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Editorial 
 
Pohyb 
  

Etnologické rozpravy, ktoré držíte v rukách, sú venované pohybu. Chceli 
sme, aby toto číslo poskytlo širokú paletu rôznych spôsobov, akým môžu et-
nológovia tento fenomén uchopiť. Rozhodli sme sa, že zameranie čísla nebu-
deme obmedzovať iba na pohyb fyzický, pohyb v geografickom, alebo len 
sociálnom priestore. Nechceli sme, aby sa venovalo výlučne migrácii. Dúfali 
sme, že sa nám podarí skĺbiť „tradičnejšie“ témy a prístupy s novšími, a že 
téma osloví bádateľov z radov etnológov aj folkloristov, výskumníkov venujú-
cim sa migrácii, folklóru, materiálnej kultúre či sociálnej mobilite. Sme veľmi 
rady, že sa nám našu túžbu po rôznorodosti podarilo naplniť a na našu výzvu 
reagovali výskumníci venujúci sa rôznym oblastiam.  

Takže v druhom čísle tohtoročných Etnologických rozpráv si v rubrikách 
štúdie a materiály môžete prečítať štúdie o vzťahoch medzi slovenskými 
migrantmi žijúcimi v Londýne (Irena Jenčová), o živote migrantov na Sloven-
sku (Silvia Letavajová), ale aj o sociálnej mobilite a slovenských podnikate-
ľoch (Zuzana Mészárosová-Lamplová), transportných prostriedkoch tatran-
ských nosičov (Katarína Nováková), podomových obchodníkoch (Ivana Šuste-
ková), či ženských tancoch (Kľučárová).  

V rubrike Témy Vám tentokrát prinášame tri eseje. Oľga Danglová píše 
o svojom dlhoročnom pohybe v teréne a o tom, ako sa pohyboval záujem slo-
venskej etnológie o terénny výskum. Juraj Podoba sa zamýšľa nad prístupom 
k cestovaniu na slovenskom vidieku počas socializmu. Rubriku uzatvára esej 
Michala Šípoša o utečencoch a dočasnosti.  

V čase prípravy tohto čísla Etnologických rozpráv vyšla publikácia E/Mi-
grácie a Slovensko: Diverzita ako faktor transformácií identít. Rozhodli sme sa 
venovať jej Diskusiu. Knižku, v ktorej majú svoje štúdie viacerí autori, recen-
zujú Miloslav Bahna, Magdaléna Paríková a Zdeněk Uherek. Na ich kritiku 
reaguje editor publikácie – Daniel Luther.  

Bodkou za číslom je rubrika správy. Čitatelia v nich nájdu správy o konfe-
renciách (Petra Klobušická a Sivia Letavajová), ale zistia niečo aj o interne-
tových zdrojoch o a pre utečencov (Helena Tužinská). 

Želáme Vám príjemné a inšpiratívne čítanie,  
 
 

Zuzana Búriková a Tatiana Bužeková 
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Editorial 
 
Movement 

 
The present issue of “Ethnological disputes” is dedicated to movement. Our 

intention was to offer the diverse ways of dealing with this phenomenon in 
ethnology. We decided not to limit our choice to only one aspect of movement, 
be it physical movement, or movement in geographical or social space. We did 
not intend to deal with migrations only. We hoped that we would manage to 
unite “traditional” topics and approaches with the new ones, and that the 
present theme would be appealing for ethnologists as well as for folklorists – 
for researchers dealing with migrations, folklore, material culture, or social 
mobility. We are very glad that we succeeded in presenting diversity of 
perspectives and that the researchers from different fields answered our call.   

Thus the second issue of “Ethnological disputes” in this year brings the 
following topics in the rubrics Articles and Materials: relationships among 
Slovak migrants living in London (Irena Jenčová), lives of migrants in Slovakia 
(Silvia Letavajová), social mobility of Slovak entrepreneurs (Zuzana 
Mészárosová-Lamplová), transport aids and carrying cargos in Tatras (Katarína 
Nováková), peddlers (Ivana Šusteková), and women’s dances (Dana 
Kľučárová). 

