoškolským vzdelaním, semester je absolvent s vysokoškolským 
vzdelaním, pivný dispečer je poverený distribúciou piva. Osobitnou 
kategóriou sú hostia – ktorí majú podľa pivného zákona buď právomoci 
firiem a ak sedia pri prezidiálnej tablici -právomoci členov prezidiálnej 
tablice.  

Fuchsmajor učí počas večera fuchsov (budúcich príslušníkov baníckeho 
stavu) dôležitým zručnostiam, z ktorých najdôležitejšou je osvojenie správ-
nej techniky pitia podľa Pivného zákona, t. j. správneho postupu od uchope-
nia krígľa až po vypitie jeho obsahu. Podľa neho sa môže piť len na povel 
Slávneho, najvyššieho a neomylného prezídia a to buď na diagonálu, na ex, 
na dva glgy alebo aj inak. Obsahuje i pravidlo zahlásenia nepožívania alko-
holu formulkou „Som pivný impotent.“ Nastávajúci člen spolku má krstného 
otca, ktorý ho zaúča do tajomstiev poctivého člena dodržiavajúceho stano-
vy spolku, ovládajúceho všetky možné spôsoby pitia piva, disponujúceho 
všeobecnými znalosťami o baníctve, platiaceho členské príspevky a aktívne 
sa zapájajúceho do spolkovej činnosti. Firmy spolu so Slávnym, najvyšším 
a neomylným prezídiom tvoria osadenstvo Prezidiálnej tablice. Za prezi-
diálnou tablicou môžu sedieť aj významní hostia (pedagogickí pracovníci, 
členovia vlády, diplomati, významní podnikatelia). Na šachtágu je možnosť 

 
obrázok č. 4 
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revidovať uplynulý rok, diskutovať o prípadných nezhodách a vyriešiť ich 
vyzvaním na pivný súboj (Durbák, 1995). 

Akcentovanie zábavného charakteru potvrdzuje i prítomnosť speváckeho 
zboru Štiavničan, ktorý supluje neznalosť baníckych piesní a slabú spevnú 
angažovanosť hercov i publika.  
Šachtág obsahuje staré prvky v podobe svätenia dupláka

4
, ktorý predvá-

dzajú dvaja podkurovači z členov firemnej tablice so zapálenými cigare-
tami alebo cigarami (voľakedy fajkami). Pri skoku cez kožu

5
 nechýba pri-

vádzanie fuchsa – tvora bez rozumu za ucho či oblievanie hlavy vodou, 
ktoré sa však podobne ako začierňovanie tváre vypúšťa, ak ide o pred-
staviteľa vysokého úradu (veľvyslanca či ministra).  

                                                           
4
Svätenie dupláka, t. j. krígľa piva s objemom 1 liter predvádzajú dvaja baníci so zapále-

nými cigaretami (či cigarami) veľmi jednoducho – dym vypúšťajú priamo na krígeľ nachá-
dzajúci sa na osobitnom stole pred prezidiálnou tablicou 
5
Ošliador (viac o ňom v poznámke č. 1), ktorý teraz používa pri šachtágu Banskoštiavnic-

ko-hodrušský banícky spolok, je novovyrobený z pravej kože, bohato zdobený baníckymi 
motívmi (banícky pozdrav Zdar Boh!, banícky znak – prekrížené kladivko a želiezko, ban-
ská lampa, Klopačka v Hodruši a podobne).  
 

 
obrázok č. 5 
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obrázok č. 6 

 
  Okrem skoku cez kožu je v súčasnom Pivnom zákone aj čestný skok cez 
kožu, ktorým sa neprijíma do baníckeho stavu, ale je prejavom ocenenia 
za záujem o spoluprácu s členmi baníckeho stavu. Takému adeptovi sa 
netyká, nepriznáva sa mu skokové meno a o čestných skokoch sa vedie 
presná evidencia (Karabelly, 2009). Posun je aj v samotnom akte prijíma-
nia, ktorý sa obohacuje o poklepanie baníckym fokošom na obe plecia 
(inšpirácia rytierskymi tradíciami) a o deklamáciu formulky: „Pasujem ťa 
do baníckeho stavu a priznávam Ti postavenie semestra (firmy). Zdar 
Boh!“ 

Medzi baníkmi na šachtágu sú stále populárne pivné súboje. Vybraní 
baníci sa postavia k sebe chrbtom, do ruky vezmú pohár piva a na pokyn 
fuchsmajora z neho začnú odpíjať. V ich súboji ide o uhádnutie glajchy, 
čiže rovnakej hladiny piva v pohári. Kvôli umocneniu napätia skríknu firmy 
„glajcha“ vtedy, keď je najväčší rozdiel. Na pivný súboj sa vyzývajú členo-
via spolku a organizujú sa aj medzinárodné maďarsko–slovenské alebo 
česko–slovenské súboje. 
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obrázok č. 7 

 
V minulosti sa na šachtágoch nezúčastňovali ženy, v súčasnosti sa táto 

tradícia udržala v poľskom Tarnobrzegu. Tam sa zhromaždení na námestí 
v deň sv. Barbory rozdeľujú na dve skupiny. Jednu skupinu tvoria baníci, 
ktorí sa odoberú na šachtág, druhú skupinu tvoria ich manželky s ostat-
nými účastníkmi, ktorí idú do inej miestnosti. Po skončení šachtágu sa 
všetci stretnú a v oslavách pokračujú spoločnou zábavou.  

Teatrálny šachtág i šachtág, počas ktorého sa prijímajú adepti do ba-
níckeho stavu, sa uskutočňuje vďaka Banskoštiavnicko-hodrušskému 
baníckemu spolku. Keďže je to najmä ich iniciatíva, dovolím si pristaviť sa 
aj pri ich činnosti.  

Banskoštiavnickí baníci oživili spolkovú činnosť v meste 19. novembra 
1992. Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok je zaradený do štruktú-
ry Slovenskej baníckej spoločnosti, ktorej prezídium sídli v Banskej Bystri-
ci a má celoslovenskú pôsobnosť. Združuje priaznivcov baníctva v Ban-
skoštiavnicko-hodrušskom rudnom regióne. Zo zoznamu členov vyplýva, 
že združuje prevažne osoby s vysokoškolským alebo stredoškolským 
vzdelaním. Podľa vnútorných stanov má dve roviny pôsobnosti. Jednou je 
starostlivosť o banské technické pamiatky a objekty v Banskej Štiavnici 
a v okolí (Štiavnické Bane, Hodruša – Hámre), ich mapovanie a sprístup-
ňovanie. Druhou je zachovávanie a rozvíjanie baníckych tradícií. Ako 
vyplýva z výročnej správy spolku z roku 2010 (Kaňa, 2010), spolok evidu-
je viac ako sto členov a podieľa sa na príprave množstva podujatí ako 
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organizátor, spoluorganizátor alebo prispieva do programov slávnostným 
šachtágom. Ide o množstvo rôznorodých podujatí a ich priblíženie pomá-
ha pochopiť úlohu, ktorú plní v súčasnej kultúre mesta teatrálny šachtág.  

Podľa výročnej správy spolok na začiatku roka 2010 pripravil šachtág 
pri príležitosti 50. výročia spolupráce s Kubou, ktorého sa zúčastnil aj 
David Pavlovič Escalon, veľvyslanec Kuby v Slovenskej republike (14. 1. 
2010). Slávnostne prijali (so slávnostným šachtágom) pri príležitosti život-
ných jubileí významných členov spolku: J. Jakubíka (4. 3. 2010), Ing. J. 
Čabáka (12. 3. 2010), J. Koreňa (11. 5. 2010), RNDr. Gubriansku (18. 11. 
2010).  

Pripravi-
li sláv-
nostný 
šachtág v 
rámci 
programu 
priateľov z 
Cypru 
„Cesta na 
Sloven-
sko“, ktorý 
sa usku-
točnil 9. 4. 
2010 za 
účasti 
slovenskej 
veľvyslankyne na Cypre Dr. A. Tureničovej. Podieľali sa na príprave sláv-
nostného šachtágu počas Salamandra 2010 (9. 9. 2010) a participovali i 
na Salamandrovom sprievode (10. 9. 2010) a na podujatí Akademici v 
Banskej Štiavnici (16. 10. 2010) z príležitosti 8. výročia podpísania Dekla-
rácie pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici. Pripravili slávnostný šachtág pri príležitosti konania konferencie 
Najlepšie dostupné techniky spracovania rúd zlata a ochrana životného 
prostredia v miestnosti komorských grófov SBM a participovali na sláv-
nostnom šachtágu z príležitosti Dňa sv. Klimenta v Španej Doline (21. 11. 
2010).  

Medzi podujatiami môžeme nájsť desať šachtágov, z toho sedem orga-
nizovaných na pôde Banskej Štiavnice, dva v iných slovenských mestách 
(Handlová, Špania Dolina) a  jeden v maďarskom baníckom meste (Ru-

 
obrázok č. 8 
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dabánya).
6
 Ako vyplýva z výročnej správy, na šachtágoch sa pravidelne 

zúčastňujú významní hostia (v posledných rokoch okrem dvoch vyššie 
spomínaných veľvyslancov i rektori odborných vysokých škôl zo Sloven-
ska i zo zahraničia, tiež konatelia a riaditelia významných priemyselných 
spoločností), medzi nimi i takí, ktorí ani v minulosti, ani dnes baníctvo 
neštudovali a v baníctve či príbuzných odvetviach nepracovali. Na novo-
dobých šachtágoch sa zúčastňujú ženy a výrazným posunom je účasť 
hostí bez baníckej uniformy. Spomeniem šachtág pre Zväz zamestnávate-
ľov energetiky Slovenska, pre Slovenskú rektorskú konferenciu zasadajú-
cu v Banskej Štiavnici, pre Aristidisa Anagdostarasa – Adamsa, generál-
neho riaditeľa ťažiarskej firmy EMED, pre zamestnancov NYCOMED, 
s.r.o. Bratislava, pre účastníkov Silver veteran rallye

7
 či slávnostný šach-

tág z príležitosti Medzinárodného dňa cestovného ruchu vo Fiľakove.  
Šachtág prestáva byť rituálom zasvätených, stáva sa marketingovým 

nástrojom mesta Banská Štiavnica a nástrojom popularizácie aktivít ba-
níckeho spolku, ktorý podľa môjho názoru považuje práve tento akade-
mický zvyk za tradíciu s potenciálom prezentovať baníctvo navonok, zau-
jať a vo väčšine prípadov aj vzdať úctu prizvaným účastníkom.  

 
Záver 
Aj keď v súčasnosti šachtág speje viac k divadelnému predstaveniu ako 

k iniciačnému rituálu, zmeny v jeho uskutočňovaní sú pochopiteľné 
a zapríčinené historickými zmenami. Prežitie rituálu ohrozilo presídlenie 
Baníckej a lesníckej akadémie do Šoprone, bez fuchsov a firiem stratil 
rituál zmysel. Pokusy zasadiť ho do stredoškolského prostredia boli síce 
úspešné, ale ďalšia historická udalosť – ukončenie banskej ťažby – preru-
šila tradíciu stredného banského školstva v meste. Krátkodobá existencia 
vysokoškolskej pôdy v rokoch 1998 až 2006 prebudila u baníkov, ktorí sa 
ako stredoškoláci (na SPŠ baníckej a hutníckej v Banskej Štiavnici) ale-
bo ako vysokoškoláci (na Vysokej škole technickej v Košiciach) zúčastňo-
vali šachtágov, nádej na ich oživenie, ale vychovať vlastné firmy sa nate-
raz poslednej banskoštiavnickej vysokej škole nepodarilo. Preto sa Ban-
skoštiavnicko-hodrušský  banícky spolok rozhodol prijímať vlastných no-
vých členov rituálnym skokom cez kožu. Ich scenáristicky pripravený 
šachtág zaujal natoľko, že sa postupne vyprofiloval na predstavenie pre-
zentujúce nebaníckemu publiku banícky element v meste.   

 
 

                                                           
6
 Podľa výročných správ BŠHBS organizovali v roku 2008 8 šachtágov a v roku 2009 11 

šachtágov. 
7
 Motoristická súťaž usporiadaná pre automobily vyrobené do roku 1970. 
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Vizuálna antropológia v praxi 
 

Miroslav Bartoš1 
 
 
Abstract: The aim of this paper is the interpretation of selected themes in the 

form of notes, and also points on a intersection to the anthropological sciences 
and cinematography. It is dedicated to some concepts of visual anthropology, 
cinema, and also some of the author's personal experience of practice in profes-
sional television environment. It seeks to identify the specificity of film as a scien-
tific ethnological product, classification of film genres with regard to the applica-
tion of ethnological aspects, ethnologists and filmmakers position in creating 
documents, viewing stereotypes, specific film language and other aspects in the 
development of ethnological documentary film. 
 

Kľúčové slová: vizuálna antropológia, kinematografia, audiovizuálna tvorba 
Key words:  visual anthropology, cinematography, audiovisual production. 

 
Pri snahe o definovanie pojmu vizuálna antropológia je smerodajná sys-
temizácia antropologických vied. Jej aspekty predznamenávajú určité 
odlišnosti, keďže oblasť antropológie je inak chápaná nielen v Európe, 
ale najmä v kontexte s americkým prostredím. 

Pre sled nasledujúceho príspevku bude určujúca európska interpretácia 
antropologických tém, s východiskami hlavne pre etnológiu a s ňou komu-
nikujúce subdisciplíny, a tiež sociológiu ako vedu zameranú na civilizačné 
a spoločenské procesy v ich aktuálnej, synchrónnej podobe. 

V európskom kontexte kultúrnych a sociálnych vied, práve sociológia 
spolu s etnológiou, obidve uzatvárajú užší antropologický okruh, a tu mož-
no uvažovať aj v intenciách námetov pre ich vizuálne stvárnenie v plnom 
zmysle pojmu vizuálna antropológia. 

Pri náčrte uvedených tém mám na mysli širšiu oblasť sociálnej a spo-
ločenskej kultúry človeka, aj z hľadiska chronologického a historického, 
čiže ide tu o širší predmet bádania v celom kontexte príslušných vied. 

                                                           
1
 Autor externe vyštudoval etnológiu na Katedre etnológie a etnomuzikológie FiF UKF v 

Nitre. V audiovizuálnej oblasti pôsobí od roku 1993, najskôr ako kmeňový zamestnanec 
Slovenskej televízie a od roku 2000 ako nezávislý audiovizuálny producent — AGENTÚRA 
VŠEHOMÍR. V roku 2011 inicioval vznik občianskeho združenia SPOLOČNOSŤ PROF. 
MARTINA SLIVKU so zameraním sa na audiovizuálnu oblasť, prevažne s etnologickým, 
kultúrno-historickým, religióznym ale aj iným obsahom. Súčasťou tohto príspevku sú aj ukážky 
audiovizuálnych diel z jeho tvorby. Uvedené sú na adrese www.vsehomir.webnode.sk  

http://www.vsehomir.webnode.sk/
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Cieľom vizuálnej antropológie je audiovizuálny výstup. V takomto prí-
pade je relevantná klasifikácia aj z hľadiska určenia tohto výstupu, či 
bude mať budúce dielo dokumentačný charakter, zväčša pre internú 
potrebu vedy, alebo či sa bude uvažovať o jeho popularizácii, napríklad 
rozmanitými spôsobmi mediálneho šírenia, včítanie tzv. nových médií 
ako je internet a sociálne siete. Zámerom bude aj snaha ukotviť výstupy 
vizuálnej antropológie, konkrétne audiovizuálne diela, dokumentárne 
filmy, či inak zamýšľané referenčné obsahy a pod., do kontextu žánrov 
súčasnej dokumentárnej filmovej a televíznej tvorby. 

 
Špecifikácia pojmu 
Vizuálna antropológia, a s tým súvisiaca audiovizuálna tvorba, bola z vý-

vinového hľadiska v nadväznosti na kinematografiu interpretovaná rôzne. 
Na začiatku 20. storočia bol etnografický či etnologický film vnímaný ako 
akékoľvek audiovizuálne dielo s tematikou najmä zámorských exotických 
kultúr. Neskôr pribúdali aj iné témy, reprezentované rozmanitosťami vše-
dného života civilizácie, sociálnych i spoločenských skupín, tomu zodpo-
vedajúce väzby, ideológia, politika, prejavy materiálnej i duchovnej kultú-
ry, oblasť religiozity, individuálny a spoločenský život jednotlivca, kolektí-
vu, tradičná kultúra, folklór a folklorizmus a neskôr nasledovali ďalšie. 

V dvadsiatych rokoch 20. st. avantgardná kinematografia už uvádza aj te-
matiku mesta. Hoci v tomto období nebola urbánna etnológia natoľko v pove-
domí, k čomu sa dopracovala v nasledujúcich desaťročiach, v odbornej 
literatúre s tematikou filmovej vedy sa uvádza, že práve raná kinematografia 
podnecovala smerovanie niektorých vedeckých sociologických a antropolo-
gických smerov a prinášala nové témy — človek a príroda a spoločnosť 
(Flaherty), sociálne rozvrstvená spoločnosť (Eizenštein, Vertov) a iní. 

Jedným z primárnych cieľov vizuálnej antropológie je záznam osobi-
tostí a prejavov kultúry a sprostredkúvanie týchto hodnôt iným. To sa 
deje prostredníctvom procesov zameraných na audiovizuálne záznamy, 
a takto sa črtá možnosť nadčasovej prezentácie kultúry a kultúrnych 
hodnôt. Vizualita tu reprezentuje obrazovú dokumentáciu, zmeny v čase, 
spoločenský pohyb a pod., čo zároveň spoluvytvára členitý obraz 
o spoločnosti, o spoločenských vzťahoch, ale napríklad aj o tzv. tried-
nych vzťahoch — ako by uvedené pomenovali klasickí marxisti, teda 
všetko o civilizácii človeka. 

Dielo antropologického obsahu má príbuzné znaky metodologickej praxe 
aké sa uplatňujú v samotnej vede. Aj pri tvorbe námetu alebo scenára, ale-
bo inej časti tvorivého procesu, sa aplikujú postupy, známe z metód a tech-
ník antropologického výskumu; zber údajov na základe pozorovania, klasifi-
kácia a zatrieďovanie údajov, komparácia, systemizácia a pod. 
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Akiste najtypickejším znakom etnologického dokumentu je jeho finálny 
výstup z možností stacionárneho, zväčša návratného výskumu. Takto 
poňatý metodologický prístup môže byť jedným z prejavov, ktorý spra-
vidla odlišuje univerzálne filmársky poňaté dielo, od etnologického do-
kumentu. 

Filmárskou ašpiráciou je uvádzať predmet záznamu, či ide o dej, situ-
áciu, prostredie, chronologické posuny, kompozičnú a výtvarnú rovinu 
zaznamenávanej reality a pod., do kontextov estetického vnemu. 
Cez prizmu autorského výberu obsahu a námetov, v selekcii obrazovej 
zložky, aj z možností kamerových a rôznych iných technických determi-
nantov, zamierené aj hľadáčikom individuálnych etických a estetických 
kritérií autora, a tiež umeleckého usporiadania nasnímaných dát, filmár 
chce sprítomniť predkamerovú realitu spôsobom, aby táto spoluvytvárala 
plastický a bohatý estetický i emocionálny zážitok. 

Etnológ — filmár prioritne vníma predmet snímania ako kontext za-
členený do systému navzájom komunikujúcich antropologických vied. S 
kamerou na pleci, etnológ si všíma nielen objektívnu realitu, ktorá na-
pohľad dráždi zmysly a myseľ človeka, ale výsledok jeho zafixováva-
ného a sprítomňovaného svedectva je v poznaní kauzality pôvodnej 
predkamerovej skutočnosti, a jej usporiadanie do uceleného, vedecky 
exaktného a zväčša aj popularizačne uspôsobeného tvaru, so záme-
rom prezentácie, čiže do výsledného audiovizuálneho diela. 

Pre ilustráciu: Primárnym cieľom etnológa pri filmovaní svadby bude 
autenticita pozorovaných skutočností, a zrejme aj rezíduá tradičnosti 
na pozadí ich implementácie do priebehu tzv. súčasnej modernej 
svadby. Všimne si detaily slovného, výtvarného, odevného, poverové-
ho, zvykového, hudobného, spevného repertoáru i prejavu a podobne. 
Námetom pre jeho film môže byť napríklad komparácia takto získaného 
materiálu do ucelenejšieho finálneho tvaru, či už z hľadiska historicity, 
alebo inak členeného odborného etnologického kontextu. Získaný zá-
znam možno obohatí aj o sprievodný komentár, o hudbu a pod. 

Oproti tomu objektív klasického filmára bude viacej nasmerovaný na roz-
manité emocionálne situácie, štúdie zjavných medziľudských interakcií, 
napätie, kontrasty, tiež dráždenie zmyslov, a nielen na pozadí emocionálne 
prežívanej svadby, ale aj iné obsahové a výtvarno-obsahové súvislosti, 
formy, kompozície, štruktúry, detaily, svetlá a tiene, teda všetko to, čo pred-
kamerová skutočnosť ponúka. Obidvaja autori budú vnímať aj sprievodnú 
zvukovú kulisu. Keď napríklad filmárovi postačí nasnímať prvú slohu 
piesne svadobnej odobierky, filmár — etnológ ich bude chcieť mať asi 
všetky. Etnológove zábery budú pravdepodobne dlhšie a kontinuálne. 
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Dokumentárny film 
V dejinách kinematografie sa vyčleňujú tri etapy: éra nemého filmu, 

postsynchrónneho zvukového záznamu, a éra nakrúcania s kontaktným 
zvukom. Pojem dokumentárny film sa po prvý krát objavil vo Francúzsku 
na začiatku 20. storočia, najmä v spojitosti s režisérom Robertom Ftla-
hertym. Jeho najznámejší film Nanuk, človek primitívny, (Nanook of the 
North), z prostredia kanadských Eskimákov, je historicky prvým doku-
mentom s etnologickým obsahom. 

Vo filmografických encyklopédiách je dokumentárny film definovaný 
ako osobitý druh. Ako spôsob vizuálneho sprítomňovania a fixácie sku-
točnosti si zakladá na faktoch, a tiež aj na umelecky pôsobivej konštruk-
cii usporiadaných a zosúladených vizuálnych i akustických údajov. Pre-
dovšetkým ho charakterizuje vernosť zobrazenia pôvodnej, zväčša nea-
ranžovanej predkamerovej reality. Inak povedané, predmetom záujmu 
filmu je celá ničím neohraničená sféra ľudského bytia s dôrazom na spo-
ločnosť, na rozmanitosť sociokultúrnych prostredí človeka, na samotnú 
kultúru, etiku, morálku, svetonáhľadové predstavy, politiku a rôzne iné 
súvisiace aspekty. Okrem dokumentárnych filmov patria do oblasti kine-
matografie aj tzv. fikčné, čiže hrané diela, filmové dramatizácie literár-
nych diel, filmové inscenácie a pod. 

Vo vnímaní okolností vzniku dokumentárneho diela je zjavné, že jeho 
zrod je sofistikovaný proces, ktorý kumuluje tvorivé umelecké, realizačno-
technologické, i technické parametre výroby a pod. Ide tu o dynamický 
proces, ktorý je vyjadrený úsilím po neustále novej invencii.  

Objektom dokumentárneho záujmu sú neimprovizované, v niektorých 
prípadoch aj improvizované (polohrané) situácie, či reakcie 
na odohrávajúcu sa udalosť. Alebo je dokumentárny film štylizáciou vyty-
povaného obsahu a tomu sa prispôsobuje výber ilustračných záberov, 
výber respondentov, grafických predlôh atď. 

Klasický dokument sa vymedzuje nielen spôsobom snímania reality, 
ale do značnej miery aj jeho finálnym postprodukčným spracovaním. 
Aplikujú sa tu rôzne techniky nakrúcania ako je snímanie z ruky, skrytou 
kamerou, ale aj zo statívu, a tiež s pomocnými technickými zariadeniami 
a samozrejme aj kontaktným snímaním zvuku a iné. V súčasnosti sú 
populárne dokumenty tzv. observačnou — nestrannou pozorovacou 
metódou. Táto kladie dôraz na autenticitu, autochtónnosť prostredia, 
hodnovernosť, emocionalitu situácie a podobne. 
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Druhová a všeobecná žánrová klasifikácia 
Najpoužívanejším kritériom klasifikácie kinematografického diela je 

žáner
2
. Žáner formálne usporadúva film. Jeho definovanie konkretizuje 

spoločné námetové, obsahové, kompozičné, ale aj iné formálne znaky. 
Pre dokumentárny film je príznačná jeho žánrová a často aj druhová 

nevyhranenosť. Niekedy sa nakrúcajú dokumenty s publicistickými prv-
kami, tiež aj tzv. polohrané dokumenty, kde je prítomná štylizovaná či-
noherná zložka, experimentálne dokumenty a iné. 

Ani etnografický či etnologický dokument, ani dokument s etablovanou 
sociálnou tematikou, čiže „sociálny dokument“ a pod., nie je v systemi-
zácii žánrov dokumentárneho filmu kategorizované ako osobitý žáner. 
Skôr tu ide o bližšie určenie formálnej, resp. aj obsahovo-konštrukčnej 
zložky audiovizuálneho diela. 

Niektorí tvorcovia, a tiež aj etnológovia, sa napriek tomu v názvoslov-
nom spojení etnologický, etnografický, antropologický, či sociálny doku-
ment a pod., prikláňajú ku kategorizácii tzv. podžánrov dokumentárnej 
tvorby. Pretože žánrová klasifikácia by bola v takomto prípade, a podnes 
aj je, diskutabilná. 

Pojmy „antropologický“ a „etnologický“ film a pod., sa bežne používajú 
u nás doma i v zahraničí na bližšiu špecifikáciu audiovizuálneho diela. 
Vo svete sa naplno etabloval aj pojem vizuálna antropológia 
v nadväznosti na tvorbu a výstupy v predmetnej oblasti. Na Slovensku 
sa s názvami etnologický alebo etnografický dokument, ale aj folkloristic-
ký film a pod. bežne stretáme. 

Audiovizuálne dielo z antropologickým obsahom možno špecifikovať aj 
inak. Jednoduchšie a pritom dostatočne určujúco, napríklad ako doku-
ment s prvkami folklóru, alebo s prvkami folklorizmu atď. A tiež aj ako 
dokument o sociálnej kultúre, o konkrétnom folklóre, o konkrétnej tradičnej 

                                                           
2
 K základným žánrom patria: spravodajský, publicistický, propagandistický, reklamný, 
cestopisný film a ďalšie. Z iného aspektu klasifikácie sa rozlišujú populárno-vedecké do-
kumenty; náučné, školské, inštruktážne a tiež reklamné filmy s ich osobitnou funkciou. 
Patrí sem aj kronika a dokumentárny seriál. Didaktické, resp. výchovno-vzdelávacie žánre 
využívajú edukačné postupy a prostriedky, napríklad; náučno-populárny film, vzdelávací, 
osvetový, inštruktážny film, ilustrovaná prednáška, dialogizovaná prednáška, didaktické 
pásmo, vedomostná súťaž, kurz. Okrem spomenutých sa ešte vyčleňujú aj žánre televíz-
neho okruhu; spravodajské, publicistické, dramatické, zábavné, zábavno-hudobné, kultúr-
ne, vzdelávacie, záujmové, náboženské či športové televízne relácie. Výnimočné postave-
nie má publicistický žáner. Charakterizuje ho snaha sprostredkovať čo najviac informácií 
o aktuálnej problematike a súčasne prináša rôznorodé názory o diskutovaných témach. 
Publicistické žánre nemajú iba informatívnu úlohu, ale plnia aj mienkotvornú funkciu. Patrí 
sem napr. reportáž, televízna konferencia, publicistický film, film-anketa, beseda, magazín, 
televízne pásmo a pod. Dokumentaristické postupy sa etablujú aj v niektorých špecifických 
žánroch, ako je fiktívny dokument, paradokument a iné. 
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kultúre, o zvykoch a tradíciách v regióne; o ľudových krojoch, o miestnej 
ľudovej hudbe, o ľudových tancoch, o národnom kultúrnom dedičstve, 
o kultúrnom dedičstve krajanov v zahraničí, ale tiež aj svadobný doku-
ment, alebo záznam z folkloristickej prehliadky a veľa iných. 

Niektoré antropologické filmy nevznikajú na základe vopred definova-
ných žánrových šablón a niektoré ani podľa scenára. V zóne týchto ná-
metov osciluje už spomenutý rozsiahly zorný uhol rozmanitých prejavov 
kultúry; jednotlivca či spoločenstiev, uniformity, alebo napríklad aj tradí-
cie v jej mnohostranných spoločenských metamorfózach, s čím naprí-
klad súvisia konkrétne špecifické prejavy ako je vlastenectvo, lokálpatrio-
tizmus, ale tiež aj dnes už všadeprítomný konzumizmus a z toho vyplý-
vajúca hedonistická kultúra. Spomeniem aj námety z oblasti gendero-
vých teórií pohlavnej a rodovej stratifikácie, čo je v súčasnosti populárne, 
a nielen u filmárov. A čo podstatne determinuje niektoré prejavy všedné-
ho života človeka ako spoločenskej bytosti. 

Námety etnologického alebo inak špecificky spoločenského, kultúr-
nospoločenského, sociálno-spoločenského charakteru a pod., sú zastú-
pené v celom priestore kinematografie i televíznej audiovizuálnej oblasti. 
Táto spojitosť je takpovediac všadeprítomná. 

Keďže zo žánrového hľadiska sa dokument nemusí nevyhnutne klasifiko-
vať ako podžáner, čiže ako etnologický alebo antropologický film a pod., 
odlišná je situácia, keď sa rozmanité audiovizuálne počiny klasických doku-
mentaristov prezentujú s prívlastkami etno, či dokonca vedecké, alebo inak 
špecificky antropologicky orientované diela.  

 
Symbolika a stereotypy  
Uchopenie profesionálne i odborne spracovaného etnologického do-

kumentu paralelizuje fakty do systému antropologických vied, čo najviac 
odlišuje predstavy univerzálne orientovaných tvorcov od filmárov etnoló-
gov, v praxi takéhoto tvorcu — nezainteresovaného v antropologickej 
oblasti Práve takýto prístup sa prejavuje vyššou mierou štylizácie, ne-
presnou a zovšeobecňujúcou argumentáciou, v neúplných, nedostatoč-
ných, alebo laických náhľadoch, napríklad aj na ustálené antropologické 
a etnologické schémy, a tiež aj v interpretácii symbolov a pod. Takýto 
postreh môže byť akútny nielen v rámci obsahu ale aj vo vizuálnej rovine 
diela. 

Na ilustráciu uvediem svoj osobný názor na niektoré audiovizuálne po-
činy, ktoré sa orientujú na témy o Slovákoch vo svete, a ktoré boli done-
dávna popularizované vo vysielaní verejnoprávnej televízie. 

Zväčša keď ide o krajanskú tematiku, v predstavách univerzálnych te-
levíznych dokumentaristov, v škále nimi protežovaných etnoidentifikač-
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ných faktorov, sa na prvú pozíciu, a často aj na ojedinelú, dostáva doro-
zumievací slovenský jazyk. S týmto možno do istej miery súhlasiť, preto-
že úbytok a zánik pôvodného jazyka potomkov pôvodných prisťahoval-
cov je znakom posledného štádia asimilácie. 

Druhoplánovo sa so železnou pravidelnosťou forsíruje folkorizmus. 
Často sú prehliadané odlišnosti medzi samotným folklorizmom a niekto-
rými skutočne živými tradičnokultúrnymi rezíduami ako je kalendárny či 
rodinný obyčajový cyklus a ďalšie, a čo je v interpretáciách univerzál-
nych dokumentaristov takmer vždy spájané v jedno. Následkom tohto sa 
etabluje štylizácia obsahu, formalizmus, idealizácia a fabulácia neexistu-
júcich, zväčša iluzórnych predstáv o súčasnom živote krajanov a pod. 
Príkladom môže byť predkamerová realita rodinných príslušníkov 
pri nedeľnom obede, ktorí sú ukážkovo poobliekaní v kroji. Alebo keď sa 
generačne rozvetvená rodina stretne, spievajú ľudové i národné piesne, 
pričom pohľad vnukov s pootvorenými perami smeruje na spievajúcu 
starú mať, atď. 

Okrem tohto prístupu k antropologickým témam sú tu aj diela filmárov 
— umelcov, ktoré svojou invenčnosťou a sprítomňovaním antropologic-
kých tém prekonali očakávania odbornej filmovej kritiky, a ich dokumen-
tárne či hrané diela, sa zapísali do zlatého fondu slovenskej kinemato-
grafie. V 20. storočí vzniklo niekoľko desiatok takýchto diel.

3
  

V audiovizuálnej produkcii sa s pojmami nivelizácia symbolov, kultúr-
nych vzorov a ich modifikácií, stretáme aj pri symbolike Slovenska. 
O zovšeobecňujúcich stereotypoch ako sú Vysoké Tatry, Kriváň, ovečky 
na paši, bryndzové halušky a iné tradično-kultúrne obsahy, by sa dalo 
diskutovať, pričom celá rozsiahla množina týchto zovšeobecňujúcich 
motívov, alebo tiež aj národných symbolov, gravituje do etnologickej 
tézy, ako my vidíme sami seba, a ako iní vidia nás. 

                                                           
3
 Bolo by prospešné sa im venovať aspoň v niekoľkých vetách, ale teraz spomeniem iba 

najnovšie diela, ktoré sú významné aj z antropologického hľadiska, a ktoré získali medziná-
rodné ocenenia: Hraný film Martina Šulíka — Cigán (2011): psychologická a sociálnokul-
túrna sonda do duše rómskeho človeka. Martin Kerekeš — s filmom Ako sa varia dejiny 
(2009). Autentický dokument bravúrne zotiera strnulý pohľad na etnické a politické bariéry, 
ktoré v našom civilizačnom priestore nesú historickú zodpovednosť za krvou poznačené 
kapitoly európskych dejín. Juraj Lehotský — Slepé lásky (2008), strihová dokrútka o živote 
nevidomých. Osadné (2009) — režisér Marek Škopa: dokumentárny pohľad na dušu rusín-
skeho človeka v troch predstaviteľoch z osady v najvýchodnejšom cípe Slovenska a sú-
časne aj z najvýchodnejšieho cípu európskeho šenghenského priestoru. Hrdinovia filmu 
putujú do hlavného mesta európskej administratívy — Bruselu. Dozvedáme sa o ich živote, 
ich myslení, svetonáhľadových predstavách, ale aj o dôvode prečo sa do Bruselu vybrali. 
Film Mareka Ťapáka (2012) — Tanec medzi črepinami je skvostom umeleckej interpretácie 
ľudového tanca, hudby, krásy slovenskej prírody, a emocionality mužsko-ženského princí-
pu. Ide o umelecký fiktívny (polohraný) dokument, so žánrovou špecifikáciou ako folkloris-
tický, hudobno-tanečný film. 



Miroslav Bartoš 

 

 

 180 

 
Etnoidentifikačné faktory a médiá 
V televíznych magazínoch sa bežne stretáme s názormi, že za najroz-

hodujúcejší faktor „slovenskosti“ sa považuje krajanská spolková čin-
nosť. Podobne ako pri jazyku, aj tu obstojí polemika! Strata znalosti pô-
vodného jazyka prisťahovalcov, zo strany pokračujúcich generácií ich 
potomkov, jednoznačne nesignifikuje aj stratu zdedeného etnoidentifi-
kačného pocitu, ktorý môže aj naďalej pretrvávať. 

Krajanské spolky majú v jednotlivých enklávach svoje špecificky nezastu-
piteľné úlohy a kompetencie, čo poukazuje na ich opodstatnenosť. Avšak 
bez uvedomenia si aj iných súvislostí, ktoré nemusia byť vždy na pohľad 
zrejmé, nemožno o žiadnom takomto spolku prehlásiť, že zdieľa rozhodujú-
cu etnokultúrnu dimenziu pre progres daného spoločenstva, z hľadiska 
budúceho rozvoja kultúrnej autochtónnosti daného prostredia. Inak: či je 
konkrétny spolok naďalej zacielený na uchovávanie elementárnych funda-
mentov pôvodného dedičstva, a či je naozaj pre uvedenú oblasť natoľko 
určujúci, ako sám seba prezentuje. Pravdivosť alebo nepravdepodobnosť 
takéhoto úsudku môže poodhaliť napríklad etnologický alebo antropologický 
výskum. Stacionárny výskum môže hodnoverne preukázať, či v činnosti 
konkrétneho spolku neprevažujú predovšetkým aktivity  zameriavajúce sa 
na kolektív funkcionárov, a či ich agilnosť pred televíznym kamerami nie je 
iba úsilím ako mediálne deklarovať štylizovanú slovenskosť.  

S podobným som sa stretal počas mojich filmárskych ciest do krajan-
skej Južnej Ameriky. Od roku 2008 navštevujem Argentínu so zámerom 
kontinuálne vnikajúceho audiovizuálneho diela o tamojších Slovákoch a ich 
potomkoch. Napríklad v niektorých enklávach, kde pôsobia aj české spolky, 
ktoré si osvojili aj názvoslovné adjektívum „československé“, som identifiko-
val spomenutú účelovú agilnosť, napríklad pri demonštrácii ich etnickej prí-
slušnosti. Niektoré akceptujú, že je pre ne výhodné naďalej sa hlásiť k Čes-
ku ale aj k Slovensku, resp. k Československu. A nielen z historického 
hľadiska prvej Česko-Slovenskej republiky, čo podnes ovplyvňuje časť 
potomkov argentínskeho vysťahovalectva, ale aj početnú skupinu ostat-
ného krajanského zoskupenia vo svete. Ale aj pre iný pragmatický dô-
vod: Slovenská aj Česká republika, obidve realizujú systém štátnej pod-
pory krajanov. Opomenutie čerpania dotácií z jednej alebo z druhej stra-
ny, by bolo pre české (československé) spolky ako zmeškaná príležitosť. 
V praxi to vyzerá tak, že projekty predkladajú na obidve strany. Pri ofi-
ciálnych návštevách zo Slovenska spomenuté československé kluby 
deklarujú českú, československú, ale aj slovenskú príslušnosť. Pri ofi-
ciálnych návštevách z Česka, alebo v slede celoročných aktivít takýchto 
spolkov je uprednostňovaná česká kultúrna príslušnosť. Toto sa odzrkad-
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ľuje aj pri štátnych sviatkoch. Pri českých pamätných dňoch vejú na klu-
bových budovách národné zástavy: česká, argentínska ale aj slovenská 
zástava. Pri štátnych sviatkoch Slovenskej republiky neveje nič. 

Zaujímavý poznatok som nadobudol keď mi v jednom čs. klube ukázali 
dva krojové exponáty. Prvý odvodzovali z českého, resp. z moravského 
kontextu a druhý bol deklarovaný ako slovenský kroj. O rok na to boli 
obidva kroje označené štítkom český kroj. Napriek uvedenému, zo stra-
ny Slovenska ale aj v záujme potomkov Slovákov v Argentíne, ktorých 
združujú československé, resp. české spolky, sa neodporúča, a ani by 
neprospelo veci, keby sa SR snažila o akúsi arbitráž vo veci slovenských 
a československých spolkov — teda koho budeme podporovať a koho nie. 
Keďže v československých kluboch sa združujú aj Slováci, v istom zmysle 
česká, resp. československá identita im napomáha uchovávať ich zdede-
né a podnes reflektované historické slovenské, alebo československé, 
alebo u niektorých už aj všeobecnejšie deklarované európske povedomie 
(My sme prišli z Európe — tvrdia o sebe podaktorí čakrári z Chaca). Oproti 
tomu slovenské kluby; v Berisse, Buenos Aires a tiež v Chacu, ktoré sa 
vyslovene upriamujú na slovenský kultúrny etnos, tieto treba podporovať 
v poznaní, že tvoria základ pre želaný rozvoj, aj keď už temer jazykovo 
asimilovanej slovenskej identity v Argentíne. 

Bez identifikácie a náležitej klasifikácie, keď táto niekedy nie je do-
stupná ani v odbornej literatúre, krajanské spolky sú zo strany univerzál-
nych filmárov považované za najrozhodujúcejší, a často aj jediný ukazo-
vateľ „vitality“ slovenského života, vo vzťahu ku konkrétnej enkláve. 

Televízni publicisti pričasto vnímajú spolky ako jediný zdroj informácií, 
a prípadných informátorov mimo spolok, považujú za menej dôveryhod-
ných a pod. — preto ich cielene ani nevyhľadávajú. 

Keby sa televízni tvorcovia predsa len rozhodli pre sústredenejší zber 
terénnych údajov, aj keď z časového hľadiska iba krátkodobo, čo môže 
limitovať termín na výrobu relácie a pod., ich filmárska misia môže nado-
budnúť štýl práce príznačný pre etnografiu; s prvkami etnografického vý-
skumu, kam patria ustálené metódy a techniky výskumnej práce a rôzne 
iné. 

Pochopiteľne, že bez odborného potenciálu samotných tvorcov, v nad-
väznosti na antropologickú prax, uvedené nie je pravdupovediac usku-
točniteľné. Takáto úprimne plánovaná iniciatíva už čoskoro narazí na 
zistenie, s akým sa stretajú aj študenti prvého ročníka vysokoškolského 
štúdia etnológie: po zasadnutí do univerzitných lavíc prekvapujúco zisťu-
jú, o čom všetkom ich štúdium bude, a do akých rozsiahlych dimenzií 
budú nasledujúce štyri roky načierať. 
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Námety pre tvorivú prax 
Profesionálne dielo s antropologickým obsahom je pre bežného mediál-

neho konzumenta vďačným námetom. Kto by si nepozrel v televízii, naprí-
klad zaujímavý a vyčerpávajúci dokument o tom, ako sa menili svadobné 
zvyky, transformujú a preberajú rôzne zvyky nedomáceho pôvodu, módne 
výstrelky, netradičné poverové predstavy, aj nový spevný a hudobný re-
pertoár. Alebo napríklad aj o tom, prečo každodenne vykonávame rôzne 
aktivity, o ktorých niekedy ani netušíme, že majú svoj prastarý kultúrny 
základ. O námety kultúrnoantropologického, alebo aj inak súvisiaceho 
kontextuálneho obsahu, by ani nebola núdza, za predpokladu, že sa na 
tvorivom procese zúčastnia fundovaní etnológovia, podaktorí aj 
s filmárskou praxou, ale aj samotní filmári a iní odborní poradcovia a spo-
lupracovníci.

4
 

 
Dokument a slovenské audiovizuálne dielo 
V úsilí o definovanie pojmu etnologický dokument sa nevyhneme už 

spomenutému konštatovaniu o rozmanitosti tvorivých prístupov v doku-
mentárnej tvorbe. Aj etnologický dokument môže mať odlišné podoby, 
štýl a typ technickej a technologickej realizácie. Pri adjektíve pojmu etno-
logický, aj tu ide skôr o pomocné vyjadrenie rámcového zacielenia 
a obsahu samostatného audiovizuálneho diela. 

Etnologický dokument abstrahuje súvislosti zo vzťahov etnológie a s ňou 
komunikujúcich subdisciplín. V centre rozsiahlej oblasti sociálnej 
a kultúrnej antropológie človeka, čo pri rozmenení na drobné poukazuje 
na užšiu stratifikáciu, na konkrétne oblasti ako je napríklad sociálna kultú-
ra, tradičná kultúra, folklorizmus a folkloristika, materiálna kultúra, špecific-
ky aj regionalistika, múzejníctvo, etnomuzikológia, tanečný a hudobný 
folklór, a ostatné, čo sa komunikácie súvisiacich subdisciplín týka. 

Audiovizuálne dielo v etnológii a v etnografii a pod., ponúka z hľadiska 
umeleckej realizácie dobrú príležitosť na kreativitu. V zornom uhle profe-
sionality sa tu etabluje cit pre umelecký vkus, estetično, nápaditosť a tiež 
aj odborná spôsobilosť na úrovni antropologických vied, čiže všestranná 
fundovanosť tvorcov. 

Na začiatku vo fáze predprodukcie je dôležité objasniť si určujúce pro-
ducentské a výrobné aspekty. Predovšetkým očakávaný zámer diela, 
zmysel a jeho budúce využitie, a toto všetko v nadväznosti na rozpočet. 
Treba premyslieť aj umeleckú investigatívnosť filmu, voľbu pre napísanie 
literárneho či technického scenára, alebo predbežného scenára, námetu, 
rozšíreného námetu, storybordu a pod. 

                                                           
4
 K načrtnutej pomerne optimistickej predstave treba zdôrazniť podstatný argument a tým 

je dostatok finančných prostriedkov na realizáciu vytýčeného zámeru. 
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Povereným manažérom v oblasti audiovizuálnej realizácie je produkč-
ný. Ako výkonný člen štábu zabezpečuje výrobu, vrátane objednávok, 
dopravy, miest na nakrúcanie, účinkujúcich, komparzu, prípadne štúdiá, 
ubytovanie štábu a pod. Zabezpečuje aj techniku, kamery, postsyn-
chrónne pracoviská, zvukovýrobu a iné. Nezanedbateľná je oblasť 
zmluvných vzťahov. Nielen keď ide o vysporiadanie jednotlivých výrob-
ných požiadaviek, ale aj nárokov autorov na honorár. To znamená vyu-
žívanie výsledkov autorskej tvorivej a ostatnej duševnej činnosti iných 
pre vec novovznikajúceho diela, tiež aj filmový a iný archív, odborná 
spolupráca, účinkujúci, technicko-obslužný personál i ďalšie. 

5
 

 
Z hľadiska kamerového záznamu 
Na kameramanskú profesiu sa niekedy nazerá ako na technický štáb. 

Platí to najmä o amatérskych kameramanoch alebo o spravodajských 
televíziách. Profesionálne prostredie vníma kameramana ako jedinečné-
ho tvorivého umelca, pričom jeho odbornosť spoluvytvára rozvetvený 
okruh umeleckých disciplín, najmä výtvarnej kultúry. Vycizelované kame-
ramanské videnie je reflexiou na trojrozmernú priestorovú realitu a jej 
pretavovanie do 2d kompozičného priestoru — pomaly už aj na 3d, keď-
že toto klope na dvere. Kameraman ako umelec obrazotvorby koná sa-
mostatne a do komunikácie vstupuje hlavne s režisérom, osvetľovačmi i 
ďalšími. Navrhuje kreatívne podnety so zreteľom na uplatnenie svojej 
profesie a ako znalec záznamovej techniky, práce so svetlom, tiež aj 
filmovej optiky, a v možnostiach výmenných objektívov s rôznymi optic-
kými parametrami, kameraman je jedným z ústredných aktérov tvorivého 
tímu. 

Keďže výtvarno-obsahové stvárnenie predkamerovej reality súvisí 
s výberom tvorivo zaujímavých vzrušujúcich podnetov, práve tu by sa dal 
demonštrovať prístup klasického kameramana a kameramana — etno-
lóga. Klasický kameraman — umelec, by si všímal predovšetkým expo-
nované zrakové, kompozičné, výtvarné, akustické i ostatné vnemy. Etno-
lóg — kameraman by pri výbere záberov uprednostňoval aj súvisiacu 
syntézu teórie a odbornosti vyplývajúcu z antropologických vied, pocho-
piteľne v kontexte so scenárom. Vizuálno-obsahové a dramaturgické 

                                                           
5
 Z uvedeného vyplývajú niektoré súvisiace legislatívne náležitosti, najmä zmluva o spolu-

práci s účastníkmi realizačného procesu a pod. Toto sa uskutočňuje ešte pred tzv. prvou 
klapkou a ide tu o legislatívnu prax, najmä zákony; č. 618/2003 Z. z., tzv. autorský zákon, 
alebo novší, č. 343/2007 Z. z., tzv. audiovizuálny zákon — tento upravuje podmienky 
evidencie, spôsoby verejného šírenia a uchovávanie audiovizuálnych diel, multimediálnych 
diel, zvukových záznamov, umeleckých výkonov a pod. Zákon definuje audiovizuálne dielo 
ako špecifický predmet kultúrneho dedičstva. Operuje aj pojmami slovenské audiovizuálne 
dielo, národné kultúrne dedičstvo v kontexte filmu a iné. 
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súvislosti filmu by kreoval s vopred cieleným výberom ilustračných zábe-
rov. 

Aj pre vizuálnu antropológiu platia rovnaké kritériá výtvarnosti a kom-
ponovania obrazu ako pre klasickú kinematografiu. Keďže sa tu akcentu-
je viacero nadväzujúcich oblastí, ako ilustráciu uvediem dva vytypované 
postupy. Ide o náčrt toho, ako by mohla nasledujúca časť textu pokračo-
vať a ktorá by abstrahovala rozsiahlu problematiku, predovšetkým 
z hľadiska tvorivej praxe. 

Statický záznam — môže to byť dokrútka, napríklad artefaktov mate-
riálnej povahy; trojrozmerné predmety, ale aj architektúra, krajina a po-
dobne. Pri statických kamerových záznamoch spravidla ide o vnemy, 
ktoré sa odohrávajú takmer na jednom mieste, v rovnakom prostredí, 
alebo so zanedbateľnou mierou pohybu a presunu kamery. 

Do oblasti statických záberov (záznamov) patria aj dokrútky za účelom 
rekonštrukcie, napr. inštruktážny záznam, záznamy rôznych sledov, 
postupností, zmien v čase, výrobných postupov, technológií; v etnogra-
fickom zmysle napr. tradičné ľudové remeslá, príprava ľudových jedál, 
výšivky, tkanie, tanečné kroky, tiež oblasť obradovej kultúry, niektoré 
zvykoslovné obyčaje a pod. 

Druhým z hľadiska predmetu a účelu kamerového záznamu je tzv. dy-
namický spôsob. Pre takéto snímanie kamerou je charakteristické, že 
kamera mení svoju východziu polohu. Predovšetkým keď je sprítomňo-
vané dianie konkrétnej udalosti, napríklad ako príbehovosť zdokumento-
vaná v obrazovej skladbe a pod. Ide o rôzne procesy, javy, ktoré sa 
odohrávajú v čase: malé javiskové formy, štylizované alebo tiež auten-
tické udalosti; folkloristický sprievod obcou, fašiangový festival na dedi-
ne, svadobný sprievod a rozmanité tradičnokultúrne udalosti s tým spo-
jené, pracovná činnosť, najmä keď ide o tzv. rozzáberovanie úkonov; 
napríklad v košíkarstve; zber prútia, príprava prútia na pracovný proces, 
samotný pracovný proces a pod. 

Dynamická obrazová skladba kreuje logickú postupnosť zúčastnených 
fragmentov deja. Hoci má dejová línia svoj zväčša predurčený charakter, 
zo strany filmového dokumentaristu sú oprávnené aj niektoré režijné 
zásahy do jej priebehu, samozrejme nemali by byť rušivé! Napríklad keď 
ide o zábery, keď zaznamenávame logické súvislosti deja a pod. Uvede-
né platí aj vo veci spomenutého rozzáberovania sekvencií na detaily, 
polcelky, veľké celky, reakcie zúčastnených divákov na udalosť a pod. 
Pre dosiahnutie kamerových záberov z rôznych uhlov pohľadu je nevy-
hnutné neustále premiestňovanie kamery.

6
 

                                                           
6
  Z praxe: V etnologickom dokumente; Dobre je nám v Petržalke bývať — o premenách 

bratislavskej Petržalky (2003), autori; Z. Beňušková — M. Bartoš, sa tu sprítomňujú názory 
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Pre pochopenie uvediem folkloristický sprievod obcou. Okrem toho, že 
sa folkloristi presúvajú z miesta na miesto a občas sa zastavia, zatancujú 
si a zaspievajú, môže byť vecou dohody režiséra a folkloristov, že sa za-
stavia práve tam, kde im to on sám navrhne. Pretože v režisérovom videní 
môže nastať lepšia situácia práve v inom úseku cesty, či ide o lepšie sve-
telné podmienky, obrazovú kompozíciu, hladinu okolitého hluku a napokon 
aj pre kreatívne poňatie príbehovosti danej situácie pod. 

Tiež môže byť na ich vzájomnej dohode, že niektorú vytypovanú pieseň 
folkloristi zaspievajú dva a možno aj tri krát, alebo aj viac ráz počas sprie-
vodu — aby sa pri zostrihu dalo pracovať s ilustratívnymi zábermi. Ide o 
sekvenciu, keď sa tanečníci pohybujú na rovnaký rytmus, a majú identic-
ké, alebo aspoň približne rovnaké tanečné kroky. Aby sa tu dali použiť 
aj zábery na pohybový akcent hudobníkov, vzhľadom na ich hudobné 
nástroje, teda na rytmus hudby a pod. Pretože zábery z piesne typu polka 
bude problematické „vstrihávať“ na detaily valčíka, alebo spievanej trávni-
ce, a týmto spôsobom kreovať ilúziu synchronizovaných detailov. 

Akcieschopnosť režiséra „na pľaci“ je predovšetkým jeho skúsenostným 
a profesijne investigatívnym prístupom. Pri zaznamenávaní folkloristických 
tematík, napriek všetkému platí, že je lepšie nezasahovať a nepokaziť 
autentickú atmosféru. Vždy však záleží na konkrétnej situácii. V konečnom 
dôsledku záleží aj na tom, či má byť výsledná prezentácia iba ilustratív-
nym materiálom o udalosti folklórneho sprievodu, alebo sa konkrétne sús-
treďujeme na interpretov súboru v sprievode, alebo na konkrétnych in-
štrumentalistov a pod.  

                                                                                                                                  
Petržalčanov na lokalitu Mestskej časti Bratislava Petržalka ako na ich súčasný domov. 
Zviditeľňované sú rezíduá starej Petržalky a reflexie na jej minulosť — spomienkové roz-
právanie starších občanov.  Výberom ilustračných, zväčša statických záberov, v úsilí o 
dosiahnutie zodpovedajúcej emocionality; čiže výber respondentov, synchrónov (výpovede 
na kameru), tiež v selekcii záberov na prítomných ľudí, na zábery s trhoviskom, v rámci 
postprodukcie aj strihová skladba, výber hudby — oblasť hudobnej dramaturgie a iné, 
práve tieto umelecké vyjadrovacie spôsoby sa spolupodieľajú na reflexii starých čias Petr-
žalky. V kontexte záberov a strihovej skladby, napríklad v atmosfére spomenutého zeleni-
nového trhoviska, možno tu postrehnúť takpovediac posledné, a do nenávratna miznúce 
stopy pôvodnej ľudovosti starej Petržalky, a jej niekdajšieho sociokultúrneho, zväčša vi-
dieckeho prostredia. Kontrapunkt s chronologicky nasledujúcim historickým obdobím socia-
listického prerodu pôvodnej dediny na panelákové megasídlisko, toto evokujú zábery s 
poetikou trhovníčok, pričom v pozadí sa týčia dvanásťposchodové vežiaky. Ďalším typom 
ilustratívnych statických sídliskových záberov sú niektoré pohľady z vtáčej perspektívy 
a z horizontu subjektívneho pohľadu človeka. Zámerom bola demonštrácia faktu ako si 
Petržalčania napriek oficiálnym predstavám urbanistov, v spleti svojich sídliskových do-
mov, vytvárajú vlastné komunikačné kanály, cestičky, chodníky. V záberoch pozorujeme 
ľudí preliezajúcich cestné zábrany a pod. Tieto sú konfrontované so zábermi 
na už uskutočnené predstavy architektov i urbanistov, v realite nimi vybudovaného sídliska. 
Petržalku spoznávame aj vo svedectvách najmladšej, strednej i seniorskej generácie. 
A tiež sú uplatňované zábery zviditeľňujúce miestnu kultúru, šport, voľný čas, zábery evo-
kujúce budúcnosť Petržalky a iné. 



Miroslav Bartoš 
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Migrácia kultúrnych vzorov 
Diela s etnologickou, resp. širšou antropologickou tematikou sprostred-

kúvajú transfer kultúrnych hodnôt. Film reprezentuje a aj podnecuje spolo-
čenský pohyb. Audiovizuálny počin efektívne zobrazuje rôzne modus vi-
vendi, čo v modernom svete 21. storočia spoluvytvára jeden z najúčinnej-
ších predpokladov na migráciu symbolov, prípadne na kreovanie ich modi-
fikácií a pod. De facto film divákovi ponúka vlastný uhol pohľadu, samo-
zrejme v slede ničím neohraničených možností príjemcu takýchto vnemov, 
v procese ich následnej percepcie, interpretácie, akceptácie alebo odmiet-
nutia. Aktuálna je aj unifikácia a nivelizácia kultúrnych prejavov. Filmové 
plátno, resp. aj televízna obrazovka prekračuje jednotu miesta i času. 
Oživujú sa a sprítomňujú nevšedné momenty, stavy, situácie, emócie, 
všeobecne étos, móda, konvencie, kultúra, obyčaje, svetonáhľad, životné 
skúsenosti, religiozita a ostatná plejáda súvisiacich antropologických 
modalít. 

Film je tiež jedným z aspektov svetovej globálnej kultúry, ktorý od za-
čiatku kinematografie spoluutváral globálnu spoločnosť. Film a kinema-
tografia sa stali novodobým mienkotvorným normatívom v oblasti vizuál-
neho stvárňovania a následnej interpretácie.

7
 Migrácia kultúrnych vzorov 

nie je iba záležitosťou kinematografie. Naďalej sú aktuálne aj mecha-
nizmy kultúrnej migrácie a dialógu, vo svete literatúry, umenia, hudby, 
módy, dnes najmä masmediálnej oblasti, a v neposlednom rade zážitky 
z prostredia globálneho sveta. 

 
Cieľom tohto príspevku bola interpretácia vytypovaných tematík vo for-

me poznámok, ako sčasti poukázať na prienik medzi antropologickými 
vedami a kinematografiou. Akiste najväčším z nich je fakt, že takmer všet-
ky, alebo rozhodujúca väčšina filmármi spracovávaných tém, je motivova-
ná námetmi, ktoré spadajú do rozvetvenej rodiny antropologických okru-
hov. Predovšetkým o človeku, o spoločnosti, o kultúre, o rozmanitých ľud-
ských činnostiach a podobne, sa nakrúcajú tie najzaujímavejšie filmy. Táto 
spoločná línia antropológie a kinematografie je veľkou výzvou pre 21. 
storočie, pre plnohodnotné etablovanie vizuálnej antropológie do vysoko-

                                                           
7
 Ako príklad spomeniem televíznu inscenáciu rozprávky Zlatohláska (STV 1994, réžia 

J. Bednárik). Odvíja sa tam dialóg, keď matka v írečitom slovenskom kroji dohovára dcére, 
ktorá nechce žiť a obliekať sa podľa poslednej módy, pričom matka dcére hovorí: Čo len 
povedia tvoje kamarátky, dievky z horného konca dediny; Ingrid, Skarlet, Karina, Vanesa, 
Sáša i Nela, že si nechceš háby z Londýna obliecť??? Tento dialóg je ukážkovou 
a umelecky vynikajúco nadsadenou reinterpretáciou migrácie kultúrnych vzorov, v tomto 
konkrétnom prípade skôr ich modalít.  
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školskej praxe súvisiacich študijných odborov. Nie ako pandant, 
či suplovanie vysokoškolského štúdia v oblasti múzických umení, ale 
s praxou na dosiahnutie skúseností práce s kamerou a súvisiacou techni-
kou. Aby audiovizuálny materiál získavaný študentmi a neskôr profesio-
nálnymi etnológmi z terénu, alebo u niektorých šikovných jednotlivcov aj 
ako alternatíva kvalitného audiovizuálneho diela, aby sa tu akcentovala 
elementárna filmárska skúsenosť s parametrami na kvalitnú výpovednú 
hodnotu. 

Obohatenie štúdia o predmetnú audiovizuálnu oblasť môže byť nielen 
prestížou konkrétnej katedry, ale študentom sa ponúka dobrý základ pre 
ich budúce profesijné uplatnenie, napríklad v médiách, alebo v inej prí-
buznej oblasti. 

Teoretické rozpracovanie predmetu vizuálnej antropológie na naše 
slovenské pomery, aj v kontexte s aktuálnymi trendmi vo svete, osobne 
vnímam ako prioritu. 
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Etnológ – kurátor v múzeu 
(na príklade Slovenského banského múzea 

v Banskej Štiavnici) 
 

Zuzana Denková 
 
 
Pracujem ako kurátorka etnologického fondu v Slovenskom banskom 

múzeu v Banskej Štiavnici. Etnologické pracovisko je súčasťou oddele-
nia histórie a v objekte Starého zámku je i depozitár etnologického fon-
du, ktorý tvorí takmer 8 000 zbierkových predmetov.  

 
Profe- sionalizá-

cia múzej- ných čin-
ností pre- behla 
v bývalom Českoslo-
vensku v 60. ro-
koch 20. storočia, 
legislatívne zákonom 
č. 54/1959 (Žalman, 
2002, s. 17) a zna-
menala premenu 
múzejní- kov zbera-
teľov a bádateľov 
na múzej- níkov – 
kurátorov. V praxi to 
malo zna- menať 
nasledov- né. Okrem 
vedeckého backgro-
undu sa začala 
vyžadovať znalosť 
ďalších odborných 
činností, najmä techniky múzejnej dokumentácie. Ani na prahu 21. storočia, 
teda celé polstoročie od prvého kroku k profesionalizácii tejto práce, nemô-
žeme povedať, že je múzejná práca pevne profesionálne zakotvená, že má-
me definované štandardy a metodiky či systematické vzdelávacie programy 

obrázok č. 1 
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pre začínajúcich múzejníkov.
1
 Keďže vnútorný múzejný vzdelávací sys-

tém pre kurátorov fondov v podstate neexistuje, začínajúci múzejník je 
odkázaný na poznatky nadobudnuté v priebehu vysokoškolského štúdia. 
Aj keď v možnostiach uplatnenia absolventa uvádzajú niektoré študijné 
programy prácu v pamäťových inštitúciách, reálne sa budúci etnológovia 
či historici s muzeológiou a jej subdisciplínami počas štúdia nestretnú,

2
 

podobne ako sa pravidelne nedostanú do zákulisia múzeí.  
Kedy sa potom z etnológa má stať kurátor, ktorý bude, slovami Jiřího 

Žalmana,  dobrým zberateľom, dobrým znalcom, dobrým opatrovateľom 
a naučí sa počúvať návštevníkov a verejnosť? Nemôžeme zabúdať na to, 
že zbierky v múzeách nie sú odrazom ničoho iného ako kvality práce a od-
bornosti kurátorov (Žalman, 2002 s. 15).  