In the rubric Theme we offer three essays. Oľga Danglová describes her 
extensive fieldwork and the transformations of the interests of Slovak 
ethnologists doing fieldwork. Juraj Podoba considers perception of travelling 
by inhabitants of Slovak country-side during the socialistic era. The last essay 
of this rubric written by Michal Šípoš is dedicated to refugees and temporality.  

When the present issue of “Ethnological disputes” has been conceived, the 
book E/Migrations and Slovakia: Diversity as a factor of identity 
transformation was published. We decided to dedicate the rubric Discussion to 
this publication. The book presenting the studies of various authors was 
reviewed by Miloslav Bahna, Magdaléna Paríková, and Zdeněk Uherek. The 
editor of the publication Daniel Luther answered their critiques.  

The issue is closed by the rubric News. The readers can find there the 
accounts of the conferences (Petra Klobušická and Sivia Letavajová) and 
information on the internet sources concerning refugees (Helena Tužinská). 

We wish you pleasant and inspirational reading. 
 

Zuzana Búriková and Tatiana Bužeková 
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Vzťahy v pohybe – priateľstvá v Londýne1 
 

Irena Jenčová 
 
 
Kľúčové slová: migrácia, reciprocita, láska, rod 

Key words: migration, reciprocity, love, gender  
 
Many Slovaks working in London suffer from emotional insecurity. Most of them choose 
to find people they can rely on. They create the same - gender alliances with specific 
rules. These implicit regulations help to maintain groups’ integrity. The paper aims to 
explore two sides of mundane living: 1. spending money and reciprocity; 2. dating 
among women and men. Those two parts of migrants’ lives notably differ for men and 
women. I suggest that this disparity is caused by the different level of independence of 
particular individuals resulting from different social positions of women and men.  
 
 
Úvod 
 

Antropológia sa migráciou v súvislosti s partnerskými vzťahmi zaoberá 
v rôznych kontextoch. Feminizácia transnárodnej migrácie (transnational 
migration), ktorá je dôsledkom transnárodnej deľby práce, spôsobila vznik no-
vej línie antropologického výskumu. Táto línia si všíma ženy ako aktívne ak-
térky migračných rozhodnutí, schopné nanovo definovať rodinné a pracovné 
roly v kontexte prekračovania národných hraníc v globalizovanom svete 
(Hondagnelu-Sotelo 1992, Morokvasic 1984, Pedraza 1991, Pessar 1999).  

V posledných desaťročiach sa ukázalo, že teoretické rozdelenie svetovej 
ekonomiky na „metropolitné“ oblasti (tie sú zdrojom kapitálu) a „periférne“ 
oblasti (v nich sa kapitál investuje pre nízke dane a lacnú pracovnú silu) je prí-
liš statické a nekorešponduje s realitou migračných pohybov. Výrobný sektor sa 
v súčasnosti decentralizuje a dereguluje,2 aby bol schopný konkurovať vďaka 
malým nákladom na výrobu. Aihwa Ong hovorí o tzv. „flexibilných“ alebo 