 
Akvizície a dokumentácia v múzeu  
Predchádzajúce generácie etnológov skúmali ľudovú kultúru prevažne 

rurálnej spoloč-
nosti s hornou 
hranicou na pre-
lome 20. storočia. 
Pri dokumentova-
ní materiálnej 
kultúry (bývanie, 
odievanie, stravo-
vanie, ľudové 
výtvarné umenie) 
sa postupne stali 
vynikajúcimi znal-
cami ľudových 
výrobných tech-
ník, ľudového 
dekorativizmu, 
zvykov 
a obyčajov. 

                                                           
1
 Zámerne za systémový prvok vo vzdelávaní kurátorov v múzeách nepovažujem projekt 

Múzeá tretej generácie a to z dôvodu, že jeho trvanie je časovo ohraničené a v období 
trvania nie je možné doň vstupovať záujemcom, ktorí sa stali kurátormi po štarte programu, 
t. j. po 15. až 17. februári 2011 (štart modulu Kurátorské štúdiá). 
2
 Na Slovensku je v Bratislave na Univerzite Komenského, v Banskej Bystrici na Univerzite 

Mateja Bela  a v Nitre na Univerzite Konštantína Filozofa možnosť štúdia muzeológie ako 
samostatného študijného odboru,  ja však píšem o kurzoch všeobecnej muzeológie 
a najmä aplikovanej muzeológie v študijných programoch etnológie alebo histórie.  

 

obrázok č. 2 
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Generácia súčasných etnológov stojí pred úlohou dokumentácie dru-
hej polovice 20. storočia, obdobia konfekcie, smaltu, lacného porcelánu, 
koženky, maďarskej kuchty, elektrospotrebičov. 

Našim cieľom však zostáva pravdivé a presvedčivé zachytávanie sku-
točnosti prostredníctvom vecných dokumentov. Nielen kvôli sledovaniu 
vývojovej kontinuity, funkčných posunov, procesov zmien a lokálnych či 
etnických zvláštností prispôsobovaných zmeneným spoločensko-
ekonomickým podmienkam. Ide najmä o zabezpečenie dokladov prebie-
hajúcich kultúrnych procesov pre našich nasledovníkov (Dokumentácia a 
vedecko-výskumná činnosť v národopisnej muzeológii, 1991 s. 15).  

Obdobie socializmu a kolektivizácie poľnohospodárstva, zoštátňovania 
malovýroby výrazne ovplyvnili spôsob života vo všetkých sociálnych vrst-
vách spoločnosti. Našou povinnosťou je tieto fakty dokumentovať, aby raz 
naši nasledovníci mohli pochopiť, do akej miery sa porušila kontinuita 
remeselnej výroby, ako ovplyvnila kolektivizácia úroveň bývania 
a odievania, čo priniesla opätovná privatizácia (Dokumentácia a vedecko-
výskumná činnosť v národopisnej muzeológii, 1991 s. 16).   

 Kurátori musia pomaly opúšťať rokmi definované priority akvizície 
a dokumentácie a musia definovať hodnotné alternatívy k zbierkovým 
predmetom, ktoré sú 
dnes ozdobami zbie-
rok múzeí. Čo nahradí 
skompletizované staré 
banícke uniformy, 
kolekcie betlehemov, 
modelov baní, či vzor-
kovníkov baníckych 
čipiek, aby etnologické 
fondy naďalej reflekto-
vali každodenný život? 
Ako bojovať proti nive-
lizácii zbierok múzeí 
a zároveň dokumento-
vať kultúru všedného 
dňa, ktorá silne niveli-
zovaná bola? 

  
Výskum 
V múzeách sa realizujú výskumy (terénne, archívne) odvíjajúce sa od zbier-

kového predmetu, v snahe zvýšiť jeho výpovednú hodnotu zasadením do šir-
šieho kontextu  (majiteľ, lokalita, funkcia). Na rozdiel od niektorých českých 

 

obrázok č. 3 



Etnologické rozpravy                                                                  1-2/2012 

 

 191 

 

múzeí, naše múzeum neparticipuje na vedeckých grantoch a  nie sme 
členom širších vedeckých riešiteľských kolektívov. Výsledky vedecko-
výskumnej činnosti publikujeme vo vlastnom recenzovanom zborníku, 
ktorý pod rôznymi názvami vychádza od roku 1937. 

Jednou z mojich prvých výskumných úloh bol kvalitatívny výskum býva-
nia v obci Štiavnické Bane na prelome 20. storočia. Pri výskume som čer-
pala z dvoch základných prameňov. Jedným boli spomienky obyvateľov 
nahrané diktafónom v júni a v júli 2006 počas terénneho výskumu v obci. 
Druhým prameňom bol etnologický zbierkový fond múzea, do ktorého sa 
od začiatku 20. storočia zhromažďovali prvé predmety tematicky patriace 
do širšieho zbierkového súboru bývanie. V teréne  boli oslovení siedmi 
informátori, ktorí sa v obci narodili a prežili tam väčšiu časť svojho života 
(Denková, 2007).  

 

 

obrázok č. 4 

Zaujímavým projektom bol výskum spracovania konope v obciach re-
giónu Južné Sitno, ktorý som realizovala s Mgr. Annou Ďuricovou. Poda-
rilo sa nám rekonštruovať výrobu konopného plátna (aj keď sme technic-
ké konope nahradili kvôli legislatívnym ťažkostiam ľanom) najmä vďaka 
dvom „tetám“, ktoré si pamätali, kde sa v obci konope pestovalo, kde sa 
močilo, sušilo a vedeli oživiť staré nástroje ako trlicu, šteť, praslicu či 
krosná. Vznikla tak metodická pomôcka vo forme DVD pre deti, ktoré 
navštevujú našu školu v múzeu.  
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Výsledkom ďalšej výskumnej úlohy je vzorkovník baníckej paličkovanej 
čipky z Čipkárskej školy v Hodruši, určený najmä klubom paličkovania 
a tiež výučbe paličkovania v škole v múzeu. Vzorkovník obsahuje foto-
grafickú dokumentáciu viac ako 300 kusov paličkovaných čipiek spolu s 
ich stručným opisom (datovanie, lokalita, rozmer, základné motívy). 
Osobitnou časťou je sonda do histórie čipkárstva na Slovensku, cha-
rakteristika jednotlivých regionálnych typov čipiek s dôrazom na baníc-
ke lokality. Vzorkovník je určený nielen pre fungujúce kluby paličkova-
nia na Slovensku, ale aj pre verejnosť zaujímajúcu sa o staré textilné 
techniky či múzejné zbierky. 

Na rok 2013 pripravujeme projekt zameraný na oživenie belujskej 
hrnčiny, najmä jej jedinečného sgrafitového dekoru, ktorý dnes na Slo-
vensku dokonale ovláda iba jeden hrnčiar, akad. sochár Š. Mlích. 
V prípade získania dotácie z grantového systému sa budú realizovať 
kurzy  na oživenie výroby v regióne s vysokou nezamestnanosťou, 
v ktorom má obec Prenčov ambíciu zriadiť hrnčiarsku dielňu. Rekon-
štrukcia výroby bude nasnímaná videokamerou a obohatí kolekciu 
metodických materiálov školy v múzeu.   

 
Výstavy a expozície 
Dôležitým výstupom výskumnej činnosti kurátora sú výstavy 

a expozície. Každý etnológ pracujúci v múzeu každoročne autorsky za-
strešuje prípravu výstav najmä v predvianočnom a veľkonočnom období. 
Banská Štiavnica ako stredisko betlehemárstva približuje pre svojich 
návštevníkov čaro starých Vianoc, kde sa môžu návštevníci nadýchať 
sviatočnej atmosféry. Pre deti pripravujeme v priestoroch vianočných 
výstav sprievodné programy, napríklad výtvarné dielne a zhotovené pa-
pierové betlehemy si potom môžu hrdo inštalovať doma v detskej izbe.   

Slovenské banské múzeum nemá samostatnú etnologickú expozíciu, 
ľudová kultúra baníkov s akcentom na banícke ľudové umenie je súčas-
ťou expozície Baníctvo na Slovensku v budove Kammerhofu. 
V súčasnosti je spracovaná vízia novej expozičnej časti, ktorá by mala 
priblížiť dokumentáciu ľudovej kultúry baníctva komplexnejšie.  

Roky pripravovanou a doposiaľ nerealizovanou úlohou etnoló-
gov Slovenského banského múzea je sprístupnenie Expozície baníckej 
ľudovej architektúry a bývania v Banskom múzeu v prírode, ktorá má 
ilustrovať ľudovú architektúru a bývanie v baníckych lokalitách Sloven-
ska (Scenár II. pre banské múzeum v prírode pri SBM v Banskej 
Štiavnici /textová časť/, 1969).  Expozícia, ktorej autorom je Andrej Polo-
nec, sa začala budovať v 60. rokoch 20. storočia (Koncepčný zámer 
expozície baníckej ľudovej architektúry v Banskom múzeu v prírode pri 
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SBM v Banskej Štiavnici, 1968). Koncom 80. rokov 20. storočia bol spra-
covaný návrh na prezentovanie domu z obce Zlatá Idka, ktorý sa však 
nerealizoval (Návrh na prezentovanie domu č. 170 Zlatá Idka v Banskom 
múzeu v Banskej Štiavnici, 1989). V 90. rokoch boli spracované ďalšie 
dva nerealizované scenáre (Ideový a technický scenár expozície 
baníckej ľudovej architektúry /Ľubietová, Nižná Boca/ v Banskom múzeu 
v prírode v Banskej Štiavnici, 1996), (Ideový a technický scenár baníckej 
ľudovej architektúry v Banskom múzeu v prírode v Banskej Štiavnici 
/Smolník, Podmanický dom/, 1996) a  posledný pokus oživenia areálu 
prebehol v roku 2005 kompletnou revíziou a aktualizáciou scenárov 
troch translokovaných objektov a iniciatívou smerujúcou k príprave pro-
jektu celkovej revitalizácie areálu (Scenáre expozície ľudovej 
architektúry a bývania vo vybraných baníckych lokalitách (Ľubietová,  

 
Nižná Boca, Smolník, 2005). Bohužiaľ, Slovenské banské múzeum má 

problém s financovaním technickej dokumentácie, ktorá je podmienkou 
uchádzania sa o akúkoľvek dotáciu. A tak vplyvom vonkajších poveternost-
ných podmienok postupne dochádza k degradácii translokovaných ob-
jektov. Po takmer desiatich rokoch od poslednej iniciatívy možno konštato-
vať, že stupeň zanedbanosti je značný a sprístupnenie areálu po takmer 36 
rokoch je finančne náročné. Vďaka zachovanej architektonicko- etnografic-
kej dokumentácie však stále zostáva otvorená možnosť dobudovania areálu 
v pôvodnom variante.  

 
 

obrázok č. 5 
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Kultúrne podujatia 
Súčasťou prezentačných aktivít múzea (výstavy, expozície, besedy, 

kultúrne podujatia) je oživovanie starých výrobných techník pre deti, 
rodiny i širokú verejnosť. Všetky tieto aktivity sa realizujú pod hlavičkou 
školy v múzeu, remeselnej dielničky pod vedením múzejnej pedagogičky 
Mgr. A. Ďuricovej. Cez Vianoce sa pečú oblátky, odhaľujú tajomstvá 
ľúbostnej mágie, cez Veľkú noc maľujú vajíčka, pečú koláče. Celoročne 
je v dielničke možnosť pracovať s drevom, hlinou, kovom či textilom. 
Vyrobiť si maslo, upiecť chlieb, na ktorý treba vlastnoručne namlieť mú-
ku. Niektoré aktivity sú sezónne, niektoré celoročné a cez prázdniny je 
možnosť prihlásenia sa do denného tábora. Raz ročne, v máji, múzeum 
privíta „skutočných“ ľudových výrobcov na pravidelnom Festivale kum-
štu, remesla a zábavy, ktorý tento rok oslávi 15. výročie založenia. 

 

 
 

obrázok č. 6 

 
Záverom  
Škála aktivít, s ktorou sa môže kurátor etnologického fondu v múzeu 

stretnúť, je pestrá, preto je veľkou výhodou, ak už študent počas vyso-
koškolského štúdia nadobudne prehľad o kurátorskej práci. Už počas 
štúdia by mal veľa času stráviť v lokalite, v ktorej plánuje dokumentačne 
pôsobiť a spoznávať ju, využívať seminárne, semestrálne, bakalárske 
a iné práce na bádanie v regióne. Výhodou je znalosť elektronického 
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systému evidencie zbierok, ktorý sa univerzálne používa na dokumentá-
ciu zbierkových predmetov takmer vo všetkých múzeách Slovenska. Veď 
práve podľa odbornej úrovne druhostupňového záznamu sa posudzuje 
odborná úroveň kurátora i múzea. Majme na pamäti, že od dnešných 
absolventov bude závisieť obraz slovenského múzejníctva najbližšie 
desaťročia.  

Múzeá sa budú naďalej snažiť využívať svoj potenciál „zhromaždiska“ 
zaniknutých foriem života a ponúkať ho verejnosti ako alternatívu 
k súčasnému konzumnému životu. Poskytovať pomoc pri zriaďovaní 
ekofariem – ponúkaním semien tradičných odrôd, živočíšnych druhov, 
poradenstvom pri výrobe domácich produktov (masla, syrov, šírenie 
informácií o zdravotne neškodlivých potravinách). Nie je a nebude ľahké 
presviedčať verejnosť, že etnologické múzeá sú živými organizmami 
s presahom do bežného života, nie databankami mŕtvych, ale živých 
informácií pre kvalitnejší život. 
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Etnológia a prax alebo etnológia s niekoľkými 

„áčkami“1 
 

Kamila Beňová 
 
 
Abstract: Paper deals primarily with relation between science (ethnolo-

gy/anthropology) and social reality (practice), with terms and mutual relations 
between academia, activism, engagement, applicability and ethics in research. It 
was first verbally presented at the seminar Ethnology in Practice in Nitra in June 
2012. The seminar was focused on application of ethnological knowledge in 
professional life by ethnology graduates as a speakers, and it also addressed  
present ethnology students and their next aspirations and motivations, therefore, 
the text is conceived as an “autobiography“ based on past and present experi-
ence of the author in relation to ethnology and practice. At the same time, this 
contribution is a reflection of the author’s research orientation; it introduces her 
ideological inspirations and some theoretical and methodological approaches in 
qualitative social (feminist) research, mainly focused on different approaches of 
engagement in social sciences.  

 
Kľúčové slová: prax, veda, etika, angažovanosť, aplikovateľnosť 
Key words: practice, science, ethics, engagement, applicability 

 
I. 
Nie je to tak dávno, konkrétne v roku 2008, čo som skončila magister-

ské štúdium etnológie na Katedre etnológie a etnomuzikológie FF UKF 
v Nitre, a ako väčšina absolventiek a absolventov som absolútne netuši-
la, čo budem s mojím vzdelaním ďalej robiť. Vedela som, že chcem zos-
tať doma a nechcem sa sťahovať do Bratislavy ani nikam do zahraničia, 
a tak som všetko svoje úsilie venovala písaniu a posielaniu žiadostí vša-
de tam, kde by mohla byť čo i len malá nádej robiť niečo kreatívne, prí-
padne využiť aj vedomosti a zručnosti získané štúdiom etnológie. Svoj 
prvý úspešný pracovný pohovor som absolvovala vystresovaná, 

                                                           
1
 Keď som sa dozvedela o zameraní seminára, v rámci ktorého tento príspevok vznikol, 

veľmi som sa potešila. Vzťah etnológie a praxe ma „máta“ už dlhšie a tento príspevok bol 
vhodnou príležitosťou na rekapituláciu, utriedenie myšlienok, vyjasnenie postojov. Seminár 
bol určený absolventkám a absolventom nitrianskej katedry a mal byť zameraný na to, 
akým spôsobom využívame vo svojich životoch nadobudnuté etnologické vzdela-
nie/poznanie, ako aj súčasným študentkám a študentom etnológie na inšpiráciu či motivá-
ciu, a podľa toho bol aj koncipovaný. Príspevkom teda na pozadí môjho „príbehu“ etnológie 
a praxe ozrejmujem moje aktuálne uchopenie tohto prepojenia a spôsoby, akými o ňom 
uvažujem.  
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v angličtine, s myšlienkou pri odchode – sem ma iste nevezmú, veď ne-
mám žiadnu relevantnú prax. O niekoľko týždňov som už sedela v kan-
celárii a pracovala na Inštitúte rodovej rovnosti a starostlivosti o rodinu 
vo všetkých politikách Banskobystrického samosprávneho kraja (IRR 
BBSK). Vtedajšia vedúca kancelárie predsedu kraja si ma vybrala prav-
depodobne aj preto, že som mala povedomie o rodovej problematike, 
najmä vďaka môjmu štúdiu. Okrem mňa prijali aj ďalšiu kolegyňu 
v mojom veku, sociologičku, s ktorou sme si rozumeli pracovne aj osob-
ne. Aj preto sme sa mohli spoločne realizovať a ja som mala možnosť 
využiť i moje výskumné zručnosti, keď sme napríklad zrealizovali dotaz-
níkový prieskum s nezamestnanými ženami v banskobystrickom kraji. Už 
vtedy som si uvedomila, že tento výskum, prvý po škole, ktorý sa týkal 
reálneho sveta a reálnych problémov, „chutil“ už akosi ináč, a aká ná-
pomocná môže byť interdisciplinarita. Po zorientovaní sa v téme, v ktorej 
sme sa obe našli, a po nejakom čase, sme s kolegyňou pochopili, že 
bariéry a problémy, ktoré má naša práca na úrade, by sa dali vyriešiť 
založením vlastného občianskeho združenia. A tak sa z aktív-
nych úradníčok stali aktivistky a súčasťou môjho života sa stal  
AKTIVIZMUS, ktorý je mojím prvým „áčkom“. 

Občianske združenie Antigona sme založili koncom roku 2009 
(www.antigona.sk). Vtedy som aj po ročnej práci na Inštitúte rodovej 
rovnosti skončila a utvrdila sa, že skostnatený svet, v ktorom je úprimná 
snaha a záujem skôr na príťaž, nie je pre mňa. V tom čase som bola 
rozhodnutá zostať v neziskovom sektore.  S veľkou eufóriou sme napí-
sali a napokon aj úspešne realizovali náš prvý projekt Antigoncepcia, 
vytvorili sme svoju webstránku, realizovali malú kampaň o rodových 
stereotypoch či organizovali zbierku šatstva pre matky a deti v núdzi. 
Ešte počas práce na Inštitúte rodovej rovnosti som sa pri hlbšom zo-
znamovaní sa s rodovou problematikou začala zamýšľať nad tým, ako to 
so ženami, genderom, rodovou rovnosťou, gender mainstreamingom, 
feminizmom vlastne je? Rôzne materiály a brožúry, zväčša z politickej 
agendy EÚ, mi nedávali odpovede na pre mňa zásadné otázky. Nadobú-
dala som presvedčenie, že musím ísť hlbšie, a že tieto materiály mi na 
moje otázky zrejme nikdy neodpovedia. Preto som sa túto „medzeru 
v poznaní“ rozhodla zaplniť prihlásením sa na externé doktorandské štú-
dium, taktiež na našu katedru. Toto je prvá časť môjho „príbehu“ o etnoló-
gii a praxi, o tom, ako ma prax priviedla naspäť k etnológii, k vede.  

 
Medzitým som sa nakontaktovala na banskobystrickú Univerzitu Mate-

ja Bela (UMB), pretože som sa dozvedela, že sa taktiež zaoberajú rodo-
vou problematikou. Zašla som na konzultáciu a doc. J. Darulová sa na-

http://www.antigona.sk/
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koniec stala aj konzultantkou mojej dizertačnej práce. Tak som sa zo-
známila so svojimi terajšími kolegyňami. O pár mesiacov na to mi ponúk-
li miesto na Ústave vedy a výskumu UMB (dnes Centrum vedy a vý-
skumu), ktoré som s veľkou radosťou a vďakou prijala. Dostala som 
šancu, ktorá v dnešnom svete najmä pre našu generáciu (a najmä mimo 
Bratislavy) nie je samozrejmosťou, priestor na dokončenie svojho dokto-
randského štúdia, ale najmä priestor na vlastný vývin, napredovanie 
a zdokonaľovanie sa. Tak som sa z aktivistky stala i (nádejnou?) aka-
demičkou a dodnes som tu zamestnaná. Mojim druhým áčkom je teda: 
AKADEMIZMUS. Od tejto doby sú tieto dva „izmy“, v zmysle prepojenia 
teórie a praxe (resp. vedy a sociálnej reality), dvoma hlavnými a neodde-
liteľnými piliermi mojej aktivistickej a výskumnej orientácie.  

Na UMB som dostala možnosť publikovať štúdiu o mojom rodnom 
meste, Žiari nad Hronom, v kontexte urbánnej antropológie a témy glo-
bálne vs. lokálne.

2
 Bolo to asi prvýkrát, čo som sa musela zamyslieť nad 

mestom, s ktorým som sa od dospievania konfrontovala, t. j. zamyslieť 
sa akademicky a vyvodiť z toho aj príslušné závery. Práve pri tomto za-
mýšľaní sa (a písaní), keď som si naplno uvedomila príčiny pretrvávania 
problémov mesta, som našla v sebe energiu a chuť pre toto nemilované 
mesto niečo urobiť, niečo zlepšiť. Spolu s kamarátkou z detstva sme 
vytvorili neformálnu platformu žiarovky 

3
a pustili sa do „budovania novej 

identity mesta“. Zverejnili sme výzvu pre občanov, v ktorej sme argu-
mentovali, prečo by naše mesto mohlo prijať svoju minulosť a ťažiť z nej, 
ako aj to, prečo je potrebné zaujímať sa o veci verejné (a kultúrne) a aká 
dôležitá je aktívna mestská komunita. Vyzývali sme k aktivite a záujmu 
o svet okolo seba, všetko so zámerom posilnenia lokálnej a regionálnej 
identity, v súlade s heslom: „Myslieť globálne, konať lokálne.“ Spolu 
s ďalším neformálnym združením sme založili občiansku iniciatívu „Čo 
ďalej so žiarskym starým kulturákom?“ Sústredili sme okolo seba ďalších 
aktívnych Žiarčanov a Žiarčanky a ponúkli sme mestu alternatívu 
v podobe koncepcie, ako by bolo možné chátrajúcu budovu v centre 
mesta ďalej využiť pre potreby ľudí. Štúdia bola tiež východiskovým bo-
dom pri podávaní projektu HviezdosLavička zameraného na oživenie 
verejného priestoru v meste, ktorý získal v roku 2012 podporu Nadácie 
Intenda. V tejto časti „príbehu“ ma zas, naopak, etnológia/veda priviedla 
k pretaveniu teórie do praxe.  

                                                           
2
 Beňová, K. 2011. Žiar nad Hronom – priemyselné mesto: krátky príbeh jedného 

(ne)pekného mesta. In Bitušíková, A. a kol. Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku: 
globálne a lokálne v súčasnom meste III. Banská Bystrica; Bratislava: Inštitút sociálnych a 
kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja, 2011. s. 157 – 174. 
3
 Pozri na http://www.facebook.com/pages/%C5%BE-i-a-r-o-v-k-y/216604105025357. 
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Rovnaký pocit naplnenia a zmysluplnosti som cítila pri spolupráci na 
publikácii pre Nadáciu Milana Šimečku – Susedia: zvnútra zvonka,

4
 ktorá 

je založená na kvalitatívnom výskume metódou etnografického inter-
view

5
 s migrantmi a migrantkami dlhodobo žijúcimi na Slovensku. Nado-

búdala som presvedčenie, že sa tohto pocitu pri výskume akosi už ne-
chcem vzdať a začala som (štúdiom) hľadať svoju vlastnú cestu. Uvedo-
movala som si, že je pre mňa dôležité, aby náš/môj aktivizmus (ako sú-
časť sociálnych hnutí) stál zároveň na pevných základoch socio-vedného 
poznania. A o to sa v prípade Antigony i  žiaroviek snažím stále. Všetky 
tieto skúsenosti ma priviedli k presvedčeniu, že aktivizmus a etnológia 
môžu ísť ruka v ruke a k mojej prvej téze o etnológii a praxi: etnológia ako 
vedecká disciplína má potenciál pozitívne napomáhať budovať občiansku 
spoločnosť. 

 
II. 
V súčasných sociálnych vedách existuje prúd vedeckého myslenia 

a smerovania vedkýň a vedcov, zdieľajúcich určité spoločné východiská, 
názory, týkajúce sa postavenia vedkyne/vedca v spoločnosti, etickej 
a morálnej dimenzie vedy, ako aj intenzívnej reflexie vlastnej osoby vo vý-
skume, v akademickom prostredí, v spoločnosti. Z veľkej časti sú to priaz-
nivci kritickej perspektívy a často sa nevyhýbajú zapojeniu vlastnej osoby 
do problematiky, v ktorej realizujú svoje vedecké bádanie. V centre ich po-
zornosti je pochopenie a odkrývanie mocenských vzťahov a nerovností 
prostredníctvom realizácie najmä (ale nielen) kvalitatívneho výskumu, pri-
čom zásadné sú pre nich otázky etiky a morálnej zodpovednosti. Spája ich 
uvedomenie si, že každý výskum je politickým a mocenským aktom, ako 
aj snaha o maximálnu elimináciu tejto mocenskej hierarchie a úsilie 
zmeniť určitý nevyhovujúci stav. Pochádzajú z rôznych vedeckých dis-
ciplín, prekonávajú ich hranice, pôsobia ako „agenti zmeny“ a napríklad 
ako antropológovia si kladú otázky typu: „Čo antropológiu a antropológov 
oslobodzuje od ľudskej zodpovednosti prijať etické (a politické) stanovi-
sko k udalostiam, ktoré sme privilegovaní sledovať?“ (Scheper-Hughes 
in Kellett, 2009, s. 26) Preto ďalšie „áčko“, ktoré by som chcela v tejto 
súvislosti tematizovať, je: ANGAŽOVANOSŤ.  

 

                                                           
4
http://www.nadaciamilanasimecku.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/Publikacie/SUSE

DIA_web.pdf 
5
 Metodológia podľa Tužinská, H. 2010. Otázky opisu a prekladu: využitie poznatkov antro-

pológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi. Bratislava: Stimul, 2010. 
93 s.  
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Hoci vnímam, že toto slovo má v našich podmienkach určitú ideologic-
kú zaťaženosť, myslím si, že ho v súčasnosti môžeme používať oslobo-
dene, v súlade s jeho skutočným významom. Fenomén angažovanosti 
vo vede chápem nielen ako zapojenie sa, zaujatie stanoviska, ale aj 
prijatie morálnej zodpovednosti. Vychádzam pri tom z typológie navrhnu-
tej S. M. Low a S. E. Merry, ktoré angažovanosťou rozumejú širokú šká-
lu aktivít a pod formy antropologickej angažovanosti zaraďujú: 1) zdieľa-
nie a podporu; 2) výučbu a verejné vzdelávanie; 3) spoločenskú kritiku; 
4) spoluprácu; 5) advokáciu; 6) aktivizmus. (Low – Merry, 2010, s. 204) 
V užšom zmysle ide z metodologickej stránky o to, aký typ výskumu ako 
výskumníčka realizujem, prečo a „o čo“ mi v ňom ide. Práve tieto zdanli-
vo banálne otázky som sa v posledných rokoch svojho štúdia pokúšala 
objasniť. Prichádzala som na to, že samotná téma výskumu dostáva 
zmysel až v momente, keď mi je jasný prístup a okolnosti, za akých vý-
skum realizujem.  

V metodologickej rovine takýto typ výskumu koreluje s pojmami kritický 
alebo akčný. (Hendl, 2005) Kritický výskum podľa J. Hendla vychádza 
z kritickej a feministickej teórie a je založený na téze o nerovnom rozde-
lení a distribúcii moci a privilégií medzi jednotlivými sociálnymi aktér-
mi/skupinami. Sociálne inštitúcie udržujú status quo, ktoré spôsobuje 
napätie medzi privilegovanými a neprivilegovanými aktérmi/skupinami. 
Kritická perspektíva sa snaží práve o problematizáciu tohto status quo 
a kladie dôraz na dosiahnutie sociálnej zmeny. Cieľom takéhoto vý-
skumu je empowerment (v zmysle posilnenia aktivity a sebavedomia) 
neprivilegovaných aktérov. (Hendl, 2005, s. 140) Akčný výskum je podľa 
Hendla veľmi blízky kritickému výskumu, je charakteristický tým, že vý-
skum je vztiahnutý k praxi, má emancipačný a reflexívny charakter. Pro-
ces výskumu je procesom vzájomného učenia a zmeny; výskumník 
a skúmaný majú rovnocenný vzťah. Čo robí akčný výskum typickým, je 
aj to, že v sebe zahŕňa definovanie nielen problému praxe, ale aj cieľa 
zmien (Hendl, 2005, s. 138). T. Ryška poukazuje na to, že súčasťou 
každého etnografického výskumu sú každodenné formy angažovanosti,

6
 

pričom etnografiu a angažovanosť považuje za sestry a ťažko oddeliteľ-
né spojenkyne, ktoré spolu dokážu viac. (Ryška, 2010, s. 29) 

                                                           
6
 Ryška ich definuje ako aktivity, s ktorými sa antropológ stretáva v teréne pravidelne – 

vzájomná pomoc, prejavy obáv, starostlivosť, náklonnosť, rešpekt. Táto angažovanosť 
nemá podľa neho mnoho spoločného s advokáciou či aktivizmom, „kolaboráciou“ 
s vládnymi, bilaterálnymi alebo medzinárodnými organizáciami a pod., ale vyjadruje zmysel 
antropológa pre zodpovednosť a reciprocitu, ktorý sprevádza a konštruuje terénnu prax. 
(Ryška, 2010, s. 33) Jeho uchopenie spadá taktiež pod široké zadefinovanie angažovanos-
ti podľa Low a Merry, ktoré sem zaraďujú ako jednu z možných foriem angažovanosti 
(antropológa) aj zdieľanie a podporu. 
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Práve feministický výskum všeobecne je výskumom tohto typu par ex-
cellence a z tejto oblasti by som uviedla aj nedávny príklad z praxe. Za-
čiatkom februára 2012 prebehla médiami informácia o zavedení špeciál-
nych vlakových kupé pre ženy. Mňa táto správa veľmi potešila, pretože 
som už počula nejeden príbeh o cestách žien a dievčat vlakom a ja sa-
ma som sa vo vlaku nikdy necítila bezpečne. Preto som tento krok že-
lezníc privítala nielen ako zákazníčka a žena, ale vnímala som ho aj 
z odbornej stránky ako podporné (áno, zvýhodňujúce) opatrenie na zvý-
šenie pocitu bezpečnosti pre ženy cestujúce samé. O čo väčšie bolo 
moje prekvapenie, keď som si prečítala diskusie pod týmito článkami. 
Ľudia (väčšinou muži) prirovnávali toto opatrenie k rasovej segregácii, 
objavili sa názory zriadiť kupé pre blondínky a „diskusia“ sa zvrhla na tému 
verejných mužsko-ženských toaliet; v podstate sa pozornosť úplne odklo-
nila od reálne existujúceho problému k zľahčovaniu a interpretácii opatre-
nia ako útoku na práva mužov, citujem: „Asociácie typu rasizmus sú 
úplne legitímne. Neviem, prečo by som mal byť pokladaný za potenciál-
nu hrozbu spoločnosti len preto, že som muž. Je štatisticky výrazne väč-
šia pravdepodobnosť, že ťa okradne cigán (bez ohľadu na pohlavie), než 
že ťa okradne muž, pritom vagóny "for white only" by dnes boli neakcep-
tovateľné. A keď považujeme za správne vagóny pre ženy, čo tak rozli-
šovať aj iné, potenciálne obťažujúce skupiny? Práve nedávno som išiel 
vlakom, kde v kupé boli dvaja starí páni, odhadom po 70. Správanie 
úplne v poriadku, len ich, žiaľ, bolo intenzívne cítiť stareckým zápachom. 
Zavedieme aj vagóny pre viac a menej smradľavých? Ďalší príklad – 
cesta s robotníkom vracajúcim sa z cudziny, ktorý celú cestu nezatvoril 
ústa (keďže po dlhej dobe počul rodnú reč)...Zavedieme vagóny pre 
ukecaných a mlčanlivých?“ podpísaný instantný.génius. (in Krajanová, 
2012) Naproti tomu: „Je to 6 miest. nechapem ze sa z toho robi halo. A 
ked je vyhradene miesto pre rodinu s detmi, to neni diskriminacia voci 
bezdetnym? takymto sposobom sa nikam nedostaneme. Fakt ze sama 
by som som v noci vo vlaku nesla a ked ano, tak by som si vybrala kupe 
kde sedia zeny, ci uz s oznacenim alebo bez. Nechapem, tvarime sa ze 
zeny nie su v dopravnych prostriedkoch obtazovane? Netvrdim ze ma 
kazdu cestu vlakom niekto znasilni, ale je to caste vystavovanie sa naraz-
kam, navrhom a veciam, ktore su mi neprijemne. Zvysovanie bezpecnosti 
(samozrejme nie len pre zeny) by sme mali vitat a podporovat – aj ked 
netvrdim ze osobitne kupe je cesta, ale preco to nevyskusat a uvidime ci 
sa to vobec ujme,“ podpísaná issabella. (in Krajanová, 2012) 

Vrátiac sa späť k téme, ako by som k tomuto problému mohla pristúpiť 
ako etnologička? Napríklad realizáciou kvalitatívneho výskumu metódou 
rozhovorov so ženami, ktoré cestujú vlakovou dopravou alebo zozbiera-
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ním skúseností žien z cestovania vlakom. Ide principiálne o výskum za-
meraný v tomto prípade na „danie hlasu ženám“, teda tým, ktorých sa 
problém bezprostredne týka, o zviditeľnenie neviditeľnej „ženskej skúse-
nosti“ v spoločnosti.

7
 Výsledky práve takéhoto (angažovaného a zároveň 

odborného) výskumu by mohli byť vhodnou platformou argumentácie 
nielen pre zavádzanie podporných opatrení tohto typu, ale pre celkovú 
senzibilizáciu spoločnosti voči rôznym formám diskriminácie (v tomto 
prípade na základe pohlavia a rodu). Pre angažovanú etnologičku (etno-
lóga) žijúcu a skúmajúcu aj vo vlastnom socio-kultúrnom prostredí k tzv. 
každodenným formám angažovanosti (rovnako vychádzajúcim z prijatia 
záväzku a zodpovednosti) môžu patriť všetky všedné a obyčajné javy, 
informácie, aktivity, vzťahy, situácie, ktoré ju (ho) často „nútia“ nielen 
zaujať stanovisko, ale sa aj do týchto procesov zapojiť.

8
 

Angažovanosť vo vede v tomto ponímaní znamená vedomú zaintere-
sovanosť, vedomie vlastnej pozicionality, ale predovšetkým je to súlad 
hodnôt ľudských a akademických. Možno to vystihne lepšie parafráza 
hesla druhej vlny feminizmu, to mnohorozmerné: osobné je politické  
(a ak prijmeme spomínané stanovisko, že) vedecké (teda aj etnologické) 
je politické  (potom predsa aj) vedecké je osobné. Takže mojou dru-
hou tézou v kontexte etnológie a praxe, resp. vedy a sociálnej reality, je: 
etnologické môže byť súčasne aj osobné a opačne. 

 
III. 
Dostávam sa záverom k môjmu poslednému „áčku“: 

APLIKOVATEĽNOSŤ. Hoci by sa mohlo zdať, že pri téme príspevku 
i seminára je kľúčové, poukážem skôr na jeho rozporuplnosť 
a neurčitosť, ktorú vo mne vyvoláva. Práve prívlastok aplikovaný vo vše-
obecnosti asociuje priame prepojenie vedy s praxou. Dnes je toto slovo 
často skloňované nielen v spojitosti s podnikateľským sektorom, ale aj 
v kontexte sociálnych a humanitných vied. Frascati Manual

9
 definuje 

aplikovaný výskum ako: „...originálne skúmanie, robené s cieľom získať 
nové poznatky. Avšak je smerovaný hlavne na špecifický praktický cieľ 

                                                           
7
 V metodologickej rovine antropologický prístup giving-voice-to-the-other alebo koncept 

tzv. umlčovanej skupiny (E. Ardener). 
8
 Miera zapojenia, v súlade s Low a Merry (2010), môže byť rôzna, napr. od upozornenia 

na sexizmus na ulici (zdieľanie a podpora), cez uverejnenie článku v populárnom časopise 
či realizáciu prednášky pre verejnosť (výučba a verejné vzdelávanie), používanie kritickej 
teórie a konceptov v akademickom výskume (sociálna kritika), realizáciu akčného výskumu 
na tému sexizmus s jeho obeťami (spolupráca), členstvo v expertnej skupine zameranej na 
násilie páchané na ženách (advokácia), až po účasť na protestnom SlutWalk pochode 
(aktivizmus).  
9
 Navrhnutý štandardný postup na realizáciu prieskumov výskumu a experimentálneho 

vývoja (2002) je strategickým dokumentom OECD, ktorého členským štátom je od roku 
2000 aj Slovensko. 
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alebo účel.“ (FM, 2002, s. 72) Zároveň však značne ohraničuje zarade-
nie výskumu sociálnych a humanitných vied v ohľade, o ktorom som 
uvažovala pri téme angažovanosti vo vede, keď ako príklad aplikované-
ho výskumu spoločenských a humanitných vied manuál uvádza „štúdium 
úlohy a miesta rodiny v špecifickej krajine alebo špecifickom regióne 
v súčasnosti za účelom prípravy vhodných sociálnych opatrení.“ (FM, 
2002, s. 74) Ako by sa etnológia mala vyrovnať s takouto výskumnou 
úlohou, ak sú sociálne opatrenia vždy poplatné aktuálnej vládnucej mo-
ci? Ako sa etnologička (etnológ) má vyrovnať v etickej rovine 
s výskumom tohto typu? 

Antropológia sa už v minulosti musela vyrovnať s obvineniami, ktoré 
z jej vzťahu s praxou vyplynuli. Aplikovaná antropológia, ako subdisciplí-
na antropológie, je dnes viac spojená s medzinárodnými rozvojovými 
agentúrami, mimovládnymi organizáciami, širokou škálou konzultan-
tov a korporatívnymi organizáciami. Vo väčšine prípadov je vykonávaná 
z poverenia takýchto organizácií, ktoré síce môžu potrebovať určitý so-
cio-kultúrny teoretický „background“, ale ktoré obvykle očakávajú kon-
krétne odporúčania na špecifické účely. (Kellett, 2009, s. 24) Jej charak-
teristickým rysom je orientácia na problematiku sociálneho plánovania, 
práve na základe objednávok štátnych, medzinárodných alebo súkrom-
ných inštitúcií, vypracúvanie expertných správ, ako aj používanie kvanti-
tatívnych metód, najmä štatistickej analýzy. (Soukup, 2005, s. 564) Po-
stupne tak začali vznikať tenzie, že aplikovaná antropológia viac slúži 
potrebám zadávateľov a nie reálnym potrebám spoločnosti, a prá-
ve z týchto dôvodov začala byť aj ostro kritizovaná z radov samotnej 
antropologickej obce. Podľa kritiky ju tento prístup začal vracať do pozí-
cie „dedičky koloniálneho projektu“, ako aj „komplicky“ súčasných neoko-
loniálnych nerovných mocenských vzťahov, ktoré sa prejavujú 
v pokračujúcich globálnych nerovnostiach a nespravodlivostiach, napr. 
medzi severom a juhom, rovnako ako medzi bohatými a mocnými 
a chudobnými a bezmocnými. (Kellett, 2009, s. 23) Aj v našich podmien-
kach v akademickej obci existujú obavy zo zneužívania aplikovanej ve-
dy. Podľa českej sociologičky a publicistky J. Šiklovej panuje stále veľký 
strach pred zneužitím, politizáciou a ideologizáciou vedy. (Tenglerová, 
2012a) 

Čo pre nás teda znamená slovné spojenie aplikovaná etnológia a aké 
významy mu ďalej pripíšeme? Hovoríme o nej v súvislosti s aplikovanou 
antropológiou, s jej spomínanými charakteristikami? Alebo má toto 
označenie vyjadrovať jednoducho určitý (hoci bližšie neurčený) vzťah 
k praxi? Kto a prečo potrebuje aplikovanú vedu? Je aplikovaná veda 
odpoveďou na potreby spoločnosti? Je slovenská etnológia momentálne 
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„schopná“ byť aplikova(teľ)nou? V tomto smere sa (mi) vynára viac otá-
zok ako odpovedí. 

 
IV. 
V súčasnosti máme k dispozícii množstvo inšpiratívnych konceptov, kto-

ré sa vyrovnávajú so závažnými etickými otázkami a prístupom k praxi 
rôzne – od adjustatívnej, akčnej, advokačnej antropológie, cez politickú, 
praktickú, verejnú či dokonca anarchistickú antropológiu. Stačí si vybrať, 
i keď pravdepodobne žiaden z prístupov nebude vyhovovať slovenskej 
realite absolútne. Ak som pri angažovanosti vymedzila teoreticky typ vý-
skumu, ktorý k tomuto premýšľaniu môže patriť, aplikovateľnosť etnológie 
v tomto kontexte (a v užšom zmysle slova) by mohla znamenať samotnú 
realizáciu takéhoto výskumu a zároveň aj schopnosť využitia poznatkov 
v praxi s hlavným zámerom: napomôcť, pozitívne zmeniť, narušiť status 
quo, avšak už nie naplniť požiadavky konkrétneho zadávateľa. 
V teoretickej rovine ide skôr o etickú dilemu zjednotenia cieľa praxe a cieľa 
vedeckého výskumu, ktoré obvykle bývajú rozdielne. V tomto zmysle sa 
diferencia medzi angažovanosťou a aplikovateľnosťou stiera. Napríklad 
prístup P. Bourdieuho býva označovaný ako tzv. antropológia praxe 
(praxis anthropology), ktorá preklenúva priepasť medzi teóriou a apliko-
vanou antropológiou. (Ervin in Kellett, 2009, s. 23) Koncept verejnej an-
tropológie (public anthropology) havajského antropológa R. Borofskeho 
je taktiež jednou z možností preklenutia „vzdialenosti“ medzi teóriou 
a praxou. Adjektívum „verejná“ v tomto prípade kontrastuje s tradičným 
akademickým štýlom prezentácie a definíciou problémov. Snaží sa rušiť 
hranice medzi jednotlivými disciplínami, a to predovšetkým kladením 
dôrazu na konverzáciu s čo najširším publikom, zároveň ukázať, že aj 
antropológia môže napomáhať pri riešení súčasných dilem a spätne i to, 
že posilnenie verejnej konverzácie s antropologickým náhľadom môže 
reformulovať a oživiť disciplínu samotnú. (Borofsky, 2011) Americká 
antropologička N. Scheper-Hughes v jednom interview hovorí: „Paul 
Rabinow mi raz povedal, keď premýšľal o verejnej antropológii – dobre, 
ale čo je potom súkromná antropológia? Mojou odpoveďou je, že súk-
romná antropológia je antropológia písaná pre päťdesiat ľudí, ktorí ro-
zumejú, o čom píšeš a vylučuje všetkých ostatných.“ (Scheper-Hughes, 
2011) 

Inšpiratívnym prístupom na preklenutie tejto dilemy je aj koncept verej-
nej sociológie (public sociology) sociológa a etnografa M. Burawoya. 
Podľa neho verejná sociológia znamená učiniť sociológiu zodpovednú 
voči verejnosti, vytvára dialóg medzi sociológmi a sociologičkami 
a rôznymi verejnosťami, na rozdiel od dialógu sociológov medzi socio-
lógmi. (Burawoy in Uhde, 2011) Podľa Z. Kusej, slovenskej sociologičky 
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zastávajúcej tento prístup, sociológiu orientovanú na spoločnosť ako hlav-
ného adresáta možno pestovať mnohými formami – od písania kníh, novi-
nových článkov, po priame angažovanie sa v občianskom hnutí. Verejná 
sociológia je podľa nej vnímavejšia k etickým a morálnym implikáciám 
spoločenského konania a v tom aj k výskumu ako spoločenskému kona-
niu. (Kusá, 2006) Škála prístupov je veľmi široká, koncept občianskej vedy 
(citizen science) I. Arwina počíta napríklad s priamym zapojením „neved-
cov“ – občanov do vedeckého bádania, pričom občianska veda má byť 
platformou stretávania medzi rôznymi formami poznania, ako aj uznania 
iných foriem znalostí než vedeckých ako relevantných a významných. 
(Tenglerová, 2012b, s. 2) Vrátane spomínanej angažovanej antropológie, 
vychádzajúcej z antropologickej praxe, ktorá rešpektuje dôstojnosť a práva 
všetkých ľudí a má dobročinný vplyv na presadzovanie sociálnej spravod-
livosti. (Low – Merry, 2010, s. 204) 

S týmito prístupmi sa nezriedka tematizujú javy ako seba/dôvera, se-
ba/akceptácia, kolegialita a solidarita, autonómnosť a sloboda, emocio-
nalita či kreativita a radosť vo vede ako epistemické faktory tvorby ve-
deckého poznania. Do popredia sa tu dostáva perspektíva situovanosti 
vedeckého poznania a vedy, ktorá je taktiež vnímaná ako istý spoločen-
ský a kultúrny útvar, vsadená do istého spoločenského a kultúrneho 
kontextu, a preto nesúca aj znaky spoločenskej štruktúry, ktorej je sú-
časťou. (Szapuová, 2011, s. 332) Ako píše slovenská feministická filo-
zofka E. Farkašová, presadzovanie tohto typu myslenia „...nie je ľahké, 
nakoľko ešte stále prežíva predstava o vede ako rodovo, hodnotovo 
a postojovo neutrálnej aktivite. Táto predstava je posilňovaná aj postulá-
tom slobody v rovine vedeckej práce, ktorým sa podsúva myšlienka 
o nespojitosti vzťahov v myslení s mocenskými vzťahmi v spoločnosti, ako 
aj myšlienka o vedeckej produkcii ako o individuálnej aktivite, ktorá sa 
neviaže na sociálny kontext a nie je ním spoludeterminovaná.“ (Farkašo-
vá, 2009, s. 25) Spomínaná antropologička Scheper-Hughes argumentuje 
faktormi ako zodpovednosť, záväzok, zapojenie sa, spoľahlivosť, solidari-
ta, empatia, súcit, pričom pripomína, že takýto prístup vo výskume by bol 
viac „ženský“. (Scheper-Hughes in Kellet, 2009, s. 26) Takáto veda je 
vedou nielen s rozumom, ale aj s citom, veda s ľuďmi, o ľuďoch 
a v najlepšom prípade aj pre ľudí. 

Toto je aktuálne cesta, ktorou napĺňam svoje ľudské, občianske, akade-
mické túžby, ambície, môj doterajší, no nekončiaci sa, „príbeh“ etnológie 
a praxe. Je to, samozrejme, len jedna z mnohých ciest, ako je aj môj 
príspevok len fragmentom neustále sa meniacej sociálnej reality. Stále si 
na nej uvedomujem, že „ľudia, ktorí majú to šťastie, že môžu venovať 
svoj život štúdiu sociálneho sveta, nemôžu stáť bokom, neutrálne a ľa-
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hostajne od bojov, v ktorých je v stávke budúcnosť tohto sveta." (Bour-
dieu in Kellett, 2009, s. 22) A to ma privádza k záverečnej téze 
o etnológii a praxi: etnológia má potenciál, aby pozitívne vplývala na 
spoločenské dianie a pozitívne formovala verejný diskurz, etnológia má 
potenciál meniť svet. 
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Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry 
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Abstract: This article is about the activity of the Slovak Intangible Cultural Her-

itage Centre, which operates at SĽUK. It specifies that its main aims and project 
work is based on the concept of care for traditional folk culture, and was ap-
proved by the Government of the Slovak Republic in 2007. The Centre is trying 
to solve the problems of traditional folk culture completely, not just partially. Pro-
jects focus on education, documentation of all the expressions of traditional folk 
culture, spreading/dessimination and promotion. Moreover it deals with publish-
ing, methodological activities, and international cooperation in caring of tradition-
al folk culture. 
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V  príspevku chceme v stručnosti priblížiť činnosť Koordinačného cen-

tra tradičnej ľudovej kultúry, jeho hlavné ciele a projekty, ktoré realizuje. 
Základom vzniku pracoviska bola Koncepcia starostlivosti o tradičnú 
ľudovú kultúru, ktorú vypracovala Rada ministra kultúry na ochranu ne-
hmotného kultúrneho dedičstva, a ktorú vláda Slovenskej republiky 
schválila v auguste 2007. Za účelom realizácie tejto koncepcie bolo 
v apríli 2008 vytvorené Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry 
(ďalej len Koordinačné centrum TĽK) pri Národnom osvetovom centre. 
V decembri 2008 bol vypracovaný Program starostlivosti o tradičnú ľu-
dovú kultúru, ktorý konkretizuje strategické ciele celej koncepcie, a ktorý 
schválilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V máji 2010 bolo 
pracovisko delimitované pod Slovenský ľudový umelecký kolektív, kde 
pôsobí dodnes. 

Hlavným poslaním Koordinačného centra TĽK je realizovať Koncepciu 
starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Tá je rozdelená do niekoľkých 
častí a snaží sa poňať problematiku tradičnej ľudovej kultúry komplexne, 
nezameriava sa len na čiastkové riešenia. Zaoberá sa vzdelávaním, 
dokumentáciou, sprostredkovaním a šírením informácií, metodickou 
podporou, medzinárodnou spoluprácou. Sprostredkovanie a uchovanie 
informácií o tradičnej ľudovej kultúre musí byť prispôsobené dnešným 
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informačným prostriedkom a technológiám a čo najefektívnejšie oslovo-
vať súčasného používateľa či iného záujemcu. Preto sa snažíme o vy-
tvorenie komplexného elektronického informačného systému, teda prie-
storu, ktorý by poskytoval široký záber informácií o tradičnej ľudovej 
kultúre v elektronickej podobe. Základom celého systému je naše webo-
vé sídlo www.ludovakultura.sk, ktoré slúži ako odbornej, tak i širokej 
laickej verejnosti. S napĺňaním týchto ambícií súvisí uskutočňovanie 
jednotlivých projektov, ktoré odrážajú podstatu koncepcie a v súčasnosti 
prinášajú aj konkrétne výsledky. V stručnosti sa zmienime o každej ob-
lasti. 

 
Výchova a vzdelávanie 
Výsledkom práce v tejto oblasti bol návrh na vytvorenie prierezovej 

témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, ktorú schválilo Mi-
nisterstvo školstva a od školského roka 2009/2010 je súčasťou štátneho 
vzdelávacieho programu. Prierezová téma znamená, že môže byť pre-
zentovaná vo viacerých vyučovacích predmetoch a záleží na možnos-
tiach a záujme školy, do akej miery ju využije.  

 
Vydavateľská činnosť 
Je veľmi úzko prepojená s projektom podpory výchovy a vzdelávania. 

Pozornosť sa sústreďuje na vydávanie takých titulov, ktoré podporujú 
vyučovanie prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kul-
túra. Ďalšiu časť publikačnej činnosti predstavuje metodická podpora 
dokumentovania živých i zaniknutých prejavov tradičnej ľudovej kultúry 
a v neposlednom rade sa orientuje aj na literatúru určenú širokej verej-
nosti. 

Publikácie doposiaľ vydané Koordinačným centrom TĽK: 
- Ľudové piesne regiónov Slovenska. V spolupráci s Katedrou etnoló-

gie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre bola vydaná Edícia ľudové piesne 
regiónov Slovenska, ktorú tvoria ľudové piesne reprezentujúce piesňovú 
tradíciu rôznych kultúrnych regiónov Slovenska. Edícia je rozdelená na 8 
zborníkov: Záhorie a oblasť medzi Malými Karpatmi a Váhom; Myjavsko 
a Trenčiansko; Kysuce, Turiec, Orava a Liptov; Ponitrie a Tekov; Hont, 
Podpoľanie a Novohrad; Horehronie, Gemer a Malohont; Spiš a Šariš; 
Abov a Zemplín.  

- Slovenské ľudové hudobné nástroje. Multimediálne CD, ktoré prezen-
tuje 63 vybraných ľudových hudobných nástrojov v textovej, zvukovej 
i filmovej podobe. Je určené pre deti i dospelých a Ministerstvom škol-
stva bolo zaradené medzi učebné pomôcky. Je vhodné ako podporná 
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literatúra na vyučovanie prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná 
ľudová kultúra. 

- Šťastie, zdravie, pokoj svätý…, alebo Vianoce na Slovensku. Podáva 
obraz o vianočných sviatkoch na Slovensku z historického i praktického 
hľadiska. Publikácia bola rozposlaná do každej základnej školy na Slo-
vensku a takisto je vhodná ako učebná pomôcka.  

- Maľovanky kroje Slovenska. Je určená najmladším deťom a bola roz-
poslaná do približne 500 materských škôl na Slovensku. 

- Výšivka na Slovensku. Publikácia vydaná v spolupráci s ÚĽUV-om a Ús-
tavom etnológie SAV, ktorá predstavuje slovenskú výšivku, jej podoby 
a techniky výroby, informácie o jej mieste v tradičnej i súčasnej kultúre Slo-
venska. Publikácia bola vydaná v slovenskom a anglickom jazyku.  

 
Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slo-

venska 
Reprezentatívny zoznam je súpisom významných javov a praktík ne-

hmotného kultúrneho dedičstva. Tvorba národného zoznamu Slovenska 
vyplynula z pravidiel medzinárodnej organizácie UNESCO, ktorá pred-
pokladá existenciu reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva na národnej úrovni, na základe ktorého sa dajú prvky predkla-
dať do zoznamu medzinárodného. Jeho tvorbu organizačne 
a administratívne zabezpečuje Koordinačné centrum TĽK, návrhy na zápis 
prvkov zoznamu sa predkladajú na základe výzvy, ktorú vyhlasuje Minis-
terstvo kultúry Slovenskej republiky. Prvky hodnotí Odborná komisia, kto-
rých členov vymenováva minister kultúry Slovenskej republiky na návrh 
Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Tvorba Reprezenta-
tívneho zoznamu prebieha od roku 2010, keď bola vyhlásená prvá výzva 
a do zoznamu bol zapísaný jediný prvok pod názvom Fujara – hudobný 
nástroj a jeho hudba. Tento prvok bol zapísaný do medzinárodného zo-
znamu UNESCO ešte v roku 2005, v tom čase však ešte národný zoz-
nam Slovenska neexistoval, z toho dôvodu bola fujara zapísaná do zo-
znamu spätne. V minulom roku prebehla druhá výzva Ministerstva kultú-
ry a do zoznamu boli zapísané ďalšie štyri prvky:  

- Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov; 

- Radvanský jarmok; 
- Terchovská muzika; 
- Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slo-

vensku. 
15. decembra 2011 sa v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej re-

publiky konalo slávnostné vyhlasovanie všetkých doposiaľ zapísaných 
prvkov do zoznamu. Prvok Terchovská muzika bola v marci 2012 ako 
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jediný prvok (podľa pravidiel UNESCO) navrhnutý na zápis do Repre-
zentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. 

 
Medzinárodná spolupráca 
Už pri samotnej tvorbe Koncepcie starostlivosti o TĽK sa vychádzalo 

z poznatkov okolitých krajín a z ich skúseností pri ochrane nehmotného 
kultúrneho dedičstva. Jedným zo styčných bodov pri medzinárodných 
vzťahoch je členstvo Juraja Hamara, riaditeľa SĽUK-u, v medzivládnom 
výbore UNESCO. Ďalšou aktivitou v rámci medzinárodnej spolupráce sú 
sympóziá, ktoré má Koordinačné centrum ambíciu organizovať každo-
ročne. V októbri 2010 sa uskutočnilo prvé medzinárodné sympózium 
o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva za účasti šiestich krajín, 
ktoré malo veľmi pozitívne ohlasy u všetkých zúčastnených. V roku 2011 
sa Koordinačné centrum zúčastnilo na podujatí Turíčnych dní 
v maďarskom Szentedre, kde boli prezentované prvky zapísane 
v medzinárodnom zozname UNESCO.   

 
Knižnica 
Prvotným zámerom Koordinačného centra bolo vytvoriť reálnu knižnicu 

tradičnej ľudovej kultúry. Tento projekt je zatiaľ pre nedostačujúce finanč-
né a personálne zabezpečenie nerealizovateľný, preto sa v súčasnosti 
pripravuje realizácia digitálnej knižnice.  

 
Centrálna databáza 
Hlavným ťažiskom práce Koordinačného centra je tvorba centrálnej 

databázy informácií o tradičnej ľudovej kultúre, ktorej obsahom majú byť 
informácie z viacerých zdrojov – z elektronickej encyklopédie, z projektu 
inventarizácie tradičnej ľudovej kultúry, z existujúcich regionálnych 
a súkromných archívov a do budúcna aj zo strategických archívov  

 
Elektronická encyklopédia 
Projekt elektronickej encyklopédie pod názvom Tradičná ľudová kultú-

ra Slovenska slovom a obrazom vznikol v roku 2008 a je výsledkom 
spolupráce Koordinačného centra TĽK s Ústavom etnológie Slovenskej 
akadémie vied. Na poli Ústavu etnológie SAV bola vytvorená redakčná 
rada, ktorá vytvorila štruktúru encyklopédie, zostavila heslár a autorský 
kolektív. Východiskom pri tvorbe encyklopédie boli skúsenosti vedeckých 
pracovníkov získané pri realizácii Etnografického atlasu Slovenska 
a Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska. Encyklopédia obsahuje vyše 
tisícosemsto hesiel rozdelených do 17 tematických skupín. Jednotlivé 
heslá boli upravené do podoby, ktorá spĺňa požiadavky moderných ko-
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munikačných médií. Texty hesiel boli skrátené a upravené tak, aby boli 
zrozumiteľné širokej verejnosti, boli doplnené o bohatú obrazovú, zvukovú 
a filmovú dokumentáciu. Encyklopédia bola sprístupnená verejnosti v máji 
2012. 

 
Identifikácia a inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry 
Tento projekt je najrozsiahlejší v rámci realizácie Koncepcie starostli-

vosti o tradičnú ľudovú kultúru. Ide o pomenovanie a súpis živých i za-
niknutých prejavov a artefaktov tradičnej ľudovej kultúry. Cieľom projektu 
je vybudovať databázu vybraných reprezentatívnych javov tradičnej ľu-
dovej kultúry zo všetkých tematických oblastí a zo všetkých regiónov 
Slovenska. K tomuto zámeru bola vypracovaná metodika inventarizácie 
TĽK. Základom metodiky sú manuály na zber informácií – Metodické 
zošity na podporu výskumu, spracovania a prezentovania tradičnej ľudo-
vej kultúry. Zošity sú rozdelené do šiestich tematických častí: 1. Návod 
na používanie metodických zošitov; 2. Lokalita, Kultúrna krajina a sídlo; 
3. Spoločenská a duchovná kultúra; 4. Materiálna kultúra; 5. Výtvarná 
kultúra; 6. Umelecká kultúra. Tento metodický materiál bol rozposlaný do 
približne dvesto obcí na Slovensku. Metodika predstavuje návod, ako 
postupovať pri zbere materiálu, ako ho správne dokumentovať 
a uchovávať, slúži ako podporný metodický materiál pri výskume a je 
určený širokej verejnosti, zástupcom obcí a miest, študentom, ľuďom 
aktívnym v oblasti starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. 

Druhou časťou projektu je manažment, respektíve systém zberu in-
formácií. Základom manažmentu je takzvaný manuál kompatibility, ktorý 
určuje kritériá, podľa ktorých by mal byť zozbieraný materiál archivovaný 
a sprístupňovaný. Manuál kompatibility obsahuje technické parametre, 
formáty objektov a spôsob ich popisovania. Zjednocuje pravidlá pri do-
kumentácií tak, aby boli kompatibilné s celým systémom po obsahovej, 
ale najmä technickej stránke tak, aby bol materiál plnohodnotný 
a použiteľný v archíve tradičnej ľudovej kultúry. Súčasťou projektu sú 
informačné školenia pre budúcich spolupracovníkov Koordinačného 
centra, v rámci ktorých sa podrobne oboznámia s projektom inventarizá-
cie a systémom zberu a archivácie. Mal by sa vytvoriť akýsi status spo-
lupracovníka, ktorý bude po absolvovaní školenia schopný samostatne 
pracovať priamo v teréne a bude vedieť správne spracovať zozbieraný 
materiál. Do projektu sa môže zapojiť ktokoľvek, koho problematika zbe-
ru materiálu zaujíma; nie je obmedzený len na odbornú verejnosť. Ide 
o dlhodobý projekt, ktorý má prispieť k zachovaniu rozmanitosti prejavov 
tradičnej ľudovej kultúry, k jej šíreniu a propagácii. Zámerom je podnietiť 
vznik lokálnych archívov a podporiť záujem o tradičnú ľudovú kultúru 
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priamo na lokálnej a regionálnej úrovni, zjednotiť spôsob dokumentácie 
a sprístupňovať tradičnú ľudovú kultúru verejnosti.  
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Ľudová  kultúra 

v regionálnom umeleckom vzdelávaní  
(Dolný Liptov) 

 

 
Igor Littva 

 
 
Abstrakt: Despite of indisputable activity of ethnologists pointing out the need 

of regional education, the situation during twenty years of the democratic school 
system has been changed drammatically. The system of regional education at 
the primary school level is still not working. The system which could train the 
individuals to protect the traditional is folk culture. One of the individual activities 
is establishment of the Private Folk Art School in Ružomberok, which tries at 
least from some part, in the group of relatively small group of students to elimi-
nate this deficiency. Therefore with the hope we have expected the contempo-
rary school reform. But there is the motivation element to the development of the 
regional education missing in it. If we start to educate children at the primary 
school level to the traditional – folk culture from nowadays, it is mentioned prob-
lem; it may happen that from the traditional culture we will not preserve anything, 
except what was being preserved until now. 

 
Kľúčové slová: tradičná ľudová kultúra, základná škola, základná umelecká 

škola, regionálna výchova, regionálne vzdelávanie 
Key words: Traditional folk culture, Primary school, Folk art school, Regional 

training, Regional education 

 
 
 „Približne jedna tretina zo všetkých základných škôl v regiónoch Liptov 

a Orava realizuje predmet regionálna výchova. Uvedený štatistický 
obraz je dobrým východiskom pre ďalšie rozvíjanie tém regionálnej kultúry 
vo všeobecnovzdelávacích školách. Výnimočný model školy v systéme 
základných umeleckých škôl – tak v rámci obidvoch regiónov, ako aj celého 
Slovenska – predstavuje Súkromná základná umelecká škola ľudového 
tanca a hudby v Ružomberku. Celý vzdelávací program školy, v súčasnosti 
experimentálne overovaný, je orientovaný na ľudovú kultúru najmä Dolného 
Liptova. 

So záujmom o uvedené témy vzrastá aj požiadavka kvalifikovaných 
zamestnancov – učiteľov s aprobáciou etnografia v školách na Slovensku. 
V blízkej budúcnosti bude preto potrebné vytvoriť vzdelávacie programy 
integrujúce predmet etnografie a pedagogiky.“ (Krušinská, 2012, s. 61) 
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Presne pred dvadsiatimi rokmi vznikla na pôde Základnej školy 
v Liptovských Sliačoch iniciatíva regionálneho vzdelávania. Túto iniciatívu 
podporovala, a stala sa jej garantom, novo sa formujúca Katedra 
folkloristiky a regionalistiky VŠPg v Nitre. V roku 1993 uskutočnilo toto 
pracovisko seminár, kde sa v poslednom bode záverov konštatuje: „Vo 
všeobecnom vedomí je zaužívaný názor, že ľudová kultúra je len niečo 
staré, archaické, že folklór je len hudba a tanec, a v tomto ponímaní 
aplikovať reálie ľudovej kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese nie je 
plne opodstatnené. Takýto názor je potrebné čo najskôr korigovať.“ (Čukan, 
1993) Takmer po dvadsiatich rokoch, školskou reformou (Zák. 245/2008 
o výchove a vzdelávaní a ďalších nadväzujúcich právnych noriem) sa 
súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, v rámci 
prierezových tém, stala tradičná ľudová kultúra s regionálnym vzdelávaním.  

Ľudová kultúra je však len súčasťou komplexu predmetov regionálnej 
výchovy širokého záberu, cez literatúru, prírodovedu, geografiu... 
Zdôrazňujeme, všetko nepovinného vzdelávania. Sme presvedčení, že 
ľudová kultúra by mala mať širšie a pevnejšie miesto v základnom 
vzdelávaní, čo sa pokúsime zdôvodniť v tomto príspevku na príklade 
malého subregiónu v západnej časti Liptova. I keď sa to v súčasnej dobe 
možno zdá ako utópia, príklad Základnej školy v Liptovských Sliačoch 
dokazuje, že je možné dobrú myšlienku implementovať do komplikovanej 
školskej legislatívy. Navyše, ako je z vyššie citovaného výroku zrejmé, 
potrebu etnológov v edukačnom procese si uvedomujú samotní 
pedagógovia, čo je veľmi významná skutočnosť. 

Keďže našim cieľom v tomto príspevku nie je odborná, etnografická štúdia 
subregiónu v dolnej (západnej) časti Liptova, sústredíme sa len na základné 
informácie ozrejmujúce vyprofilovanie oblasti, t.j. na zdôvodnenie, prečo sa 
venujeme práve tejto časti územia. Všímame si tiež kultúrnu rôznorodosť na 
pomerne malom území za účelom poukázať, čo sa v dôsledku 
nedostatočnej aktivity stráca a stratilo. 

 
Administratívne členenie 
Čo sa týka hraníc subregiónu, zdá sa, že najvýznamnejší vplyv na 

vyprofilovanie určilo administratívne členenie, možno konštatovať, že 
platné až do roku 1922. Liptovská župa, ako z priloženej mapy vyplýva, bola 
rozdelená na štyri „obvody“ (Rózsahegyi-járás; Németlipcsei-járás; 
Liptószent-miklósi-járás; Liptóújvári-járás). Západnú časť tvoril 
Ružomberský, v súčasnosti okres Ružomberok. Na základe sledovaných 
folklórnych znakov bol Liptov často rozdeľovaný len na horný a dolný, 
keď bol obvod Nemeckej Ľupče pričleňovaný k dolnému a obvod 
Liptovského Mikuláša k hornému Liptovu. Taktiež však bola „fiktívne“ 
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za dolný Liptov označovaná oblasť od západnej hranice Liptova po mesto 
Ružomberok vrátane; oblasť od mesta Ružomberok po Liptovský Hrádok 
ako stredný Liptov a od Liptovského Hrádku (vrátane) po východnú 
hranicu Liptovskej župy ako horný Liptov. (Liptov Panoráma...1982) 

 

 
obrázok č. 1 

 
Ako prirodzenejšie sa nám zdá členenie vychádzajúce z pôvodného 

administratívneho rozčlenenia s mestskými centrami v strede svojich 
subregiónov, nie na ich okraji. Z uvedeného dôvodu sa venujeme dolnej 
časti Liptova v hraniciach „Ružomberského obvodu“ alebo súčasného 
okresu Ružomberok, ktorý budeme ďalej označovať názvom Dolný 
Liptov. 

 
Spôsob obživy ako kultúrny činiteľ 
Hoci obyvatelia Dolného Liptova boli hlavne poľnohospodári, významne 

do formovania ľudovej kultúry zasiahli i ďalšie remeslá. Vzájomné 
ovplyvňovanie a migráciu kultúrnych prvkov spôsobovalo predovšetkým 
pltníctvo (napr. Lúčky, Lisková, Stankovany, Hubová), murárstvo 
(Liptovská Teplá) a po založení Mauthnerovej textilnej fabriky v 19. storočí 
v Ružomberku i stretávanie s inoetnickými robotníkmi (Čechmi, Srbmi, 
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Chorvátmi, Nemcami atď.) takmer vo všetkých obciach Dolného Liptova. 
Taktiež sem možno zaradiť vysťahovalectvo, keďže motiváciou bolo 
získanie obživy a dochádza pod jeho vplyvom k formovaniu 
„vysťahovaleckých“ foriem ľudovej kultúry. Významné miesto 
v uvedenom smere má valašská kolonizácia a vznik typickej valašskej 
kultúry vo viacerých obciach Dolného Liptova (Liptovské Sliače, Lisková, 
Hubová, Švošov, Liptovská Osada a i.).  

Tento krátky priestor nemôže a nemá ambíciu odborne zhodnotiť 
všetky vplyvy, ktoré ovplyvnili ľudovú kultúru uvedenej oblasti. Ich 
účelom je upozorniť na ich skutočne veľkú rôznorodosť na malom území. 

 
Kontinuita 
Stav z prvej polovice 20. storočia 
 
Skutočnú rôznorodosť ľudovej kultúry na veľmi malom priestore je 

najjednoduchšie zhodnotiť pri pohľade 
na ľudový odev dolnoliptovských obcí. 
Na základe zjavnej odlišnosti 
ľudového odevu je nutné toto malé 
územie rozčleniť na ďalšie štyri oblasti, 
no ešte i tak je odev v každej dedine 
jedinečný. 

Podobne je tomu v hovorovej reči. 
Hoci obce Dolného Liptova patria do 
skupiny stredoslovenského nárečia, toto 
bolo okrem iného ovplyvnené valašskou 
či nemeckou kolonizáciou, presídlením 
poľského etnika do regiónu, a tak do 
prvej polovice 20. storočia bolo možné 
identifikovať päť zjavných nárečových 
skupín (Habovštiak, 1982, s. 6). Takto 
by sme sa mohli venovať všetkým 
oblastiam tradičnej ľudovej kultúry 
a konštatovanie by bolo podobné. 

 

 
obrázok č. 2 
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obrázok č. 4 
 

obrázok č. 3  
 

 
obrázok č. 6 

 

 
obrázok č. 5 
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obrázok č. 7 

 
 

Stav z roku 1980 v hudobnej ľudovej kultúre 
„Veľké obavy máme o život liptovských ľudových hudieb. Aj pri 

nahrávaní tohto gramoalbumu sme cítili výrazné nedostatky v hudobnej 
produkcii. Nie je to zapríčinené tým, že by Liptákom chýbalo hudobné 
cítenie. Pozabudli však na prirodzené preberanie hudobného citu, 
diferencovanej štýlovej hry muzikantov...“ (Stračina, 1980, s. 4) Takto sa 
vyjadril hudobný skladateľ Svetozár Stračina pri vytváraní súboru 
gramoplatní pod názvom Liptov, Panoráma ľudovej piesňovej 
a hudobnej kultúry. Hovoril o celom Liptove. V dolnej časti pôsobilo v 
uvedenom období päť ľudových muzík. 

 
Stav v roku 2012 v ľudovej kultúre 
To, čo sa zdalo v ľudovej kultúre ešte v roku 1980 samozrejmosťou, je preč. 

Bol by určite vhodný systematickejší výskum v oblasti. Avšak na základe 
práce, ktorá je momentálne uskutočňovaná v jednotlivých obciach Dolného 
Liptova za účelom získavania študijného materiálu (Vlkolínec, Černová, 
Lisková, Ludrová, Hubová, Liptovské Sliače, Biely Potok) pre Súkromnú 
základnú umeleckú školu ľudového tanca a hudby v Ružomberku, je možné 
konštatovať nasledovné: 
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 Vo väčšine obcí regiónu dochádza k strate povedomia vlastného 
ľudového odevu. Pri snahe o obnovenie kalendárnych obyčajov sú poži-
čiavané kroje zo susedných obcí i regiónov, často je dotváraný (spravid-
la u mužov) „nový“ kroj.  
 Takmer úplný zánik tradičných remesiel a ľudovej výroby.  
 Takmer úplný zánik tradičného piesňového repertoáru. Členovia 

mladšej generácie v niektorých obciach regiónu nedokážu identifikovať 
ani jednu ľudovú pieseň z ich  rodnej obce. 
 Čiastočný zánik materiálu spojeného s kalendárnym cyklom.  
 Takmer úplný zánik tradičného tanečného repertoáru. 
 Tradičné ľudové hudobné zoskupenie nefunguje ani jedno. 
 
Vzdelávanie ako nástupca prirodzeného preberania 
Ak bolo v roku 1980 konštatované, že sa v rodinách pozabudlo na 

prirodzené preberanie – tradovanie, na základe vyššie uvedeného môžeme 
konštatovať, že súčasná rodina, komunita, zrejme už nie je schopná plniť 
štatút udržiavateľa ľudovej kultúry. Z uvedeného dôvodu sme 
presvedčení, že ak nechceme dopustiť, aby došlo k úplnému zániku 
niektorých prejavov našej tradičnej ľudovej kultúry, je nutné, aby jej 
úlohu prevzala vzdelávacia inštitúcia. Vďaka vyššie uvedenej 
iniciatíve základných škôl od roku 1992 sa do školskej reformy 
podarilo zakomponovať aj predmety regionálneho vzdelávania. Ako už 
však bolo konštatované, ľudová kultúra je tu len súčasť celého balíka 
nepovinného vzdelávania. Je nevyhnutné, aby reforma v uvedenej 
oblasti pokračovala ďalej. Do budúcnosti bude zrejme potrebné, aby sa 
ľudová kultúra v rámci regionálneho vzdelávania zaradila čo najskôr 
medzi povinné vzdelávanie, a aby do pedagogického procesu bol 
zapojený učiteľ – etnológ. 

V umeleckom vzdelávaní môžu plniť významnú úlohu regionálne 
zamerané základné umelecké školy. Bolo by vhodné, aby podobne 
zameraná umelecká škola pôsobila v každom subregióne. V Ružomberku 
sa od roku 2008 pokúša podobné vzdelávanie presadiť Súkromná 
základná umelecká škola ľudového tanca a hudby. 

 
Súkromná základná umelecká škola ľudového tanca a hudby 

Ružomberok 
Súkromná základná umelecká škola ľudového tanca a hudby 

v Ružomberku bola na základe žiadosti rozhodnutím MŠ SR zo dňa 
28.9.2007 zaradená do siete škôl a školských zariadení. Jedným 
z hlavných motívov pri jej zakladaní bol kritický stav v oblasti udržiavania 
ľudových tradícií v jednotlivých obciach regiónu Dolný Liptov. Škola 
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vznikla ako dvojodborová, so zameraním na tanec a hudbu, s perspektívou 
rozšírenia o výtvarný odbor.  

Po jej vzniku bol počet žiakov 108, v školskom roku 2011/2012 to bolo 
168 žiakov. Škola okrem výučby realizuje terénny výskum, v rámci ktorého 
uskutočňuje zber umeleckých prejavov tradičnej ľudovej kultúry v niektorej 
z obcí regiónu, s cieľom jej uchovania. Získaný hudobný, tanečný, či krojový 
materiál sa implementuje do učebných osnov predmetu ľudový tanec. 
V priebehu jedného školského roku sa učiteľský kolektív venuje 
spracovávaniu získaného materiálu a jeho aplikovania do vyučovania. 
Každý školský rok je ukončený záverečným koncertom zameraným na 
vybranú obec, v rámci čoho sú prezentované kalendárne či rodinné zvyky. 
Cieľom programu je výchova žiakov tak, aby získané vedomosti dokázali 
uplatniť vo svojich obciach na oživenie zvykov, ľudovo-umeleckej výroby, 
činnosti folklórnych skupín a pod.  

V priebehu prvého školského roku (2008/2009) bola činnosť zameraná na 
obec Černová (v súčasnosti mestská časť Ružomberka). Podarilo sa 
zozbierať pomerne veľké množstvo piesní, zvykov; bol obnovený zaniknutý 
mužský a detský kroj obce. Záverečný koncert bol reprízovaný začiatkom 
nasledujúceho školského roku v preplnenej sále kultúrneho domu uvedenej 
mestskej časti, na žiadosť oddelenia kultúry.  

Hneď po prvom roku pôsobenia však bolo zrejmé, že napĺňať stanovené 
ciele podľa schválených učebných osnov pre základné umelecké školy 
a zásadne integrovať do nich program regionálnej výchovy nebude 
jednoduché. V prípade školy zameranej na ľudovú kultúru daného 
regiónu sa žiada väčšia prepojenosť odborov, väčšia dotácia hodín 
zameraných na vlastný región. Folklór je jav komplexný, kde nie je vhodné 
oddeľovať od seba hudobnú, tanečnú či výtvarnú stránku. Pre správne 
pochopenie je nutné aj komplexne vyučovať, keďže jednotlivec nielen 
tancoval, potreboval aj niečo zaspievať a vedieť, v akom odeve prísťna tú-
ktorú tanečnú príležitosť. Po viacerých konzultáciách na Katedre etnológie 
a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre a Katedre 
hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo 
požiadané o experimentálne overovanie nového tanečno-hudobného 
odboru regionálnej ľudovej kultúry. 

 
Projekt experimentálneho overovania Tanečno-hudobného odboru 

regionálnej ľudovej kultúry 
Odbor je nasmerovaný predovšetkým na výchovu budúcich propagátorov, 

uchovávateľov a šíriteľov ľudových tradícií v jednotlivých regiónoch. Cieľom 
projektu je: 
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 doplniť umelecké vzdelávanie v ZUŠ o vzdelávací program 
zameraný na regionálnu výchovu a ľudovú kultúru; 

 zabezpečiť kontinuitu vzdelávania budúcich pedagógov ľudovej 
kultúry a regionálnej výchovy; 

 overiť vo výučbe v ZUŠ nový vzdelávací program tanečno-
hudobného odboru regionálnej ľudovej kultúry. 

Čiastkové ciele predstavuje: 

 poskytnúť žiakom primerané informácie o vlastnom regióne, 
oblasti, ktorá je ich domovom; 

 rozvíjať u žiakov také umelecké vedomosti, schopnosti 
a zručnosti, ktoré im umožnia plne pochopiť interpretáciu ľudových 
umeleckých prejavov; 

 overiť obsah učebných plánov a učebných osnov tanečno-
hudobného odboru regionálnej ľudovej kultúry; 

 prostredníctvom vytvoreného inštitucionalizovaného systému 
vrátiť a uchovať obyvateľom obcí tradičnú ľudovú kultúru; 

 zabezpečiť kontinuálne personálne doplňovanie folklórnych 
zoskupení pôsobiacich v regióne a tým zabezpečiť ich činnosť; 

 zabezpečiť osvojenie základného ľudového piesňového reper-
toáru mladých ľudí každej obce; 

 podnietiť ku vzniku folklórnych zoskupení v obciach, kde dote-
raz nepôsobili alebo zanikli. 

Predmetom experimentálneho overovania tanečno-hudobného 
odboru regionálnej ľudovej kultúry je doplnenie umeleckého 
vzdelávania na Slovensku o zásadnú vzdelávaciu oblasť – 
o špecializáciu na prejavy tradičnej ľudovej kultúry. Cieľom je 
rozpracovať vzdelávací obsah jednotlivých predmetov a zabezpečiť ich 
vzájomnú prepojenosť za účelom umeleckého vzdelania v oblasti 
tradičnej regionálnej ľudovej kultúry s možnosťou jej aplikácie 
v modernej umeleckej tvorbe. 

Filozofia školy vychádza z prepojenia odborov, kde žiak dostane 
primerané informácie z ďalších oblastí tradičnej ľudovej kultúry regiónu. 
V tanečno-hudobnom odbore regionálnej ľudovej kultúry je tak 
uskutočňované vyučovanie spevu, hry na šesťdierkovú pastiersku 
píšťalku, informácie o materiálnej ľudovej kultúre. Skúsenosti žiakov 
s hrou na šesťdierkovú píšťalku sa stávajú motiváciou k štúdiu 
v hudobnom odbore. Jeho súčasťou je hra na ľudových aerofónoch, čo 
zahŕňa šesťdierkové, koncové píšťaly, gajdy, fujaru a heligónku. Práve 
uvedený predmet zaznamenal v hudobnom odbore najväčší nárast žiakov 
po prvom roku experimentálneho overovania nového odboru. Väčšina 
bola žiakov, ktorí mali možnosť vyskúšať hru na šesťdierkovej píšťalke 
v tanečno-hudobnom odbore regionálnej ľudovej kultúry. Je preto 
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prirodzené, že počas predstavenia žiak – tanečník zaspieva i zahrá na 
šesťdierkovej píšťalke. Tak tomu bolo i pri poslednom koncerte 
uskutočnenom 8. júna 2012, ktorý čerpal z folklórnych tradícií obce 
Lisková. Podarilo sa zozbierať dostatok zvykoslovného, hudobného 
i tanečného materiálu, aby mohol byť uskutočnený takmer dvojhodinový 
koncert v krojoch zhotovených na základe dobových fotografií 
a spomienok obyvateľov obce.  

 

 
obrázok č. 8 

 

 
obrázok č. 9 
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Záver 
Výchovná činnosť regionálne zameranej základnej umeleckej školy 

môže napomôcť k zlepšeniu nepriaznivého vývoja v oblasti tradičnej 
ľudovej kultúry. No opäť upozorňujeme, že nemôže nahradiť vyučovanie 
v základnej škole a máme obavu, že len umelecké vzdelávanie nie je 
postačujúce na zvrátenie či zastavenie vytrácania sa prvkov našej 
národnej kultúry. Umelecká škola nie je povinná, kým vzdelávanie 
o tradičnej ľudovej kultúre by malo patriť, podľa nášho názoru, medzi 
povinné. Základná škola by mala v rámci povinného vzdelávania 
podávať komplexnejšie informácie o miestnej ľudovej kultúre cez 
folklórne literárne žánre, materiálnu kultúru až po architektúru. Obe 
inštitúcie by sa tak mohli vhodne doplňovať.  

Pýtame sa, ako môže nádejný spisovateľ vytvoriť zaujímavé literárne 
dielo čerpajúce z vlastnej mytológie, keď o škriatkoch, „blakatúroch“, 
vílach, svetlonosoch z vlastnej obce nevie nič? Ako môže nádejný 
architekt vytvárať originálne, k domovu patriace stavby, keď o nich 
nedostane žiadne informácie?  

Na základe uvedeného sa domnievame, že je potrebné uskutočniť 
ráznejšie kroky. Zodpovednosť pred ďalšími generáciami by mala viesť k 
spolupráci etnológov a pedagógov, aby nedochádzalo k strate časti 
našej národnej kultúry. K tomu, aby sa ľudový odev na Liptove 
v niektorých obciach úplne vytratil z povedomia miestneho obyvateľstva, 
nebol potrebný čas ani jednej generácie. Naopak, zakomponovanie 
nepovinného vzdelávania o ľudovej kultúre do školskej legislatívy trvá už 
takmer dvadsať rokov. 

Keďže náš príspevok bol venovaný predovšetkým umeleckému 
vzdelávaniu, na záver uvádzame citát odkazu medzinárodne známeho 
umelca Ľudovíta Fullu, ktorý zanechal vo svojej galérii v Ružomberku: 
„Malý národ v kultúrnej súťaži s veľkými civilizovanými národmi môže len 
tak obstáť, keď predloží pozoruhodnosti svojej originality“. 
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Rozhovor s Mgr. K. Királyovou, PhD.,  

riaditeľkou Slovenského osvetového centra 
v Maďarsku 

 

 
 
K. Királyová získala základné vzdelanie v budapeštianskej slovenskej 

škole.  V Bratislave na FiF UK sa venovala dialektológii. Na Katedre 
etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK obhájila roku 2011 dizertačnú 
prácu na tému „Obraz tradičnej kultúry v súčasnej komunikácii. Zacho-
vávanie etnickej identity prostredníctvom tanečnej kultúry“. V Slovenskej 
redakcii Maďarskej televízie sa venovala výskumu folklóru a spracovaniu 
kalendárnych obyčají. Za réžiu a za výstižné filmové priblíženie poznatkov 
o ľudovej kultúre Slovákov v Maďarsku v dokumentárnom filme Naša ne-
vesta získala v roku 2002 Cenu Kysuckej kultúrnej nadácie (Etnofilm, 
Čadca). Počas štúdií tancovala vo folklórnych súboroch v Maďarsku: škol-
skom súbore, v Tanečnom súbore Bihari, neskôr Národnostnom taneč-
nom súbore Fakľa a v Bratislave: v Dimitrovci a v Gymniku. Neskôr pôso-
bila v Békéšskej Čabe v Národnostnom tanečnom súbore Čaba. Získala 
certifikát pedagóga slovenského ľudového tanca. Venovala sa tanečnej 
technike a nacvičovaniu vlastných choreografií v rôznych súboroch. Ako 
vedúca Nedeľnej školy pri Spolku segedínskych Slovákov (Szeged) sa 
snažila o zachovávanie etnickej identity slovenských detí a učila ich 
v rámci slovenskej kultúry jazyk. Ako poslankyňa slovenskej menšinovej 
samosprávy (Budapešť) a členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slo-
venskej samosprávy sa venovala kultúre a mediálnej činnosti Slovákov. 
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Stala sa predsedníčkou Sekcie pre tradičnú kultúru Svetového združenia 
Slovákov v zahraničí. V posledných rokoch zbiera ľudové piesne, učí 
a sama ich spieva na verejnosti. Zameriava sa na kultúru vlastnej lokality 
(Mlynky) a rodného kraja (Pilíš). Podľa starých fotografií rekonštruuje, 
šije ľudový odev.  

 
Kedy vzniklo Slovenské osvetové centrum a s akým účelom? 
Je to inštitúcia Celoštátnej slovenskej samosprávy, vzniklo v roku 

2003. Maďarský štát vtedy ušetril 440 miliónov forintov a rozhodol sa, že 
tieto peniaze dajú na budovanie menšinovej kultúrnej autonómie. To 
znamená, že umožnili 13 národnostným menšinám v Maďarsku, aby si 
zabezpečili vlastné inštitúcie, zakladali si alebo prevzali inštitúcie, ktoré 
už fungujú. Slovenské osvetové centrum bolo založené so siedmimi 
regionálnymi kultúrnymi inštitúciami podľa toho, kde všade žijú Slováci. 
Ich počet sa doposiaľ rozrástol na desať. Centrum SOC je v sídle Celo-
štátnej slovenskej samosprávy v Budapešti. 

 
V akej štruktúre slovenských inštitúcií pracuje Slovenské osveto-

vé centrum a akú má vnútornú štruktúru? 
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku má desať základných 

zložiek. Okrem osvetového centra je to Výskumný ústav Slovákov v Ma-
ďarsku, Slovenské dokumentačné centrum, Slovenské divadlo Vertigo, 
Slovenské pedagogické metodické centrum, týždenník Ľudové noviny,  
Nezisková verejnoprospešná spoločnosť s ručením obmedzeným pre služ-
by a zužitkovanie nehnuteľností LEGATUM a tri školy (v Sarvaši, Békéšskej 
Čabe, Novom Meste pod Šiatrom). Pod Slovenské osvetové centrum pô-
vodne spadalo sedem regionálnych kultúrnych stredísk, ktoré pokrývajú 
nerovnako veľké územia, niekde patria do regionálneho strediska 4 osady, 
niekde aj 30 osád. V Zemplíne je regionálna pobočka v Baňačke – Nové 
Mesto pod Šiatrom, v Bakoňských horách máme len štyri obce, ale je 
dôležité, aby mali svoje kultúrne stredisko, tam je v Černi, v pilíšskej ob-
lasti je v Mlynkoch, Novohrad a Hevešskú župu sme spojili, stredisko pô-
vodne bolo vo Veňarci. Dodnes sa však región rozrástol a bolo treba roz-
deliť ho na dve časti. Sídlo Novohradskej a Hevešskej župy je v Lucine 
a slovenské osady na povodí Galgy patria pod Jaču. Keďže na Dolnej 
Zemi sú najpočetnejšie slovenské komunity, tak tam máme regionálne 
kultúrne stredisko v Slovenskom Komlóši, Békéšskej Čabe a Sarvaši. 
Roku 2008 sa nám podarilo dosiahnuť, že sme založili ôsme stredisko 
v Ečeri, tam patrí osemnásť slovenských pripeštianskych osád Čemer, 
Malá Tača, Veľká Tača, Cinkota, Kerestúr, Kerepeš, Šóškút, Tárnok, 
Šára, Maglód, Ečer, Išaszeg, Peterka, Pilíš, Albertirša, Vácegreš, Čo-
mád, Ďurka. Niektoré osady spomedzi nich sú v súčasnosti súčasťou 
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hlavného mesta. V roku 2010 vzniklo slovenské regionálne kultúrne 
stredisko v niekdajšej slovenskej mestskej časti Tatabáne v Bánhide. 

 
Znamená to, že všade majú Slováci priestor – budovu, kde sa mô-

žu stretávať a rozvíjať kultúrnu činnosť? 
Sú dva druhy kultúrnych stredísk. Také, kde si iba prenajímame prie-

story, ale aj také, kde platíme aj režijné náklady. Napríklad vo Veňarci 
sme nemali vlastnú budovu, prenajímali sme si miestnosť v miestnej 
knižnici. Tam sme nemuseli platiť režijné náklady. Potom máme také, 
ako napr. v Békéšskej Čabe, tam je samostatná budova – Dom sloven-
skej kultúry, kde prenajímame niektoré miestnosti a prispievame na re-
žijné náklady. V Černi, Baňačke, Bánhide a Slovenskom Komlóši máme 
tiež samostatnú budovu, ktorá patrí miestnej slovenskej menšinovej sa-
mospráve. Dali nám ju k dispozícii, ale režijné náklady platíme my 
a staráme sa o stav budovy. V Mlynkoch teraz nič nemáme. Čakáme na 
to, aby konečne odovzdali takmer rok dostavanú novú budovu. Takže 
tieto kultúrne strediská sú regionálne. Na povodí Galgy sú dve župy. Je 
tam Novohradská aj Peštianske župa. Keďže tamojšie Slovákmi obýva-
né osady majú spoločnú kultúru po stáročia, pre nás bolo logické, že 
nepričleníme peštianske osady k Ečeru, odkiaľ majú 60 km vzdialenosť, 
ale radšej k novohradskému stredisku. Zdá sa, že založením slovenské-
ho kultúrneho strediska v Jači v roku 2011 sme aj tento problém vyriešili. 

Naše slovenské regionálne kultúrne strediská každý rok usporadúvajú 
regionálne podujatia, alebo keď sú v jednotlivých osadách kultúrne podu-
jatia, tak organizátorom pomôžu v tom, že zabezpečia im nielen obecen-
stvo, ale aj účinkujúcich z iných osád v rámci regiónu. Medzi vedúcimi 
týchto stredísk je natoľko dobrá spolupráca, že prebieha kultúrna spoluprá-
ca v rámci krajiny a organizujú sa kultúrne zájazdy, aby reprezentovali 
vlastnú kultúru. To znamená, že ak je napríklad v Novohrade nejaké poduja-
tie, pozývajú vystupujúcich Slovákov z Dolnej zeme alebo z Pilíša. 
V Maďarsku máme päť veľkých regiónov, kde žijú slovenské enklávy, kto-
ré majú dosť odlišnú kultúru. Je potrebné, aby sa stretávali, lebo skutočne, 
staršia generácia nemá možnosť na to, aby navštevovala iné regióny. Sami 
sa čudujú, keď tam prídu Slováci, že veď aj oni hovoria po slovensky, aj oni 
spievajú tie isté alebo podobné pesničky, aj keď s inou melódiou. Často sú 
prekvapení, že majú podobné oblečenie, podobný jazyk a nevedeli o sebe. 
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Aké podujatia robíte? 
Sídlim v Budapešti, je to aj dobre, lebo Bakoňské, Pilíšske osady mám 

blízko, ale keďže bývam v Segedíne, tým pádom aj dolnozemské mám 
blízko. Tieto regionálne strediská inštalujú rôzne výstavy, usporadúvajú 
kultúrne stretnutia, literárne večierky, záujmové krúžky a pod. Je dôleži-
té, že musia zabezpečiť kultúrne pole, spoločenský priestor pre miestne 
organizácie. Miestne civilné organizácie, občianske združenia si už zvyk-
li, že chodievajú do regionálneho domu na klubové stretnutia alebo valné 
zhromaždenia. Radi navštevujú naše programy, ba niektoré podujatia sú 
už aj v jednotlivých regiónoch zaužívané. Napr. v polovici júna býva ka-
pustníkový festival v Šóškúte, hamuľový v Jači, súťaž suchej klobásy 
v Slovenskom Komlóši, sladká sobota v Ečeri, gerheňový festival na 
jeseň v Malej Tarči (ide o gastronomické podujatia), klobásový v Čabe, 
slivkový v Sarvaši a haluškový vo Veňarci. S odstupom času sme si 
museli uvedomiť, že našou úlohou je nielen pestovať lokálnu kultúru, 
ale musíme prezentovať túto kultúru okrem Slovákov žijúcich 
v Maďarsku aj maďarskej verejnosti. Pokiaľ chceme byť uznaní, chce-
me, aby uznávali našu kultúru. Veď doma Slováci, myslím, neuznávajú 
tak vlastnú kultúru, pre nich je to všetko samozrejmé, jednoznačné, že 
to funguje. Oni by zbadali, že niečo stratili, ak by to už skutočne nefun-
govalo, keby to zaniklo. Práve preto na mnohých miestach zanedbáva-
jú kultúru. Treba osloviť maďarskú verejnosť, aby si všimli, že tu žijú aj 
Slováci, uvedomili si aké majú hodnoty. Toto je veľmi dôležité. Napr. 
v Mende kedysi žili Slováci. Dnes sa však už aktívne nehlásia 
k slovenskej komunite, ale na Turíce pestujú slovenskú tradíciu 
a výzdobu evanjelického kostola zapísali do reprezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.    

Úlohou každého člena slovenskej pospolitosti je slovenčinu zachovať 
predovšetkým prostredníctvom jazyka. Avšak archaický, lokálny jazyk už 
málokto ovláda. V Maďarsku je zastúpená západná, stredná  aj východ-
ná slovenčina. Je veľmi dôležité, aby Slováci ovládali aj literárnu sloven-
činu ako spoločný jazyk. Túto literárnu slovenčinu, najmä pre tých, čo 
nechodili do slovenskej školy, dokážeme prezentovať jedine cez diva-
delníctvo. Máme dve divadelné skupiny, ktorých predstavenia sa snaží-
me hosťovať v každom regióne. Divadlo Vertigo má ochotnícku aj profe-
sionálnu zložku. Pri sarvašskom divadle Cervinus Teátrum som bola 
roky umeleckou poradkyňou. Prvé predstavenie, ktoré sme si zvolili, boli 
pašiové hry vydané v polovici 19. storočia v sarvašskom nárečí podľa 
miestnej liturgie. V tej hre hrali nielen herci, ale celý dej zahrali žiaci slo-
venskej školy, zúčastnili sa aj tanečníci, členovia speváckeho zboru na-
zvaného Sarvašské ňaničky. Išlo nám o to, aby Sarvašania hrali v tomto 
divadle. Cieľom je osloviť aj deti, tak sme pre ne hrali Rumcajsa. Ale 
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v repertoári sme mali aj Rozprávky ňaničky Žofky (podľa knihy Ondreja 
Krupu), na sté výročie založenia ochotníckeho divadla v Slovenskom 
Komlóši sme hrali ich prvú hru od J. Hollého Kuba. Odvtedy však ochot-
nícke divadelníctvo ožilo aj v Komlóši. S predstaveniami slovenských 
divadiel pomocou regionálnych stredísk hosťujeme v slovenských lokali-
tách.  

Na druhej strane si myslím, že keďže asimilácia v niektorých lokalitách 
veľmi postúpila, ešte stále cez tú našu tradičnú kultúru, cez spev, ale aj 
cez tanečnú kultúru dokážeme zachovať identitu i u tej mladšej generá-
cie. Našu budúcnosť si môžeme zabezpečiť pomocou starostlivosti 
o mládež. Každoročne organizujeme odborné tábory pre deti. Keďže 
mojou srdcovou záležitosťou je tanec, organizujeme detský aj mládež-
nícky tanečný tábor. Nestačí však, ak niekto ovláda jednokročku či dvoj-
kročku, ale mali by vedieť aj kde sa tancovalo, prečo sa tancovalo, ako 
boli oblečení a učesaní tanečníci. Takže decká majú v tábore aj národo-
pisné prednášky a sami robia výskum. Netvrdím, že niečo nové objavia, 
ale aspoň to ovzdušie pocítia, idú na vidiek, stretávajú sa s informátormi 
a musia niečo zapísať. Záujem je veľký, deti sa hlásia z celého Maďar-
ska. Neberieme viac ako 30, aby sme s nimi mohli efektívne pracovať. 
V tomto roku sme tábor rozšírili na hudobno-tanečný národopisný. Deti 
pracujú v troch skupinách. Osobitne pracujú speváci, hudobníci 
a tanečníci. Národopisné zamestnania majú spoločné. Je zaujímavé, že 
sa hlásia aj maďarské deti, je to však dotované aj zo Slovenska 
a vyslovene na slovenský program, takže maďarské deti do tohto tábora 
neberieme. Zo Slovenska sa zatiaľ nikto nehlásil.  

Slovenské osvetové centrum dlhé roky spolupracuje s Národným 
osvetovým centrom v Bratislave. Takto sa dostanú každoročne naše deti 
do hudobných a tanečných táborov na Slovensku. Aj ja som mala mož-
nosť zapojiť sa do programu tábora v Tatrách, kde som s deťmi nacvičo-
vala tance Slovákov v Maďarsku. Snažíme sa o to, aby sme po Sloven-
sku šírili tance Slovákov v Maďarsku, a to nie iba na scéne na festiva-
loch, ale aj v rámci seminárov. Plánujeme seminár metodiky výučby 
slovenských tancov na Koliesku.

1
 Uvidíme, aký bude záujem.  

Vrátiac sa k táboru SOC, mali sme aj remeselnícky tábor súčasne s ta-
nečným. Deti sa tam učili maľovať na sklo, drotár zo Slovenska ich učil 
drôtovať, mali sme aj jarmočné divadlo, videli sme Gašparka. Do tábora 
zavítal aj Juraj Hamar a deťom predstavil hudobné nástroje, čo tiež patrí 
do tanečného tábora. Aj o to bol veľký záujem.  

                                                           
1
 Folklórny festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou (pozn. red.). 
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Popri tom organizujeme odborné stretnutia pre osvetárov. Od jesene 
2003 každoročne usporiadame fórum na tému ochrany kultúrneho de-
dičstva a žitá kultúra – ako každodenná slovenská kultúra. Ďalej robíme 
semináre pre vedúcich tanečných a folklórnych súborov a vedúcich spe-
váckych zborov. Tanečné a folklórne skupiny si v každom nepárnom 
roku zmerajú svoje sily na celoštátnej kvalifikačnej prehliadke Vo víre 
tanca. 

V roku 2005 sme nainštalovali výstavu Svadobné oblečenie na počiat-
ku 20. storočia. K tej sme pozbierali zo všetkých regiónov 
z najtypickejších lokalít kroje pre nevesty a ženíchov. Táto výstava puto-
vala po celej krajine. Plánovali sme, že do každého regiónu dáme výsta-
vu, takže sme naplánovali osem výstav (sedem regiónov a Budapešť), 
ale nakoniec sme mali viac ako 40. Veľký bol záujem aj zo strany rôz-
nych múzeí (Petőfiho v Malom Kereši, Árpádovo v Ráckeve, Munkácsy-
ho v Békéšskej Čabe, Tešedíkovo v Sarvaši). Na tejto výstave neboli to 
len oblečené figuríny, ale priradili sme aj archívne fotografie z 20. – 30. 
rokov 20. storočia a dali sme aj vinše zváčov, družbov. Bolo to inštalo-
vané v chronologickom poradí. Vždy podľa toho, aká lokalita je predsta-
vená, svadobné texty pokračovali v takom nárečí. Keďže mnohé súčiast-
ky oblečenia sú už roztrhnuté, zničené, tak sme zorganizovali kurz ako 
opravovať alebo ako podľa starých oblečení ušiť nové, ako ich rekon-
štruovať a dať ich na iný materiál. Takisto sme robili seminár ako pripra-
viť veniec nevesty. Jeden víkend na to nestačil. Prišli zo všetkých regió-
nov a za jeden víkend sme dokázali urobiť len jeden veniec, hoci na ňom 
robili všetci účastníci. Vystrihovali kvety, navliekali korálky a pod. 

Každoročne regionálne strediská zabezpečujú galaprogram na Dni 
Slovákov v Maďarsku. Zahrnuli sme tam aj slovenský jarmok, kde majú 
možnosť predstaviť vlastných remeselníkov a gastronomickú kultúru. 

 
Vydávate aj metodické materiály? 
Vydávame aj publikácie. Keďže mám vzťah k etnológii, môžem po-

môcť. Vydali sme v spolupráci s dvanástimi obcami pripeštianskeho 
regionálneho strediska kuchársku knihu zapísanú v nárečí Takto varila 
starká. Vydali sme Ozdobné motívy na povodí hornej Galgy (autorka M. 
Lamiová), Čítanie pri mesiaci (autor Š. Lami). Vydávame sprievodcov, 
skladačky k výstavám a pod. Naposledy vyšla publikácia, ktorá predsta-
vuje slovenské umelecké kolektívy a sólistov pod názvom Živá kultúra 
Slovákov v Maďarsku. 

V Sarvaši je folklórna verejná nadácia, pod ktorou pracuje miestny Ta-
nečný súbor Tešedíka, ale pracuje tam aj spevácky zbor Sarvašské ňa-
ničky. Pod hlavičkou tejto nadácie sme napríklad digitalizovali ľudové 
staviteľstvo, gastronomickú tradíciu Sarvaša a okolitých sálašov. Tam 
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vznikol aj môj film Ečerská svadba (vyrobený: Unio Civilis), zbierka ľudo-
vých piesní Na Sarvašskom moste a tiež aj metodická príručka na DVD 
ako nacvičovať a ako učiť tance z Maglódu a tance Trpákov v okolí Ní-
reďházy. Dá sa to stiahnuť aj z internetu. Pomocou tejto folklórnej verej-
nej nadácie sme vydali CD nosič pod názvom Po stopách Juraja Tra-
novského, ktorý sa opiera o starú evanjelickú liturgiu. Pretože v Sarvaši 
v Tešedíkovskom Starom kostole sa jej stále pridržiavajú napriek tomu, 
že na Slovensku je už nová liturgia. Na CD nosiči sa nachádzajú aj staré 
žalmy.  

 
Spolupracujete aj s Domom tradícií v Budapešti? 
S Domom tradícií (Hagyományok Háza) voľne spolupracujeme. Raz 

sme tam premietli dokumentárny film o Ečerskej svadbe a hosťovali 
celovečerný program SĽUK-u. V Dome tradícií užšie spolupracujeme 
s Maďarským osvetovým ústavom a lektorátom výtvarného umenia (Ma-
gyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus). Na ich konfe-
rencii sme popularizovali našu inštitúciu, predstavili sme systém našej 
práce, o ktorý mali veľký záujem. Na mnohých fórach, konferenciách 
prednášame o tom, ako pracujeme na poli ochrany nehmotného kultúr-
neho dedičstva.  

Minulý rok sa nám podarilo organizovať akreditované školenie metodi-
ky výučby slovenských detských hier a tancov pre pedagógov 
v materskej škole a na nižšom stupni základnej školy.   

 
Inštitúciou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je aj 

dokumentačné centrum. Ako vzájomne spolupracujete? 
So Slovenským dokumentačným centrom máme veľmi dobrý vzťah. 

Od samého začiatku nám dokumentačné centrum zabezpečuje materiá-
ly. Napríklad, keď sme robili školenia a mali nejaké publikácie navyše, 
tak nám ich poskytli. Máme však aj vlastný archív. Pokladám za dôležité, 
aby sme zdokumentovali všetky naše podujatia, školenia. Podľa mož-
ností všetko nahrávame na video, aby aj tí, ktorí nemôžu byť prítomní, 
mali prístup k tomuto materiálu. A tie poskytneme aj dokumentačnému 
centru.  

Cez grantový systém sme zakúpili k národopisnej výstave plastové fi-
guríny, ktoré sme po jej skončení dali regionálnym strediskám. Dohodli 
sme sa, že pokiaľ vymyslíme ďalšiu výstavu, čo máme v pláne, potom 
zoskupíme tieto figuríny a odštartujeme novú výstavu. Spolupracujeme 
aj s  Ľudovými novinami. V každom dome predplácame tento týždenník, 
aby, keď tam ľudia prídu, mohli čítať po slovensky. Tiež sa snažíme o to, 
aby si ľudia sami predplácali noviny. Keďže Ľudové noviny majú málo 
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žurnalistov, dávame im vedieť, kde aké podujatia sa organizujú. 
O podujatiach aj sami napíšeme, pošleme aj fotodokumentáciu. Aj nám 
na tom záleží, aby ľudia boli informovaní o tom, čo robíme.  

Snažíme sa spolupracovať aj so školami a pomôcť pri zabezpečení 
aktívnej mimoškolskej činnosti v rámci záujmových krúžkov. Napr. 
v tomto roku sme usporiadali súťaž pre menej talentované deti pod ná-
zvom Učme sa hravo! Na konci súťaže aktívni žiaci v rámci dvojdňového 
výletu zavítali na Dolnú zem, aby spoznali dominanty Čabänov, Komló-
šanov a Sarvašanov. Ak nedokážeme zaujať a získať mládež počas 
rokov základnej školy, je veľký predpoklad, že ich stratíme. Budujeme 
kontakty s Organizáciou slovenskej mládeže v Maďarsku. Podľa mož-
ností podporujeme ich programy, napr. pravidelne chodia do Komlóša. 
Naša práca je veľmi všestranná, práve preto aj zložitá ale i nesmierne 
pestrá. 

 
Zhovárala sa Z. Beňušková 
 
Rozhovor bol zaznamenaný s prispením Výskumného ústavu Slová-

kov v Maďarsku v rámci národopisného tábora v Pilisszentlászló (Sen-
václav) v roku 2009, aktualizovaný v roku 2012. Príspevok vyšiel v rámci 
grantového projektu KEGA 090UK-4/2011 Vybrané kapitoly z dejín etno-
lógie na Slovensku (osobnosti, inštitúcie).  
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Študentské aktivity 
 za pravým brehom rieky Moravy 

 

 
Veronika Mezeiová 

 
 
V roku 2011 som niekoľkokrát využila možnosť absolvovať krá tko-

dobú doktorandskú stáž v zahraničí. Vďaka štipendiu z administra-
tívne nenáročného stredoeurópskeho výmenného programu 
CEEPUS som strávila mesiace máj a október v Ústave etnológie 
Karlovej Univerzity v Prahe a november na Katedre sociálnych vied v Par-
dubiciach. Dôvody, pre ktoré som sa rozhodla vycestovať k našim západ-
ným susedom, súviseli najmä s rozpracovaním téz mojej dizertačnej prá-
ce, zoznámením sa s tamojším diskurzom k téme, a využitím prístupu 
k novej literatúre. Načerpanie inšpirácie spojené so zmenou prostredia, 
široké možnosti kultúrneho vyžitia a podnetné stretnutia boli síce druhora-
dou, ale nie menej dôležitou motiváciou. V rámci pobytov som mala mož-
nosť zúčastniť sa niekoľkých inšpiratívnych podujatí organizovaných 
študentmi oboch spomenutých odborov. Dojmy z aktivít pražského 
spolku etnológov PAKET a postrehy z etablovanej študentskej kon-
ferencie pardubických študentov sociálnej antropológie SOCIOCON 
sa pokúsim zosumarizovať a popísať v nasledovných riadkoch.  

 
Pražský PAKET  
Iniciatíve a tvorivosti sa medze nekladú, práve naopak. Zapálení štu-

denti etnológie na pražskej „karlovke“ si v roku 2010 založili spolok 
PAKET (Pro AKtivní ETnologii), aby pozdvihli záujem o etnológiu nielen 
u študentov a v akademickom prostredí, ale aj u širšej verejnosti. Iniciá-
tori jeho vzniku, doktorandi Jana Tomášová a Milan Durňak, si inšpiráciu 
priniesli z poľského prostredia, kde počas semestrálneho pobytu na Inšti-
túte etnológie a kultúrnej antropológie Jagellonského Univerzity v Kra-
kowe absolvovali schôdzky študentského spolku Kolo naukowe. Po ná-
vrate domov im nič nebránilo v tom, aby pod značkou PAKET-u zorgani-
zovali sériu podnetných stretnutí a diskusií na rôzne témy z oblasti etno-
lógie a kultúrnej i sociálnej antropológie. PAKET je už viac ako rok prie-
storom pre vznik a realizáciu najrôznejších aktivít poslucháčov etnológie, 
ktorými rozvíja spoluprácu medzi študentmi a zviditeľňuje zastrešujúci 
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Ústav etnológie. Hlavnou aktivitou spolku je organizovanie tematických 
diskusií, v rámci ktorých prezentujú svoje skúsenosti z terénnych vý-
skumov či výsledky svojej vedeckej práce pedagógovia a študenti domá-
ceho pracoviska, ale aj prizvaní hostia z príbuzných odborov z Čiech i zo 
zahraničia. Priestorové zázemie spolku poskytol študentský klub K4 síd-
liaci v suteréne Filozofickej fakulty. Trochu tajomný rozľahlý podzemný 
priestor klubu s výnimočným geniom loci je príjemným miestom na rozví-
janie odborných debát a polemík, i na študentskú zábavu a nové priateľ-
stvá pri krígli českého piva. Pravidelné stretnutia PAKET-u sa spravidla 
konajú v dvojtýždňových intervaloch a sú voľne prístupné verejnosti. Otvo-
renosť a priateľský charakter kaviarenských debát tak dáva diskusii 
o vedeckých témach širší, menej formálny rozmer.  

V rámci času stráveného v Prahe som mala možnosť zúčastniť sa 
troch podujatí PAKET-u. Dve diskusné a prezentačné stretnutia prebie-
hali v rámci cyklu Terénne reflexie, ktorého cieľom bolo prispieť k debate 
o úskaliach terénneho výskumu – základu vedeckého poznania pre etno-
lógiu a kultúrnu antropológiu. Prvé stretnutie s názvom Objekt vs. subjekt 
bolo venované reflexii medzinárodného trojtýždňového výjazdu študen-
tov a pedagógov etnológie z Čiech a Poľska do rumunskej Bukoviny, 
obývanej poľskou a českou menšinou. Prezentujúci doktorand z domáce-
ho Ústavu etnológie Michal Petrášek sa vo svojom príspevku zamýšľal 
nad relevantnosťou informácií získaných z krátkodobého terénneho vý-
skumu. Na príklade vlastných nepodložených interpretácií symboliky sak-
rálnych predmetov a miest, ktoré počas niekoľkodňového pobytu 
v rumunskej obci navštívil, poukázal na vágnosť prezentovaných pos-
trehov. V závere zdôraznil potrebu dlhodobého výskumu s uplatnením per-
spektívy emic, teda zohľadňujúc pohľad aktéra skúmanej reality na jednotli-
vé javy. Svoje postrehy z tohto výjazdu dopĺňal bohatým fotoreportom. Kon-
štruktívnu rozpravu zavŕšil krátky videodokument Milana Durňaka, zachytá-
vajúci priebeh výskumného pobytu a diskusia, ktorá plynule prešla do šir-
ších neformálnych debát zúčastnených divákov. 

Druhý diskusný večer sa venoval téme Rómske osady na východnom 
Slovensku – antropologická perspektíva. Sociálny antropológ Alexander 
Mušinka spolu s etnológom Jaroslavom Skupnikom voľne a nenútene 
rozvíjali debatu o vstupe do terénu, prvom kontakte s neznámym pro-
stredí či prekonávaní jazykových bariér v rómskych osadách na Spiši. 
Postrehy o tom, že každý antropológ by mal zažiť to, čomu sa hovorí 
kultúrny šok, že rómska problematika je slovenskými antropológmi tak-
mer nedotknutá a ideálny výskumný terén máme často na dosah, boli 
hlavné posolstvá, ktoré si diváci z podnetného večera odnášali.  

Tretiu a zároveň poslednú akciu PAKETu som sledovala len z diaľky, 
spoza múra. Na predvianočný večierok som prišla neskoro a lepšie 
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miesto sa mi neušlo. Spolok sa so starým rokom lúčil divadelným pred-
stavením Trojkráľové hry z Rosic v podaní študentov pražského Ústavu 
etnológie. Predstavenie režijne pripravil pedagóg doc. Oldřich Kašpar, 
ktorý v roku 2010 inicioval vznik série študentských literárnych večerov 
na svojom druhom pôsobisku – Katedre sociálnych vied v Pardubiciach. 
Divadelné aktivity, priamo prepojené s etnologickým materiálom, inšpiro-
vali aj pražských študentov, s ktorými Kašpar naskúšal spomenutú troj-
kráľovú scénku a pomohol zrealizovať vzájomnú divadelno-etnologickú 
výmenu medzi Prahou a Pardubicami. Veľký divácky ohlas vianočného 
predstavenia v PAKET-e a veselá predsviatočná atmosféra podpore-
ná podmanivým hudobným zážitkom z koncertu Echos de Belleville za-
vŕšili činnosť študentského spolku v roku 2011 a inšpirovali ďalších štu-
dentov k novým aktivitám v budúcnosti. 

 
Pardubický SOCIOCON  
S akademickou divadelnou iniciatívou docenta Kašpara som sa počas 

svojho pobytu v Čechách stretla ešte raz, keď ju prezentoval posluchá-
čom a pedagógom pardubickej univerzity na podujatí, ktoré zaujalo naj-
mä svojou pestrosťou, dobrou organizáciou a popularitou.  

Tradíciu prezentovania výsledkov výskumov a vedeckej práce si Ka-
tedra sociálnych vied (KSV) Univerzity Pardubice buduje od svojho vzni-
ku v roku 2001. Terénny výskum je hlavnou inštrumentálnou výbavou 
tohto pomerne mladého vedeckého pracoviska. Ako podstatná súčasť 
disciplíny sociálnej antropológie, ktorá je jedným z dvoch vyučovaných od-
borov na KSV, je spolu so znalosťou teórie základným spôsobom získava-
nia dát pre ďalšie spracovanie. Aby sa študenti a pedagógovia mohli podeliť 
nielen o výsledky z výskumov, ale aj o svoje výskumné zážitky a poskytnúť 
si navzájom praktické rady, vytvorili si priestor pre verejnú debatu, v rámci 
ktorého raz ročne predstavujú svoju prácu. Od roku 2009 sa každoročné 
prezentácie aktivít KSV usporadúvajú pod názvom SOCIOCON. Celodenné 
podujatie má pevne stanovenú štruktúru a organizujú ho študenti za asis-
tencie pedagógov. Rozdelené je do tematických panelov zameraných na 
predstavenie realizovaných terénnych výskumov, projektov a iných akti-
vít, do ktorých je katedra zapojená, záverečných prác absolventov a ich 
ďalšej činnosti v odbore i mimo neho. Podujatie je otvorené pre všetkých 
záujemcov, najmä však študentov Univerzity Pardubice, v rámci ktorej si 
získalo obľubu a zaradilo sa medzi etablované a očakávané aktivity aka-
demického roka. 

Aj keď som už 14. decembra 2011 mala stáž na Katedre sociálnych 
vied za sebou, využila som príležitosť zúčastniť sa tohtoročného 
SOCIOCON-u. Miestom jeho konania bolo Divadlo 29, multižánrové 
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kultúrne centrum sídliace v historickom centre Pardubíc. Príjemný prie-
stor s umeleckou dušou hostil konferenciu v divadelnej sále s kapacitou 
cca 100 miest, ktoré študenti plne obsadili. Tohtoročné podujatie malo 
oproti predošlým ročníkom slávnostnejší charakter. Bolo spojené s osla-
vou desaťročnej existencie Katedry sociálnych vied a pri tejto príležitosti 
ho krátkym príhovorom otváral dekan Filozofickej fakulty UP prof. Petr 
Vorel. V rámci tohto výnimočného úvodu vystúpil docent Peter Skalník, 
ktorý stál pri zrode katedry a svojim príspevkom sumarizoval vývoj pra-
coviska s dôrazom na zmeny v jeho študijných programoch či 
v pedagogickom osadenstve katedry. 

Hlavný program konferencie bol rozdelený do štyroch tematických blo-
kov. Prvý, s príznačným názvom Přišel jsem, viděl jsem, vyzkomal jsem!, 
obsahoval predovšetkým príspevky venované prezentácii výsledkov, ale 
aj samotného priebehu terénnych výskumov pedagógov a študentov. 
Študenti Matej Karas a Andrea Balejová napríklad prezentovali dojmy 
z výskumu v Machalovciach, Rudňanoch a Hrabušiciach – rómskych osa-
dách na východnom Slovensku. Príspevok Michealy Davidovej, ktorá sa 
v rámci svojej bakalárskej práce venuje problematike konverzie českých 
žien na islam, ma zaujal najmä rozpracovanou metodológiou. Študentka 
okrem hĺbkových rozhovorov so ženami, ktoré konvertovali na islam, vo 
výskume uplatňuje metódu aktívneho zúčastneného pozorovania. Zazna-
menáva reakcie okolia na nosenie hidžábu – moslimskej šatky priamo na 
vlastnej koži. Šatka, ktorá zahaľuje jej vlasy, krk a poprsie, je už pár me-
siacov súčasťou jej každodennosti. Zamestnanci katedry v rámci panelu 
prezentovali predovšetkým svoje mimovýskumné aktivity. Tereza Hyán-
ková, PhD. vo svojom príspevku popisovala dojmy a postrehy zo svojho 
ročného pedagogického pôsobenia na prestížnej Bryn Mawr Liberal Arts 
College v USA. Už spomínaný doc. Oldřich Kašpar zase predstavil diva-
delné aktivity a úspechy študentského divadla, ktoré vedie od roku 2010. 
Hana Synková, PhD. a Hana Horáková, PhD., členky redakčnej rady ča-
sopisu pre kultúrnu a sociálnu antropológiu CARGO, upozornili na čerstvé 
vydanie jeho nového dvojčísla a prezentovali jeho aktuálne zameranie. 

Druhý panel príspevkov s podtitulom Přišel jsem, viděl jsem, naprojek-
toval jsem! predstavil prácu študentov Kabinetu komunitných štúdií, ktorý 
sa k študijnému odboru Sociálnej antropológie KSV pridal v roku 2008. 
Realizuje sa vo forme trojročného bakalárskeho štúdia a zameriava sa 
jednak na problematiku rozvoja ľudských zdrojov a jednak na prácu 
s komunitami (napr. etnické/náboženské menšiny, sociálne slabí, lokálne 
spoločenstvá a pod.). Jednotlivé príspevky reflektovali participáciu študen-
tov na rozmanitých komunitných projektoch z oblasti kultúry a zo sociálnej 
sféry. Študent Jakub Jedlinský v rámci svojej práce napríklad rieši proble-
matiku premeny vybraného verejného priestranstva obce na zónu s det-
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ským ihriskom. Metódou participatívneho plánovania zapojil miestnu 
komunitu do projektovania zmien a zásahov vo verejnom priestore 
obce.  

Prestávku medzi druhým a tretím blokom vyplnilo pásmo študentských 
filmov, ktoré vznikli v rámci kurzu vizuálnej antropológie. Časový harmo-
nogram konferencie sa prísne držal stanoveného programu a krátko 
pred štvrtou hodinou popoludní moderujúci študenti otvorili predposledný 
blok konferencie s názvom Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem! Účinku-
júci – absolventi Kabinetu sociálnej antropológie, prezentovali výsledky 
svojich diplomových prác. Divácky úspech zožal príspevok Libora Matej-
ku analyzujúci problematiku internetovej komunikácie so zameraním na 
fenomén virtuálnej sociálnej siete Facebook. Na záver bloku vystúpila 
čerstvá absolventka doktorandského štúdia Hana Synková s príspevkom 
Strategie přežití nevládních organizací. Predniesla výsledky svojho vý-
skumu realizovaného počas dobrovoľníckej stáže v rómskej neziskovej 
organizácii a načrtla tak problematiku antropológie organizácií, ktorej sa 
v českom a slovenskom akademickom prostredí venuje len okrajová 
pozornosť.  

Blížiacim záverom prezentačnej časti konferencie sa v divadle odľah-
čovala atmosféra, z prezentujúcich študentov po ich výkonoch opadol 
stres a prestávka pred záverečnou debatnou časťou podujatia sa niesla 
v znamení nenútených rozhovorov. Beseda s absloventy aneb Kostky 
jsou vrženy…bol názov posledného diskusného panelu. Pozvanie na 
moderovanú debatu o aplikácii poznatkov zo štúdia sociálnej antropoló-
gie v praxi prijali traja absolventi tohto odboru. Branislav Štefanča z Odbo-
ru sociálnych vecí Magistrátu mesta Pardubice sa s nami podelil o skúse-
nosti sociálneho pracovníka s Rómami. Hoci ho do praxe pripravila skúse-
nosť dobrovoľníka v rómskej organizácii, v práci s Rómami čiastočne vyu-
žíva aj vedomosti z kurzov romistiky, ktoré počas štúdia absolvoval. Vý-
bavu z metodológie antropologického výskumu vo svojej práci zúročuje 
Martin Bažant z Centra na podporu integrácie cudzincov v Pardubickom 
kraji. Zručnosť vo vedení interview a správne kladené otázky mu uľahču-
jú každodenný kontakt s cudzincami s odlišnou kultúrnou výbavou. Po-
dobne aj Lucie Pelikánová, ktorá sa po škole zamestnala v Centre inklu-
zívneho vzdelávania v Moste, považuje za najväčšiu devízu štúdia an-
tropológie schopnosť viesť kvalitatívny výskum a teda jasne formulovať 
otázky, či už v dotazníkoch alebo v rozhovoroch, ktoré vo svojej práci 
pripravuje a realizuje.  

Večerný koncert rómskej kapely Juniors, ktorý ukončil toto predvia-
nočné antropologické stretnutie, som už žiaľ neabsolvovala. Z Pardubíc 
som však odchádzala plná pozitívnych dojmov a najmä s poznaním, že 
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stretnutia tohto druhu prinášajú študentom a vôbec účastníkom takýchto 
debát možnosť konštruktívnej výmeny informácií, utužujú vzťahy 
a posúvajú naše antropologické myslenie vpred. 

 
Študentské aktivity by nemohli vznikať a fungovať bez dôvery, nadše-

nia a entuziazmu. Sú prejavom životaschopnosti ich iniciátorov a tiež 
príjemným osviežením v slede zabehnutých povinností. Priateľských 
stretnutí záujemcov o sociálnu a kultúrnu antropológiu je za pravým bre-
hom rieky Moravy určite viac. Za zmienku by isto stála iniciatíva študen-
tov plzenskej Katedry antropologických a historických vied, ktorí pre-
vádzkujú a informáciami nabíjajú spoločenskovedný portál AntropoWeb, 
pod hlavičkou ktorého vydávajú časopis AntropoWebzin a každoročne 
organizujú medzinárodnú konferenciu. Taktiež aj medzinárodný festival 
(nielen študentských) filmov s antropologickou tematikou Antropofest, 
ktorý si pod palec vzali absolventi už spomínanej pardubickej sociálnej 
antropológie. Možno o nich viac napíšem nabudúce. A možno už nabu-
dúce budeme písať o podobných študentských projektoch na sloven-
ských katedrách etnológie a sociálnej antropológie, ktoré naberú čerstvý 
vietor a možno aj trochu inšpirácie od kolegov spoza hraníc.  

  
 
Kontakt: 
Mgr. Veronika Mezeiová 
Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre 
vmezeiova@gmail.com 
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(Dobré) správy z dvoch konferencií 
 

Kamila Beňová 
 
V priebehu dvoch týždňov v etnologickom slovensko-českom akade-

mickom priestore prebehli dve zaujímavé konferencie. Prvá  sa uskutoč-
nila v dňoch 8. – 9. novembra 2012, bola organizovaná Ústavom etnoló-
gie SAV v Bratislave a niesla názov Metodologické problémy 
v etnografickom výskume sociálnych reprezentácií. Druhá sa usku-
točnila v dňoch 12. – 13. novembra 2012, bola organizovaná Ústavom 
európskej etnológie FF Masarykovej univerzity v Brne a Východoeuróp-
skym vzdelávacím a kultúrnym centrom (EEECC) a niesla názov Když 
výzkum, tak kvalitativní! Serpentinami bádání v terénu. Obe priniesli 
viacero podnetných, spoločných i odlišných, momentov. Konferencie sú 
pre etnografku skúmajúcu akademické prostredie nielen výzvou, ale 
zároveň aj „terénom“, a z tejto perspektívy sa pokúsim obom konferen-
ciám „porozumieť a popísať“ ich.  

 
Bratislavská konferencia bola organizovaná v rámci Týždňa vedy a 

techniky na Slovensku 2012 a aktuálne realizovaného grantu VEGA 
Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky. Dvojdňová konferen-
cia bola rozdelená do viacerých panelov. Prvý konferenčný deň prebie-
hali panely s názvom Experiment 1. a 2. (panel I. a II.) a Analýza 
a interpretácia dát 1. a 2. (panel III. a IV.), druhý konferenčný deň bol 
venovaný Vizuálnym metódam (panel V.) a Etike výskumu (panel VI.).  
Azda najzaujímavejším momentom konferencie (ako aj druhej konferen-
cie) sa napokon ukázal jazyk. Nie však jazyk v etnickom kontexte, ale 
jazyk vedy. Kým jedna časť (aktérov) „vysvetľovala“, druhá „popisovala“, 
kým jedni hovorili o agentovi, vzorke, informátorovi vs. výskumníkovi, 
validite, iní hovorili o pocitoch, participantoch, respondentoch, etike;  
niekto o psychológii, niekto o antropológii, niekto o etnológii, niekto 
o etnografii, sociológii, filozofii či religionistike, niektorí o objektivite, iní 
o subjektivite; kým jeden deň padol výrok  o hľadaní univerzálneho, dru-
hý deň priniesol konštatáciu, že antropológia sa objektivity už dávno 
vzdala. Povedané jazykom ľudového poznania: niekto o voze, niekto 
o koze; ako aj keď dvaja hovoria to isté, nie je to to isté. A to i napriek 
tomu, že sme sa ocitli na pôde jednej inštitúcie, ktorá reprezentuje jednu 
vedeckú disciplínu: etnológiu. Práve sociálne reprezentácie boli/mali byť 
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jednou z ústredných tém konferencie, ako to vyplýva aj z jej pomenova-
nia. Vo výzve pre posielanie príspevkov na konferenciu  boli označené 
ako „kľúčový koncept spoločenských vied“, a zároveň k nim bolo doda-
né, že „samotné definície sociálnych reprezentácií sa naprieč teóriami 
spoločenských vied môžu značne líšiť“, ako aj: „[k]vôli jeho všeobecnosti 
je koncept náročné uchopiť systematickým spôsobom.“

1
 Koncept sociál-

nych reprezentácií, v tomto prípade skôr ne-hovorenie o ňom, preto dob-
re demonštruje nutnosť vyjasnenia prístupov a pojmov, aby sme vedeli 
o čom hovoríme, a kde sa vo vede nachádzame. Na to by pravdepodob-
ne veľmi dobrým nástrojom bola úvodná teoretická prednáška (napríklad 
vo forme tzv. keynote speech?) a aktéri a aktérky, či už pasívni alebo 
aktívne (najmä tí a tie, ktoré tento koncept vo svojom výskume nepouží-
vajú), by tak mohli lepšie porozumieť zámeru, s akým organizátorky ten-
to koncept v názve konferencie použili (prípadne ako ho používajú vo 
svojom výskume). Ďalším ústredným pojmom bol etnografický výskum. 
Toto na prvý pohľad neproblematické slovné spojenie, v etnológii tak 
zaužívané, sa na konferencii používalo v rôznych významoch: 
v tradičnom etnologickom kontexte ako ho definuje Encyklopédia ľudovej 
kultúry Slovenska: „[e]tnografia ako spoločenskovedná historická discip-
lína skúmajúca v rámci národopisu genézu a etapy vývoja hmotnej 
a duchovnej kultúry ľudu“ (Urbancová, 1995, 125), etnografia ako metó-
da sociálno-vedného výskumu, etnografia ako jeden zo základných prí-
stupov kvalitatívneho výskumu (Hendl, 2005), sčasti aj etnografia ako 
žáner; a niektoré príspevky sa etnografického výskumu nedotkli vôbec. 
Sú to však dobré správy. Ukazuje nám to, že aj (slovenský) etnologický 
(ak ho tak stále môžeme nazývať)  výskum sa vyvíja, rozrôzňuje sa 
v paradigmatickej, a teda, aj v teoreticko-metodologickej rovine, a práve 
v prostredí kontinuálneho dialógu medzi zástancami rôznych paradigiem 
sa ponúka najlepší priestor pre smerovanie k citlivému a spriaznenému 
vzťahu medzi nimi. (Guba – Lincoln, 1994, 116) Zistenia prevažne za-
hraničných kolegov/kolegýň nás učia, že  vedenie „paradigm wars“ nie je 
efektívne; z konferencie som odchádzala s vedomím, že žiadny prístup 
nie je nesprávny, len sa musíme naučiť pomenovávať veci, ktoré robíme 
(obzvlášť z pozície inštitúcie, ktorá udáva smerovanie celej disciplíny), 
ak sa chceme vyhnúť nedorozumeniam a dopracovať sa k vzájomnému 
porozumeniu.  

 
Brnianska konferencia niesla v názve študentská (i medzinárodná), bola 

organizovaná z iniciatívy študentov a študentiek doktorandského štúdia 
a rovnako bola rozdelená do viacerých panelov. Prvý konferenčný deň 

                                                           
1
 In Metodologické problémy v etnografickom výskume sociálnych reprezentácií. Výzva pre 

posielanie príspevkov. 
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prebehla väčšina konferenčných panelov: Naratívna konštrukcia identity 
(1.), Reflexia a etika (2. a 3.), Problémy s interpretáciou (4.), Mierotvorná 
antropológia (5.), druhý konferenčný deň bol zložený z jednotli-
vých príspevkov bez špecifického pomenovania panelu. Spoločným ry-
som oboch konferencií bolo zameranie na metodologické problémy (kva-
litatívneho) výskumu, od jeho začiatočných fáz (dizajnovanie) až po fázy 
záverečné (analýza, interpretácia, zverejnenie), spoločnou tematickou 
oblasťou bola etika výskumu. Obe pristúpili k rovnakým témam trochu 
odlišne, obe poskytli veľký priestor na diskusiu a (takú dôležitú) spätnú 
väzbu; už to sú dobré správy. 

Kým na bratislavskej konferencii v rámci diskusie zaznel o.i. aj výrok 
o kríze interpretatívnej antropológie, brnianska konferencia ukázala jed-
noznačný príklon k tomuto prístupu. Už samotný názov konferencie, 
ktorý je v podstate apelom, má metaforický charakter a je konštruovaný 
z pozície emocionálnej zangažovanovanosti, ako aj explicitne priznaná 
perspektíva „zdola“ v pozvánke na konferenciu, napovedali potenciálnym 
účastníkom/účastníčkam konferencie o čom budeme hovoriť a kde sa 
budeme nachádzať. Jasný príklon potvrdzovali ďalej aj jednotlivé prí-
spevky ľudí z rôznych, prevažne českých, ale aj poľských a slovenských 
(antropologicky či etnologicky orientovaných) pracovísk. Jednotlivé prí-
spevky nás previedli rôznorodými terénmi, od tých „exotických“, cez fo-
tografiu ako terén, až „domov“ na vidiek či k mocensky štruktúrovaným 
inštitúciám. Prednášalo sa a diskutovalo o pocitoch, úprimnosti, morál-
nych dilemách, spájaní vedy a praxe, o tabuizovaných témach 
a sexualizovaných telách, podávali sa svedectvá, zdieľali osobné skúse-
nosti, vyjadrovacími prostriedkami boli metafory i humor, ústrednou te-
matickou líniou bola pozícia výskumníka/výskumníčky v teréne 
a ochrana respondentov/respondentiek. Azda pre túto viac-menej prí-
buznú výskumnú orientáciu tu bol jazyk vedy viac zrozumiteľný. Napriek 
tomu, i sem sa „vkrádalo“ hľadanie objektivity ako cieľa bádania, ktorým 
si už ale nikto nebol tak istý.  

Práve z tohto dôvodu (nadobúdania istoty) by som si, na rozdiel od pá-
na doc. Kanovského, ktorý sa v rámci diskusie vyjadril v zmysle, že 
z hľadiska metodológie nie je nutné venovať sa teórii vedy, dovolila mys-
lieť, že práve štúdium teórie vedy, by mohlo byť etnoló-
gom/antropologičkám obzvlášť nápomocné pri zorientovaní sa 
v dnešných „súťažiacich paradigmách“, mohlo by viesť k utriedeniu si 
vlastných myšlienok a vyjasneniu postojov, čo by mohlo viesť nielen 
k nachádzaniu svojho miesta vo vede, ale aj k tvoreniu „lepšej vedy“. 
Obzvlášť preto, lebo obom konferenciám jednoznačne dominoval diskurz 
reflexivity. Resp. potreba tematizácie tohto diskurzu, možno skôr intuitív-
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na, ako výsledok systematického vedeckého bádania, ale predsa silne 
prítomná. A s tým spojená etika výskumu, ktorá sa tematizovala 
v rôznych rovinách: od miery zainteresovanosti v každodennom živote 
respondentov, cez výskum ako vykorisťovanie respondentov, odmeňo-
vanie respondentov, spôsoby anonymizácie, voľbu teoreticko-
metodologického prístupu ako etickej voľby, kritiku formalizovanej etiky, 
až po politické kontexty etiky. Čo sú viac než dobré správy. Z pozície fe-
ministickej výskumníčky, a v kontexte týchto otázok, sa domnievam, že 
sebareflexia výskumníčky/výskumníka by mala ísť ruka v ruke (aj) 
s genderovým rozmerom, a preto prvým krokom sebareflexie výskumníčky 
by mohlo byť napríklad aj opustenie vyjadrení „ja – výskumník“, „ja – etno-
graf“ či „ja – sociológ“, ktoré na oboch konferenciách zaznievali. V tejto 
súvislosti preto veľmi oceňujem genderovo korektné materiály bratislav-
skej konferencie.  

Obe konferencie (mi) ukázali, že spôsoby akými o veciach ne-hovoríme, 
„hovorí“ niečo o tom, čo robíme; a tak aj vedecký jazyk, ktorý ne-
používame, vypovedá niečo o tom, akú vedu tvoríme. Náš príklon k určitej 
epistemológii, náš výber teórie, voľba metód výskumu (ako aj nejasnosť 
týchto volieb) nás situuje do istého spoločensko-politického kontextu, čo 
neznamená nič iné, ako výpoveď o tom, kto sme. Z Brna som neodchá-
dzala len poučená výrokom účastníka konferencie, že „otázka nie je vždy 
najlepším spôsobom, ako sa dopracovať k odpovedi“, ale aj obrnená 
dobrým pocitom, že to, čo robím(e), nakoniec bude mať aj nejaký zmy-
sel.  
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Knihy z Veľkej Británie 
 
 

Zuzana Beňušková 
 
Na jar v roku 2009 kráčala okolo Antropologickej knižnice Britského 

múzea v Londýne Daniela Jurisová (vtedy poslucháčka magisterského 
štúdia etnológie na UKF v Nitre, dnes externá doktorandka na nitrianskej 
Katedre etnológie a etnomuzikológie) a zbadala kopu vyradených kníh. 
Nezaváhala, čo vládala s dovolením pracovníkov naložila do krabíc a po 
dobrodružnom putovaní kamionom a osobnými autami sa vyradená an-
tropologická literatúra dostala do Bratislavy. Zbierky obsahujúcej vyše 
100 zväzkov sa ujal Ústav sociálnej antropológie (USA) Fakulty sociál-
nych a ekomomických vied UK v Bratislave a uložil ich v knižnici vo svo-
jom sídle (Mlynské luhy č. 4). Keďže ide o literatúru z kultúrnej, sociálnej 
a fyzickej antropológie, medzi ktorou sú mnohé základné publikácie výz-
namných autorov vydané prevažne v tretej štvrtine 20. storočia, rozhodli 
sme sa informovať o tejto jedinečnej zbierke širšiu etnologickú verejnosť. 
O ich sprístupnení sa záujemcovia môžu informovať v USA FSEV.  

Daniele Jurisovej patrí poďakovanie všetkých záujemcov 
o mimoeurópsku etnológiu/antropológiu, ktorí v pravej chvíli nemali cestu 
okolo Antropologickej knižnice Britského múzea. 

 
1. ABRAHAMS, R. G.: The Political Organisation of Unyamwezi. Cambridge 

University Press, London, 1967, 208 s. LoCCCN 67 - 12842 
2. ADAMS, ROBERT McC.: The Evolution of Urban Society (Early Mesopota-

mia & Prehispanic Mexico). ALDINE Publishing Company, Chicago, 1967, 
191 s. LoCCCN 66 – 15195 

3. ANDERSEN, RAOUL – WADEL, CATO: North Atlantic Fishermen (Anthro-
pological Essays on Modern Fishing). University of Toronto Press, 1972, 
174 s. 

4. BAILEY, F. G.: Stratagems and Spoils. Bristol, Western printing Services 
Ltd., 1969, 240 s. SBN 69 – 14381 

5. BAILEY, F. G.: Caste and the Economic Frontier (A Village in Highland 
Orissa). Manchester University Press, Manchester, 1967, 292 s. GB SBN 
7190 0249 4 

6. BAILEY, F. G.: Politics and Social Change (Orrisa in 1959). University of 
California Press, London, 1963, s. 241 



Etnologické rozpravy                                                                    1-2/2012 

 

 

 
248 

7. BANTON, MICHAEL: Roles (An Introduction to the Study of Social Relati-
ons). Tavistock Publications, London, 1965, 224 s. 

8. BARTON, R. F.: The Kalingas (Their Institutions an Custom Law). /Filipíny/ 
Cambrige University Press, London, 275 s. 

9. BARNES, J. A.: Three styles in the study of Kindship. Butler & Tanner Ltd., 
London, 1971, 318 s. SBN 422 73820 4 

10. BARTON, R. F.: Ifugao Law. University of California Press, London, 1969, 
120 s.  LoCCCN 78 – 76334 

11. BARTON, L. F.: The Kalingas: Their Institutions and Custom Law. Chicago: 
The University of Chicago Press, 1949. 

12. BEAN, LOWELL, JOHN: Mukat's People (The Cahuilla Indians of Southern 
California). University of California Press, London, 1972, 201 s. ISBN 0520–
01912 – 1 

13. BEATTIE, JOHN: Bunyoro (An African Kingdom). Holt, Rinehart and Win-
ston, New York, 1960, 86 s. LoCCCN 60-7331 

14. BELSHAW, CYRIL S.: Under the Ivi Tree. /Fidži/ Butler & Tanner Ltd., Lon-
don, 1964, 336 s. 

15. BERGER, PETER L. – BERGER, BRIGITTE: Sociology: A Biographical 
Approach. Penguin Books, Harmondsworth, 1976, 411 s. 

16. BERGHE VAN DEN, PIERRE L.: Man in Society (A Biosocial View). El-
sevier, New York, 1974, 300 s. ISBN 0–444–99000–3   

17. BILTON, MICHAEL – KOSMINSKY, PETER: Speaking out (Untold Stories 
from the Falklands War). André Deutch, London, 1989, 310 s. ISBN 0 233 
98404 6 

18. BIOBAKU, SABURI O.: The Egba and Their Neighbours 1842–1872. 
/Nigeria/ Oxford University Press, London, 1957, 128 s. 

19. BOOTHROYD, MARGARET – LONG, VIOLET – STILES, NEVILLE: Semi-
nar Papers in Anthropology and Linguistic 1976–77, University of St. An-
drews 

20. BOTT, ELIZABETH: Family and Social Network (Roles, Norms, and Exter-
nal Relationship in Ordinary Urban Families). Tavistock Publications Limited, 
London, 1957, 252 s. 

21. BROOKFIELD, H. C. – BROWN, PAULA: Struggle for Land (Agriculture 
and Group Territories among the Chimbu of the New Guinea Highlands). 
Oxford University Press, London, 1967, 193 s. 

22. BUSIA, K. A.: The Position of the Chief in the Modern Political System of 
Ashanti. Frank Cass & Co. Ltd., London, 1968, 229 s. 

23. CARROLL, VERN: Adoption in Eastern Oceania. University of Hawaii 
Press, Honolulu, 1970, 422 s. SBN 97022 – 110 – 8   

24. CAMPBELL, J. K.: Honour Family and Patronage (A Study of Institutions 
and Moral Values in a Greek Mountain Community). Clarendon Press, Ox-
ford, 1964, 393 s. 

25. CARTER, ANTHONY: Elite Politics in Rural India (Political Stratification and 
Alliances in Western Maharashtra). In: Cambridge Studies in Social Anthro-
pology, Cambridge University Press, London, 1974, 207 s. ISBN 0 521 



Etnologické rozpravy                                                                    1-2/2012 

 

 249 

 

20366 X 
26. CARVALHO, CLARA – CABRAL, JOAN DE PINA: A persistencia da 

Hisória. Passado e Contemporaneidade em África. Imprensa de Ciencias 
Sociais. Lisboa, 2004, 393 s. ISBN 972 – 671 – 132 – 0  

27. CIDAP DEL, REVISTA: Artesanías de América. 1991, 108 s. 
28. CLARK, DESMOND J. – HOWELL CLARK F.: Recent Studies in paleo-

anthropology. In: American Anthropologist, Vol. 68, No. 2, April 1966, Mena-
sha, 394 s. 

29. COHEN, ABNER: Custom and Politics in Urban Africa. C. Tinling & Co. Ltd., 
London, 1969, 252 s. SBN 7100 6411 X 

30. COLSON, ELIZABETH: The Plateau Tonga (Of Northern Rhodesia (Zam-
bia)). Manchester University Press, Manchester, 1970, 237 s. SBN 7190 
1011 X 

31. COLSON, ELIZABETH: The Social Organization of the Gwembe Tonga. 
Manchester University Press, Manchester, 1960, 234 s. 316 - 324  

32. COLSON, ELIZABETH: Marriage and the Family among the Plateau Tonga 
of Northern Rhodesia. Manchester University Press, Manchester, 1958, 379 
s. 

33. COOK, SHERBURNE F.: The Population of The California Indians 1769 – 
1970. Unoversity of California Press, London, 1876, 222 s. ISBN 0 – 520 – 
02923 - 2 

34. DAVIS, J.: Land and Family in Pisticci. /Taliansko/ The Athlone Press, Lon-
don, 1973, 200 s. SBN 0 485 19548 8 

35. DJAMOUR, JUDITH: The Muslim Matrimonial Court in Singapore. The 
Athlone Press, London, 1966, 189 s. LoCCCN 66 - 11163 

36. DOBZHANSKY, THEODOSIUS: Genetics and the Origin of Species. Co-
lumbia University Press, Columbia, 1951, 364 s. 

37. DOBZHANSKY, THEODOSIUS: Heredity and the nature of Man. George 
Allen & Unwin Ltd., London, 1965, 179 s. 

38. ELWIN, VERRIER: Bondo Highlander. Oxford University Press, London, 
1950, 290 s. 

39. EPSTEIN, A. L.: Politics in an Urban African Community. Manchester Uni-
versity Press, Manchester, 1958, 250 s. 

40. FALLERS, L. A.: The King's Men (Leadership and Status in Buganda on the 
Eve of Independence). Oxford University Press, London, 1964, 414 s. 

41. FALLERS, LLOYD A.: Bantu Bureaucracy (A Study of Integration and Con-
flict in the Political Institutions of an East African People). W. Heffer & Sons 
Ltd. Cambridge, 283 s. 

42. FALLERS, LLOYD A.: Law without Precedent (Legal Ideas in Action in the 
Courts of  Colonial Busoga). /Afrika/ The University of Chicago Press, Lon-
don, 1969, 365 s. SBN 226 – 23681 – 1  

43. FIRTH, RAYMOND: Human Types. Abacus, London, 1975, 184 s. 
44. FIRTH, ROSEMARY: Housekeeping among Malay Peasants. Monographs 

on Social Anthropology No. 7, London, 1943, 198 s. 
45. FORTES, MEYER: The Dynamics of Clanship among the Tallensi (Being 

the First Part of an Analysis of the Social Structure of a Trans – Volta Tribe). 



Etnologické rozpravy                                                                    1-2/2012 

 

 

 
250 

Oxford University Press, London, 1969, 270 s. 
46. FORTUNE, R. F.: Manus Religion (An Ethnological Study of the Manus 

Natives of teh Admiralty Islands). University of Nebraska Press, Lincoln 
47. FOX, ROBIN: Kinship and Marriage. Penguin Books Ltd., Harmondsworth, 

1967, 271 s. 
48. FREEMAN, J. D.: Iban Agriculture (A Report on the Shifting Cultivation of 

Hill Rice by the Iban of Sarawak). /Borneo/ Her Majesty 's Stationery Office, 
London, 1955 

49. FRIEDLAND, WILLIAM H. – NELKIN, DOROTHY: Migrant Agrocultural 
Workers in America's Northeast. Holt, Rinehart and Winston, New York, 
1971, 281 s. ISBN 0 – 03 – 085767 – 8 

50. GAREL, MICHELINE – LEGRANT, HÉLÉNE: L'attente et la perte du bébé 
á naitre. Albin Michael, 2005, 251 s. 

51. GLUCKMAN, MAX: The ideas in Barotse Jurisprudence. Yale University 
Press, New Haven, 1965, 299 s. LoCCCN 65 - 11179 

52. GOLDSMITH, EDWARD: The Stable Society. The Wadebridge Press, 
Wadebridge, 1978, 153 s. ISBN 0 9504111 4 0 

53. GOLDSCHMIDT, WALTER: Kambuya's Cattle (The Legacy of anAfrican 
Herdsman). University of california Press, 1969, 242 s. 

54. GOODWIN, GRENVILLE: The Social Organization of the Western Apache. 
The University of Arizona Press, Tucson, 1969, 701 s. LoCCCN 76 – 75453 

55. GULLIVER, P. H.: Social Control in an African Society (A Study of the 
Arusha: Agricultural Masai of Northern Tanganyika). Routledge & Kegal 
Paul, London, 1963, 306 s. 

56. HAMMOND-TOOKE, W. D.: Bhaca Society (A People of the Transkeian 
Uplands South Africa). Oxford University Press, London, 1962, 325 s. 

57. HANSEN, MOGENS, HERMAN: Den moderne republikanisme og dens 
kritik af det liberale demokrati. Special – Trykkeriet Viborg a-s. Denmark, 
2007, 130 s. ISBN 978 – 87 – 7304 – 323 – 3 

58. HARRISON, G. A. – GIBSON J. B.: Man in Urban Enviroments. Oxford 
University Press, Oxford, 1976, 367 s. ISBN 0 19 857140 2 

59. HARRISON, G. A. – WEINER, J. S. – TANNER, J. M. – BARNICOT, N. A.: 
Human Biology (An Introduction to Human Evolution Variation and Growth). 
Oxford University Press, London, 1964, 536 s. 

60. HOEBEL, E. ADAMSON: The Law of Primitive Man. Harvard University 
Press, Cambridge, 1954, 357 s. 

61. HOGBIN, IAN: A Guadalcanal Society (The Kaoka Speakers). /Afrika/ Holt, 
Rinehart and Winston, New York, 1964, 103, LoCCCN 64 - 12153 s. 

62. HUNTER, MONICA: Reaction to Conquest (Effects of Contact with Europe-
ans on the Pondo of South Africa). Oxford University Press, London, 1961, 
582 s. 

63. JEFFREY, ROBIN: The Decline of Nayar Dominance. /India/ Sussex Uni-
versity Press, London, 1976, 376 s. ISBN 0 85621 054 4 

64. KONADU, KWASI: Indigenous Medicine and Knowledge in African Society. 
Routlege, New York, 2007, 240 s. ISBN 0 – 415 – 95620 – X  



Etnologické rozpravy                                                                    1-2/2012 

 

 251 

 

65. KRIGE, J. D.: The Realm of a Rain-Queen. /Bantu/ Oxford University Press, 
London, 1943, 335 s. 

66. KUPER, H.: An African Aristocracy. Oxford University Press, London, 1961, 
251 s. 

67. KUPER, HILDA: The Swazi (A South African Kingdom). Holt, Rinehart and 
Winston, New York, 1963, 87 s. LoCCCN 63 - 22023 

68. LARKIN, JOHN A.: The Pampangans (Colonial Society in a Philippine Pro-
vince). University of California Press, London, 1972, 340 s. ISBN 0 – 520 – 
02076 – 6  

69. LASKER, GABRIEL, WARD: Physical Anthropology. Holt, Rinehart and 
Winston, USA, 1973, 420 s. ISBN 0 – 03 – 089757 – 2 

70. LAWRENCE, PETER: Road Belong Cargo. Halstead Press Pty Ltd., Kin-
gsgrove, 1967, 293 s. DDCN 299. 95  

71. LEACH, E. R.: Aspects of Caste in South India, Ceylon and North – West 
Pakistan. In: Cambridge Papers in Social Anthropology, Cambridge Uni-
versity Press, London, 1960, 146 s. 

72. LESLIE, CHARLES: Death Row Letters (Correspondence with Donald Ray 
Wallace, Jr.). University of Delaware Press, 2008, 236 s. ISBN 978 – 0 – 
87413 – 015 – 7  

73. LEYS, COLIN: Politics & Change in Developing Countries (Studies in the 
Theory and Practise of Development). Cambridge University Press, London, 
1969, 289 s. LoCCCN 78 - 85725  

74. LINDEN, EUGENE: Apes, Men, and Language. Penguin Books, New York, 
1976, 304 s. 

75. MAIR, LUCY: Primitive Government. Penhuin Books, Harmondsworth, 
1967, 288 s. 

76. MAYER, ADRIAN C.: Land and Society in Malabar. /India/ Oxford University 
Press, London, 1952, 158 s. 

77. McKERN SHARON S. – McKERN THOMAS W.: Living Prehistory: An 
Introduction to Physical Anthropology and Archaeology. Cummings Pu-
blishing Company, California, 1974, 274 s. ISBN 0 – 8465 – 3753 – 2  

78. MERRIAM, ALAN P.: Ethnomusicology of the Flathead Indians. Wenner – 
Green Foundation for Anthropological Research, 1967, s. 403, LoCCCN 66 
– 23167 

79. MILLER, D. B.: From Hierarchy to Stratification (Changing Patterns of Soci-
al Inequality in a North Indian Village). Oxford University Press, Delhi, 1975, 
229 s. 

80. MITCHELL, CLYDE J.: The Yao Village (A Study in the Social Structure of 
a Nyasaland Tribe). Manchester University Press, Manchester, 1956, 235 s. 

81. MOORE, ALEXANDER: Life Cycles in Atchalán (The Diverse Careers of 
Certain Guatemalans). Teachers College Press, New York, 1973, 220 s. 
LoCCCN 72 - 93732  

82. MURPHREE, MARSHALL W.: Christianity and the Shona. The Athlone 
Press, London, 1969, 200 s. LoCCCN 68 – 18053 

83. MURDOCK, GEORGE, PETER: Ethnographic Bibliography of North Ameri-
ca. Vol. 1, Yale University Press, 1941, 168 s. 



Etnologické rozpravy                                                                    1-2/2012 

 

 

 
252 

84. MURDOCK, GEORGE, PETER: Social Structure. The Free Press, New 
York, 1949, 387 s. 

85. NOLLA, MARIA, PINTO – VERGAS, HECTOR LLANOS: Las Industrias 
Liticas de San Augustin. /Bogota/ Primera Edición, 1997, 130 s.  

86. NUKUNYA, G. K.: Kinship and Marriage among the Anlo Ewe. Western 
Printing Services Ltd., Bristol, 1969, 217 s. ISBN 485 19537 2 

87. OAKLEY, KENNETH: Frameworks for Dating Fossil Man. London, Cox & 
Wyman LTD., 1964, 366 s. SBN 297 16939 4 (2x) 

88. OPPITZ, MICHAEL: Die Verlorene Schrift. VMZ, Zürich, 2008, 35 s. ISBN 9 
78390910548 2 

89. OPPONG, CHRISTINE: Marriage among a Matrilineal Elite (A Family Study 
of Ghanaian Senior Civil Servants). Cambrige University Press, Cambrige, 
1974, 187 s. ISBN 0 521 20328 7 

90. OTTENBERG, SIMON: Double Descent in an African Society (The Afikpo 
Village – Group). University of Washington Press, Seattle/London, 1968, 
284 s. CCN 68 – 9133 

91. PORTAL, MARÍA ANA: Espacios públicos y prácticas metropolitanas. 
Conacyt, México, 2007, 267 s. ISBN 970 – 31 – 0824 - 5 

92. QUINN, FREDERICK: In Search of Salt (Changes in Beti (Cameroon) Soci-
ety, 1880 – 1960). In: Cameroon Studies Vol. 6, Berghahn Books, New 
York, 2006, 175 s. ISBN 1 – 84545 – 006 - X  

93. REYNOLDS, VERON: The Apes (The Gorilla, Chimpanzee, Orangutan, and 
Gibbon – Their History and Their World). Cassell & Company Ltd., USA, 
1967, 287 s. SBN 304 92043 6 

94. RICHARDS, AUDREY I.: East African Chiefs (A study of Political Develop-
ment in some Uganda and Tanganyika Tribes). Faber and Faber Limited, 
London, 1960, 419 s. 

95. RICHARDS, AUDREY I.: Hunger and Work in a Savage Tribe (A Functional 
Study of Nutrition among The Southern Bantu). George Routledge & Sons, 
Ltd., London, 1932, 238 s. 

96. RIVAS, ANA MARÍA BOADA: Patrones de asentamiento regional y siste-
mas de agricultura intensiva en Cota y Suba, Sabana de Bogotá (Colombia). 
Primera edición, 2006, 181 s. ISBN 958 – 95153 – 8 – x  

97. RUEL, MALCOLM: Leopards & Leaders (Constitutional Politics among 
a Cross River People). Tavistock Publications, London, 1969, 345 s. ISBN 0 
442 75840 X  

98. RODD, FRANCIS, RENNEL: People of the veil. /Tuarégovia/Macmillian and 
Co., Limited, London, 1926, 504 s. 

99. ROWELL, S. C.: Distant Friends Draw Nigh: The Realms of great Britain 
and Lithuania. 33, 2006 s. ISBN 9986 – 780 – 86 – 1 

100.  SÁNCHES, CARLOS, AUGUSTO: Economía y sociedad prehispánica. El 
uso de la tierra en el Alto Magdalena. Primera Edición, 2007, 120 s. ISBN 
978 – 958 – 95153 – 9 - 6 

101.  SALISBURY, R. F.: From Stone to Steel (Economic Consequences of 
a Technological Change in New Guinea). Cambridge University Press, Lon-



Etnologické rozpravy                                                                    1-2/2012 

 

 253 

 

don, 1962, 237 s. 
102.  SALZANO F. M. – NEWTON FREIRE-MAIA: Problems in Human Biology. 

Detroit, Wayne State University Press, 1970, 200 s. SBN 76 – 83524 
103.  SCHAPERA, I.: Government Politics in Tribal Societes. Schocken Books, 

New York, 1967, 238 s. LoCCCN 67 – 26993 
104.  SCHAPERA, I.: A Handbook of Tswana Law and Custom. Oxford Universi-

ty Press, London, 1955, 328 s. 
105.  SCHAPERA, I.: Native Land Tenure in the Bechuanaland Protectorate. The 

Lovedale Press, 1943, 283 s. 
106.  SCHNEIDER, DAVID M.: American Kinship: A Cultural Account. Prentice – 

Hall Inc., Englewood Cliffs, 1968, 117 s. LoCCCN 68 – 19970 
107.  SCHNEIDER, DAVID M. – GOUGH KATHLEEN: Matrilineal Kinship. Uni-

versity of California Press, Berkley, 1962, 761 s. LoCCCN 61 - 7523 
108.  SHAPIRO, HARRY L.: Peking Man (The Discovery, Disappearance an 

Mystery of a Priceless Scientific Treasure). George Allen & Unwin Ltd., Lon-
don, 1976, 190 s. ISBN 0 04 573013 X 

109.  SHORTER, AYLWARD: A Political History of the Kimbu (Chiefship in Wes-
tern Tanzania). Clarendon Press, Oxford, 1972, 439 s. 

110.  SINGARIMBUN, MASRI: Kindship, Descent and Alliance among the Karo 
Batak. University of California Press Ltd., Los Angeles, 1975, 246 s. ISBN 0 
– 520 – 02692 - 6 

111.  SMITH, GRAFTON, ELLIOT: The Man and His Work. Sydney University 
Press, Sydney, 1974, 232 s. ISBN 0 424 06790 0 

112.  SMITH, M. G.: The Affairs of Daura (History and Change in a Hausa State 
1800 – 1958). University of California Press, London, 1978, 532 s. ISBN 0 – 
520 – 02502 – 4 

113.  SMITH, M. G.: Goverment in Zazzau (A Study of Goverment in the Hausa 
Chiefdom of Zaria in Northern Nigeria from 1800 to 1950). Oxford University 
Press, London, 1964, 371 s. 

114.  SOLECKI, RALPH S.: Shanidar (The Humanity of Neanderthal Man). Allen 
Lane The Penguin Press, London, 1972, 211 s. ISBN 0 7139 0306 6 

115.  SOLWAY, JACQUELINE: The Politics of Egalitarianism. In: Methodology 
and History in Anthropology Vol. 12, Berghahn Books, New York, 2006, 260 
s. ISBN 1 – 84545 – 115 – 5 

116.  SOUTHALL, AIDAN, W.: Alur Society (A Study in Processes an Types of 
Domination). Oxford University Press, London, 1970, 397 s. 

117.  STANIFORD, PHILIP: Pioneers in the Tropics (The Political Organization of 
Japanese in an Immigrant Community in Brazil). The Athlone Press, Lon-
don, 1973, 201 s. SBN 0 485 19545 3 

118.  STAUDER, JACK: The Majangir (Ecology and Society of a Southwest 
Ethiopian People). Cambridge University Press, Lonodn, 1971, 200 s. 
LoCCCN 0 521 08094 0 

119.  STIRLING, PAUL: Turkish VillageJohn Wiley & Sons, New York, 1966, 316 
s. 

120.  TALMON, YONINA: Family and Community in the Kibbutz. Harvard Uni-
versity Press, Cambridge, 1972, 266 s. ISBN 674 – 29275 - 8 



Etnologické rozpravy                                                                    1-2/2012 

 

 

 
254 

121.  TANNER, J. M.: Human Growth. Pergamon Press Ltd., Oxford, 1960, 120 
s. LoCCN 60 – 14949 

122.  TANNER, J. M.: Growth at Adolescence. Blackwell Scientific Publications, 
Oxford, 1962, 326 s. 

123.  TIGER, LIONEL: Men in Groups. Thomas Nelson and Sons Ltd., London, 
1969, 254 s. 17 138007 X 

124.  VILLARREAL, MAGDALENA: Antropología de la deuda. Mexiko, 2004, 
388 s. ISBN 970 – 701 – 482 – 2 

125.  VINCENT, JOAN: African Elite (The Big Man of a Small Town). Columbia 
University Press, New York, 1971, 309 s. ISBN 0 – 231 – 08332 – 7. 

126.  WALKER, JOHN H.: Agricultural Change in the Bolivian Amazon. Universi-
ty of Pittsburgh Latin American Archaeology Publications, 2004, s. 131, 
ISBN 1 – 877812 – 61 - 7. 

127.  WASHBURN, SHERWOOD L.: Classification and Human Evolution. Me-
thuen & Co. Limited, London, 1964, 371 s. 

128.  WATSON, JAMES B.: New Guinea. In: American Anthropologist, Vol. 66, 
No. 4, August 1964, American Anthropological Association, Menasha, 329 s. 

129.  WILLIS, ROY: Man and Beast. Hart – Davis, McGibbon, London, 1974, 143 
s. ISBN 0 246 10781 2 

130.  WORSLEY, PETER: Two Blades of Grass (Rural cooperatives in agricultu-
ral modernization). Manchester University Press, Manchester, 1971, 395 s. 
ISBN 0 7190 0444 6 

 
 



Etnologické rozpravy                                                                  1-2/2012 

 

 255 

 

Bibliografia časopisu Etnologické rozpravy  

za roky 1996 – 2011 

 
Bibliografie časopisov obvykle vychádzajú pri nejakej príležitosti, 

výročí založenia časopisu a pod. Etnologické rozpravy/Národopisné 
informácie priniesli retrospektívnu bibliografiu dvakrát, v roku 1985 za 
roky 1969 – 1984 a 1997 za roky 1985 – 1995. Od roku 1996 teda bib-
liografia chýbala, jej absencia sa pociťuje o to viac, že aj bibliografia 
etnológie od roku 1991 nie je k dispozícii.  

Etnologické rozpravy sú archivované v digitálnej podobe od dru-
hého čísla roku 1992, kedy vychádzali ešte pod názvom Národopisné 
informácie (od roku 1994 bol časopis premenovaný, od toho roku sa 
rátajú aj ročníky). Spomedzi etnologických časopisov sú teda najdlhšie 
digitalizované. Keďže v tom čase sa pripravovali ešte v programe T602 
a neskôr boli konvertované do Wordu, ich digitálna podoba nie je totožná 
s fyzickou. Obrázky v tom čase neboli digitalizované, vliepali sa medzi 
vytlačené texty, pri korektúrach sa preliepali aj chyby v textoch, ktoré 
v digitálnej podobe dodatočne opravené neboli. Dva texty, ktoré chýbali 
(každý článok sa na archívnu disketu ukladal ako samostatný súbor), 
boli naskenované. Zachované texty však môžu plne slúžiť študijným 
účelom. Ani po 20 rokoch digitalizácie však nebol vytvorený virtuálny 
priestor, kde by boli tieto súbory kompletne zverejnené a sprístupnené 
všetkým záujemcom.  

Cieľom predloženej bibliografie je zmierniť trhliny na informač-
nom etnologickom poli, sprehľadniť akým smerom sa uberal časopis 
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vensku pri SNM-EM. Etnologické rozpravy, roč. 10, 2003, č. 1, s. 141-
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máhali stavať Budapešť. Etnologické rozpravy, roč. 11, 2004, č. 2, s. 
192-195.  

Ferklová, Daša – Halmová, Mária: Ľudová kultúra Turca 
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Herzánová, Ľuba: ESTER RDC (Research Development Course),7. – 
11. November 2002 Gent. Etnologické rozpravy, roč. 10, 2003, č. 1, s. 
168-171.  

Herzánová, Ľubica: K metodológii práce s rozprávanými a napísanými 
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Hladká, Ľudmila: Turizmus a ľudová kultúra v kontexte európskych 
koncepcií. Etnologické rozpravy, roč. 12, 2005, č. 2, s. 50-56.  

Hlinčíková,Miroslava: Niekoľko poznámok k doktorandskému štúdiu. 
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vy, roč. 8, 2001, č. 2, s. 172-174. 

Hlôšková, Hana: Šoa v Orálnej histórii alebo o moci pamäti. Etnologické 
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2, s. 59-68. 
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a tradičnej kultúry Slovenska. Etnologické rozpravy, roč. 12, 2005, č. 2, 
s. 57-65.  
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rozpravy, roč. 8, 2001, č. 2, s 96-99. 
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Jágerová, Margita: Ako sme si hľadali nový domov. Etnologické rozpra-
vy,roč. 6, 1999, č. 2, s. 39-48. 

Jágerová, Margita: K možnostiam sprístupňovania a prezentácie vý-
sledkov etnologického bádania pedagógom a členom folklórneho hnutia. 
Etnologické rozpravy, roč. 18, 2011, č. 1-2, s. 64-74. 

Jágerová, Margita: K problematike uchovávania a prezentácie ľudovej 
piesne. Etnologické rozpravy, roč. 9, 2002, č. 2, s. 22-33. 

Jágerová, Margita: Pohrebné obyčaje v kontexte slovenskej etnológie. 
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Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 1, s. 158-160.  

Jakubíková, Kornélia: Obrad – folklór – folklorizmus. Etnologické roz-
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Janto, Juraj: Mestské sídlisko – meniaci sa priestor na príklade Petržal-
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alebo sociálna mobilita a pôvod malých a stredných podnikateľov v SR 
po roku 1989. Etnologické rozpravy, roč. 14, 2007, č. 2, s. 44-63.  

Mešša, Martin :Región ako model. Etnologické rozpravy, roč. 4, 1997, 
1-2, s. 127-134. 

Mezeiová, Veronika: Sociálne aspekty turizmu v Modrom Kameni (prí-
padová štúdia). Etnologické rozpravy, roč. 16, 2009, 1-2, s. 142-153. 

Michálek, Ján: Katedra etnológie v historickej retrospektíve. Etnologické 
rozpravy, roč. 8, 2001, č. 1, s. 138-143. 

Michálek, Ján: K charakteristike národopisu na Slovensku v druhej po-
lovici 20. storočia. Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 1, s. 167-173.  
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Michalík, Boris: Medzinárodná študentská konferencia Aktuálne 
otázky etnologie, kulturológie a turizmu. Etnologické rozpravy, roč. 
17, 2010, 1-2, s. 185-186. 

Michalík, Boris: Slovenská samospráva v Černi. Etnologické rozpravy, 
roč. 13, 2006, č. 1, s. 260-262. 

Mikušová, Lýdia: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. sto-
ročia z pohľadu etnomuzikologického. Etnologické rozpravy, roč. 10, 
2003, č. 1, s. 157-159.  

Mitterauer, Michael: Rodiny v napätí spoločenských vývojových ten-
dencií. Etnologické rozpravy, roč. 3, 1996, 1, s. 109-125. 

Mjartan, Ján: Z minulosti Národopisného ústavu SAV (Úvod napísal 
a do tlače pripravil Peter Slavkovský). Etnologické rozpravy, roč. 13, 
2006, č. 2, s. 214.  

Mlynka, Ladislav – Beňušková, Zuzana: Exkurzia Národopisnej spo-
ločnosti Slovenska – Tekov, Hont, Hollókö. Etnologické rozpravy, roč. 
11, 2004, č. 1, s. 147-157.  

Mlynka, Ladislav: Muzeológia vo výučbovom programe etnológie 
v súčasnosti. Etnologické rozpravy, roč. 11, 2004, č. 2, s. 55-66.  

Mlynka, Ladislav: Pamiatky v regióne, región v pamiatkach (na príklade 
využitia mlynov v kultúrnom turizme). Etnologické rozpravy,. roč. 12, 
2005, č. 2, s. 90-99.  

Mlynka, Ladislav: Sociálna komunikácia ako prejav hierarchie. Etnolo-
gické rozpravy, roč. 16, 2009, 1-2, s. 19-36. 

Mlynka, Ladislav: Suicentrizmus a stereotypy v interlokálnych vzťa-
hoch. Etnologické rozpravy, roč. 6, 1999, č. 2, s. 67-74. 

Mlynka, Ladislav: Z ľudovej kultúry Turca: recenzia 1. Etnologické roz-
pravy, roč. 12, 2005, č. 2, s. 193-196.  

Moravcová, Mirjam: Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Sloven-
sku...: recenzia 1.. Etnologické rozpravy, roč. 11, 2004, č. 1, s. 111-115.  

Mórawski, Karol - Glębocki, Wieslaw:Sviatočné obyčaje vo Varšave 
v 19. a na začiatku 20. storočia. Etnologické rozpravy, roč. 5, 1998, č. 1, 
s. 22-30. 

Mrázová, Magda – Gaburová, Jasna: Stratený zvláštny svet alebo 
dokumentovanie socializmu v etnografických zbierkach Slovenského 
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národného múzea – Historického múzea v Bratislave. Etnologické roz-
pravy, roč. 13, 2006, č. 2, s. 151.  

Mruškovič, Štefan: Generálna prestavba stálych expozícií SNM 
v Martine.(Zrod a vývoj jej realizácie). Etnologické rozpravy, roč. 10, 
2003, č. 1, s. 23-32.  

Mruškovič, Štefan: K dejinám spolupráce Slovenského národného mú-
zea v Martine a Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. Etnologické 
rozpravy, roč. 13, 2006, č. 1, s. 174-191.  

Műhlbergerová, Elena – Babicová, Renata: Podpolianske múzeum 
včera a dnes. Etnologické rozpravy, roč. 18, 2011, č. 1-2, s. 122-133. 

Murin, Ivan:Reálne o možnostiach extrakcie a archivácie pohybu Etno-
logické rozpravy, roč. 9, 2002, č. 2, s. 37-39. 

Murin, Ivan: Záhadné kritérium synkretickosti folklóru. Etnologické roz-
pravy, roč. 12, 2005, č. 1, s. 26-31.  

Mušinka, Mikuláš: Ľudová kultúra Rusínov-Ukrajincov Slovenska ako 
faktor turizmu. Etnologické rozpravy, roč. 12, 2005, č. 2, s. 100-104.  

Mušinka, Mikuláš: Prínos Ivana Paňkevyča k výskumu folklóru Rusí-
nov-Ukrajincov východného Slovenska. Etnologické rozpravy, roč. 15, 
2008, č. 2, s. 42-51.  

Nádaská, Katarína: Ako vnímam Ústav etnológie SAV (niekoľko osob-
ných poznámok k výročiu pracoviska). Etnologické rozpravy, roč. 13, 
2006, č. 1, s. 192-195.  

Naništová, Eva:  Koncept domova u presídlencov z regiónu 
Oravskej priehrady: retrospektíva po 40-tich rokoch. Etnolo-
gické rozpravy, roč. 6, 1999, č. 2, s. 30 -38. 

Navrátilová, Alexandra: K badatelskému zaměření Ústavu pro etnogra-
fii a folkloristiku Akademie věd České republiky. Etnologické rozpravy, 
roč. 5, 1998, č. 1, s. 109-112. 

Nociarová, Dita: Niekoľko informácií o činnosti banskobystrickej poboč-
ky NSS. Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 2, s. 275-277.  

Nociarová, Dita: Pasportizácia drobnej sakrálnej architektúry na Slo-
vensku – pracovný seminár, Košice, 24. apríla 2003.. Etnologické roz-
pravy, roč. 10, 2003, č. 1, s. 172-173.  

Nociarová, Dita: Pocta profesorovi Bednárikovi. Etnologické rozpravy, 
roč. 10, 2003, č. 2, s. 155-156  



Etnologické rozpravy                                                               1-2/2012   

 

 

 282 

Nováková, Katarína: Kolektivizácia a jej dopad na vinohradníkov ore-
šianskom mikroregióne. Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 2, s. 62-
80.  

Nováková, Katarína: Nosenie nákladov ako forma zamestnania 
a transportné prostriedky v kontexte rozvoja turistiky v prostredí Vyso-
kých Tatier. Etnologické rozpravy, roč. 14, 2007, č. 2, s. 85-108.  

Nováková, Katarína: Poznámky k recenziám. Etnologické rozpravy, roč. 
15, 2008, č. 2, s. 122-123.  

Nováková, Katarína: Obec Kanianka v monografickom spracovaní 
z roku 2006. Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 2, s. 278-282.  

Nováková, Katarína: Súčasný stav vidieckeho turizmu v Orešianskom 
rajóne. Etnologické rozpravy, roč. 12, 2005, č. 2, s. 105-111.  

Odoj, Grzegorz: Miesto a úloha regionálneho vzdelávania vo vyučova-
com procese v poľskej škole. Etnologické rozpravy, roč. 15, 2008, č. 1, s. 
103-112.  

Országhová, Lucia: Stred Európy okolo roku 1000 (hodnotenie výsta-
vy). Etnologické rozpravy, roč. 11, 2004, č. 2, s. 203-206.  

Palubová ,Zuzana: Ľudové náboženstvo Rómov z Levoče a okolia na 
prelome 20. a 21. storočia. Etnologické rozpravy, roč. 8, 2001, č. 2, s 80-
95. 

Peczeniuk,Beata: Popularizácia tradičnej sliezskej kultúry v lokálnom 
spoločenstve. Etnologické rozpravy, roč. 5, 1998, č. 1, s. 31-43. 

Panczová, Zuzana: Kam patria čierne mačky? Terminologicko-
klasifikačné dilemy príbehov a predstáv o nadprirodzene. Etnologické 
rozpravy, roč. 12, 2005, č. 1, s. 136-141. 

Pančuhová, Eva - Ferklová, Daša: Cesty výstavy Liptovskí murári po-
máhali stavať Budapešť. Etnologické rozpravy, roč. 11, 2004, č. 2, s. 
192-195.  

Pančuhová, Eva– Mintalová, Zora: K recenziám publikácie Z ľudovej 
kultúry Turca. Etnologické rozpravy, roč. 12, 2005, č. 2, s. 201-202.  

Pančuhová, Eva: Teoretické východiská pri tvorbe nových expozícií (na 
základe publikovanej literatúry). Etnologické rozpravy, roč. 10, 2003, č. 
1, s. 75-80.  
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Pančuhová, Eva: Výstava Sláva Bohu... v talianskom Citta di Castello. 
Etnologické rozpravy, 267-269 roč. 13, 2006, č. 1. 

Pastieriková, Marta: Medzinárodná spolupráca na keramickom projek-
te. Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 1, s. 263-266. 

Pastieriková, Marta: Pracovné metódy a techniky v práci etnomuzeoló-
ga. Etnologické rozpravy, roč. 11, 2004, č. 2, s. 113-117. 

Pastieriková, Marta: Vedeckovýskumná činnosť SNM-EM. Etnologické 
rozpravy, roč. 10, 2003, č. 1, s. 106-116.  

Pastieriková, Marta: Z návrhov koncepcií nových etnologických expozí-
cií SNM-EM. Etnologické rozpravy, roč. 10, 2003, č. 1, s. 92-105.  

Paríková. Magdaléna: E/Migrácie a Slovensko: recenzia 2.. Etnologické 
rozpravy, roč. 14, 2007, č. 2, s. 156-161. 

Paríková. Magdaléna: Južné Slovensko vo svetle povojnových mi-
grácií (na príklade výmeny obyvateľstva medzi Československom 
a Maďarskom v oblasti južných regiónov Slovenska.) Etnologické 
rozpravy, roč. 18, 2011, č. 1-2, s. 44-63. 

Paríková, Magdaléna: Reflexia vlasti a domova u slovenských presíd-
lencov z Maďarska. Etnologické rozpravy, roč. 6, 1999, č. 2, s. 49-57. 

Paríková. Magdaléna: Slovensko v kontexte migrácií stredovýchodnej 
Európy po roku 1945 (na príklade výmeny obyvateľstva medzi Českoslo-
venskom a Maďarskom. Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 2, s. 
164.  

Pavlíková, Martina: Elity vznikajú, slabnú, upadajú a odchádzajú, na-
hrádzajú sa inými(Základné vymedzenie pojmu a postavenia elitných 
skupín v štruktúre spoločnosti). Etnologické rozpravy, roč. 7, 2000, č. 1-
2, s. 128-147.  

Pavlíková, Martina: Kronika a kronikár z pohľadu etnológie (Na príklade 
výskumov v oblasti Nového Mesta nad Váhom). Etnologické rozpravy, 
roč. 6, 1999, č. 1, s. 93-106. 

Pavlovičová, Mária:Toronto blessing alebo Letničiari medzi nami. Etno-
logické rozpravy, roč. 7, 2000, č. 1-2, s. 35-43. 

Penčev, Vladimir: Bulharsko-slovenské vzájemné vědecké vztahy na 
poli etnologie a folkloristiky. Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 1, s. 
196-199.  
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Pinc, Zdeněk: Město versus pospolitost?. Etnologické rozpravy, roč. 8, 
2001, č. 1, s. 8-15. 

Plicková, Ester: Národopis a fotografia. Reflexia prevažne fragmentár-
na. Etnologické rozpravy, roč. 8, 2001, č. 1, s. 101-106. 

Podoba, Juraj: „Ľepšuo zdravja jako mäd ľízaňja,“ alebo nenáročná 
reflexia pohľaduna cestovanie a vecí s ním spojených v ére budovania 
rozvinutej socialistickej spoločnosti. Etnologické rozpravy, roč. 14, 2007, 
č. 2, s. 138-146.  

Podoba, Juraj: Kauza Rómsky dejepis a akademická obec. Etnologické 
rozpravy, roč. 8, 2001, č. 2,s 157-161. 

Podoba, Juraj: Medzi improvizáciou a európskym štandardom: osem 
rokov doktorandského seminára. Etnologické rozpravy, roč. 15, 2008, č. 
1, s. 84-93. 

Podoba, Juraj: MKKKB: jeden pohľad na úspešnú medzinárodnú ve-
deckú organizáciu, ktorá neskončila dobre. Etnologické rozpravy, roč. 
13, 2006, č. 1, s. 95-102. 

Podoba, Juraj :Medzi tradíciou a nivelizáciou: zánik regionálneho do-
mového typu. Etnologické rozpravy, roč. 4, 1997, 1-2, s. 41-55. 

Podoba, Juraj: Na okNa okraj diskusie o využívaní informačných etno-
grafických prameňov Etnologické rozpravy, roč. 9, 2002, č. 2, s. 65-69. 

Podoba, Juraj: Unavení pútnici pred bránami alebo Slovenská etnológia 
v Európskej únii – Európska únia v slovenskej etnológii. Etnologické 
rozpravy, roč. 11, 2004, č. 1, s. 13-17.  

Podolák, Ján: Okolnosti vzniku Slovenskej národopisnej spoločnosti 
(Na základe osobných spomienok). Etnologické rozpravy, roč. 15, 2008, 
č. 2, 80-85.  

Poláková, Csilla: Spolužitie nábožensky zmiešaného dedinského spo-
ločenstvan na príklade obcí Okoč a Opatovský Sokolec. Etnologické 
rozpravy, roč. 6, 1999, č. 1, s. 107-131. 

Podolinská, Tatiana: „Čokoládová Mária“ – „rómske kresťanstvo“ na 
Slovensku. Etnologické rozpravy, roč. 14, 2007, č. 1, s. 50-77.  

Podolinská, Tatiana: Čo mi dali európske programy alebo EÚ projekty 
– „know how“. Etnologické rozpravy, roč. 15, 2008, č. 1, s. 125-132.  
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Podolinská, Tatiana: „K sociológii novej religiozity“ (Otvorený list auto-
rovi). Etnologické rozpravy, roč. 14, 2007, č. 1, s. 124-130.  

Podolinská, Tatiana: Očami zvonku i zvnútra. Etnologické rozpravy, 
roč. 13, 2006, č. 1, s. 103-104.  

Popelková, Katarína: Pamätník ako výzva alebo Aké sú prekážky rela-
tívne: recenzia 2. Etnologické rozpravy, roč. 11, 2004, č. 2, s. 172-176.

 

Popelková, Katarína: Devín je náš a len náš! Etnologické rozpravy, roč. 
13, 2006, č. 2, s. 259-263.  

Popelková, Katarína: Otázniky nad regiónmi (Poznámky k vedeckému 
semináru.Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku: Barié-
ry, perspektívy). Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 2, s. 283-287.  

Popelková, Katarína: Vinohradníctvo, vinohradníci a turizmus (obchod-
né záujmy podnikateľov jedného odvetvia ako nosná rovina regionálneho 
rozvoja). Etnologické rozpravy, roč. 12, 2005, č. 2, s. 112-120.  

Popelková, Katarína – Vrzgulová, Monika: Vrbovce, osada Sabotovci 
– permanentný život na hranici (k problematike procesov tvorby etnickej 
identity). Etnologické rozpravy, roč. 5, 1998, č. 2, s. 66-106. 

Popelková, Katarína: Východiská urbánno-etnologického štúdia 
otázok sociálnej komunikácie (teoreticko-metodologické úvahy slo-
venskej etnológie mesta v polovici 90. rokov. Etnologické rozpravy, 
roč. 6, 1999, č. 1, s. 7-24. 

Popelková, Katarína: Ústav etnológie SAV a komplexné hodnote-
nie kvality vedeckých organizácií SAV v roku 2007. Poznámky 
k prípravám akreditácie pracoviska. Etnologické rozpravy, roč. 15, 
2008, č. 1, s. 133-141.  

Popov, Vesselin - Marušiaková, Elena: Súčasná situácia cigánskej 
menšiny v Bulharsku. Etnologické rozpravy, roč. 8, 2001, č. 2, s. 56-70. 

Popov ,Vesselin - Marušiaková, Elena: Historický osud a súčasné 
problémy Cigánov/Rómov v strednej a východnej Európe. Etnologické 
rozpravy, roč. 8, 2001, č. 2, s. 9-17. 

Pospíšilová, Jana: Dagmar Klímová – autobiografie a kontakty se 
Slovenskem. Etnologické rozpravy, roč. 18, 2011, č. 1-2, s. 36-43. 

Pospíšilová, Jana – Altman, Karel: Posměšky a přezdívky jako sou-
čast komunikace. Etnologické rozpravy, roč. 17, 2010, 1-2, s. 108-116. 
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Pospíšilová, Jana: Rozvzpomínání nejenom o spolupráci dvou institucí. 
Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 1, s. 200-202.  

Potančok, Vladimír: Výstava GOTIKA z cyklu Dejiny slovenského vý-
tvarného umenia roč. 11, 2004, č. 2, s. 198-202.  

Priečko, Mart Udelenie Ceny Jána Mjartana Jánovi Podolákovi. (správa 
z podujatia). Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 2, 288-296.  

Profantová, Zuzana: Národná identita, regionálna identita a rozvoj re-
giónov. (diskusný príspevok). Etnologické rozpravy, roč. 12, 2005, č. 2, 
s. 121-125.  

Profantová, Zuzana: Na margo „literárneho folklorizmu“. Etnologické 
rozpravy, roč. 17, 2010, 1-2, s. 30-36. 

Rajniaková, Jana: Rodinné obyčaje v rómskych rodinách.v Hybiach 
a v Dačovom Lome. Etnologické rozpravy, roč. 8, 2001, č. 2, s 133-141. 

Rajniaková, Jana: Vplyv obchodov a nákupných možností na zmenu 
tradičnej odevnej kultúry v obciach Východná, Važec a Štrba. Etnologic-
ké rozpravy, roč. 16, 2009, 1-2, s. 114-125. 

Ratica, Dušan: Etnologický výskum hodnotových orientácií v období 70. 
a 80. rokov 20. storočia – výsledky a limitácie. Etnologické rozpravy, roč. 
13, 2006, č. 2, s. 179.  

Riečanská, Eva: UNDP a sociálny rozvoj v 21. storočí. Etnologické roz-
pravy, roč. 11, 2004, č. 1, s. 76-81.  

Rišková, Katarína: Študentská vedecká konferencia na Katedre etnoló-
gie a kultúrnej antropológie FiF UK v Bratislave. Etnologické rozpravy, 
roč. 18, 2011, č. 1-2, s. 210-211. 

Rozkoš, Pavel: Non multum, set multa! (Atlas ľudovej kultúry Slovákov 
v Rumunsku). Etnologické rozpravy, roč. 8, 2001, č. 1, s. 122-123. 

Rybáriková, Alena: Päťdesiat rokov výroby krojov v Ústredí ľudovej 
umeleckej výroby v Bratislave. Etnologické rozpravy, roč. 12, 2005, č. 1, 
s. 59-66.  

Skalník, Peter:  Sociálna antropológia a etnológia v Južnej 
Afrike. Etnologické rozpravy, roč. 5, 1998, č. 2, s. 129 -143. 

Salner, Peter:.Človek – téma – Ústav etnológie Slovenskej akadémie 
vied.alebo Hľadanie (seba a témy) na ostrove pozitívnej deviácie. Etno-
logické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 1, s. 105-109.  
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Salner, Peter: Otváranie a uzavieranie priestoru ako súčasť židovskej 
tradície domova. Etnologické rozpravy, roč. 6, 1999, č. 2, s. 24-29. 

Salner, Peter :Pár poznámok ku kniheTradície slovenskej rodiny. Etno-
logické rozpravy, roč. 5, 1998, č. 1, s. 104-105. 

Salner, Peter: Poďakovanie recenzentkám. Etnologické rozpravy, roč. 
11, 2004, č. 2

 
, s. 177-178. 

 

Salner, Peter: Reflexia reflexie na holokaust. Etnologické rozpravy, roč. 
5, 1998, č. 2, s. 156-158. 

Sandtnerová, Miroslava – Ševčíková, Eva: Etnokultúrna funkcia odevu 
a textílií v 2. polovici 20. storočia IX. Ročník seminára Etnograf 
a múzeum. Etnologické rozpravy, roč. 9, 2002, č. 2, s. 11-213.  

Sedláková, Viera: Regionálny pohľad na ľudovú a mestskú kultúru Tur-
ca. Etnologické rozpravy, roč. 6, 1999, č. 1, s. 132-142. 

Sedláková, Viera: Tradičný zvukový svet na gramofónových platniach 
Fonografický archív Českej akadémie vied a umenia (1935) Etnologické 
rozpravy, roč. 9, 2002, č. 2, s. 40-43. 

Segľová, Lucia: Školské slávnosti jedného socialistického gymnázia 
(Prípadová štúdia). Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 2, s. 28-61.  

Segľová, Lucia: Workshop „Oral history. Interview ako kvalitatívna in-
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