                                                           
1 Táto štúdia bola napísaná v rámci grantu VEGA2/5104/27: Miestny a regionálny rozvoj 
v kontexte európskej integrácie. Riešiteľka: Oľga Danglová, CSc.  
2 Pre neoliberálny model hospodárskej politiky je charakteristické úsilie o obmedzenie štátnych 
zásahov do ekonomiky. Takýto postup sa nazýva deregulácia v hospodárskej politike. Obmedzenie 
štátnych zásahov do činnosti subjektov ekonomiky (korporácií a firiem) je potom nahradzované 
pôsobením auto regulačných mechanizmov trhu, ktoré pôsobia vo väčšej miere na súkromnú ini-
ciatívu ekonomických subjektov.  
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„roztrúsených“ stratégiách, ktoré nadnárodné spoločnosti využívajú, aby si udr-
žali konkurencieschopnosť a maximalizovali tak zisk. Stratégie spočívajú 
v tom, že jednotlivé priemyselné centrá môžu byť umiestnené v ktorejkoľvek 
krajine na svete, ktorá má vybudovanú infraštruktúru a sú v nej optimálne vý-
robné, marketingové a politické podmienky (Ong 2001). Nevysvetľuje to však 
prečo pracovní migranti stále mieria najmä do oblastí veľkých miest, v ktorých 
prebieha proces de-industrializácie a pracovné miesta v priemysle zanikajú.  

Saskia Sassen, ktorá sa vo svojich analýzach zamerala na tento problém, sa 
domnieva, že spomínaný jav je spôsobený tým, že aj keď majú nadnárodné 
spoločnosti svoje výrobné podniky roztrúsené po celom svete, hlavné operácie 
rozvíjajú v nových ekonomických centrách, ktoré nazýva „globálne veľko-
mestá“ (Sassen 1991).  

V globálnych veľkomestách sú koncentrované nielen špecializované profe-
sionálne služby (právne, obchodné, finančné, účtovnícke, poradenské a pod.), 
ale aj ľudia s vysokým životným štandardom, ktorí ich vykonávajú. Na druhej 
strane sa tu vytvára dopyt po lacnej pracovnej sile v oblasti služieb (napríklad 
platené domáce práce), ale aj po ostatných profesiách, ktoré zabezpečujú udr-
žanie životného štýlu špecializovaných profesionálov zamestnaných v nadná-
rodných spoločnostiach (Parrenas 2000, Portes 1997, Sassen 1991). Zväčšo-
vanie počtu týchto „globálnych miest“ je jedným zo štrukturálnych faktorov 
migrácie, ktoré ovplyvňuje charakter pracovnej migrácie v súčasnosti, no 
nevysvetľuje komplexné rozhodnutia, prečo migrovať vo svetle ich agency 
(schopnosti konať).  

Pracovná migrácia sa v odbornej literatúre dlho považovala vo veľkej 
miere za záležitosť mužov, ktorí boli vnímaní ako iniciátori migrácie a spočí-
valo na nich bremeno rozhodnutia odísť – ostať, kým ženy sa chápali ako pa-
sívne osoby nasledujúce svojich manželov a príbuzných (Kofman 1999, 2000). 
Prehliadanie podielu žien na pracovnej migrácii bol spôsobený viacerými ne-
správnymi postupmi pri získavaní dát (Morokvasic 1984), ale najmä postupom 
imigračných úradov, ktoré vnímali muža ako predstaviteľa domácnosti a živi-
teľa rodiny, kým ženy vystupovali v role manželiek závislých od svojich man-
želoch (De Jong 2000, Zlotnik & Bilsborrow 1991, Zlotnik 1991).  

Druhá vlna feminizmu, ktorej myšlienky sa z USA rozšírili do západnej 
Európy, pokladala možnosť zapojiť sa do pracovného procesu za zásadnú spo-
ločenskú podmienku pre emancipáciu a zdemokratizovanie postavenia žien 
v rámci rodiny a spoločnosti.3 V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 20. 

                                                           
3 „Druhá vlna feminizmu, ktorá sa v USA začala v 60. rokoch a v západnej Európe v 70. rokoch 20. 
storočia, sa spočiatku sústreďovala na prístup žien k platenej práci, na reprodukčné a sexuálne 
práva a zdravie. Neskôr sa spektrum tém stále viac rozširovalo: násilie páchané na ženách a deťoch 
(osobitne problematika sexualizovaného násilia), nedostatočná reprezentácia žien na všetkých 
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storočia sa migrácia začala chápať a skúmať ako potenciálna šanca na zlepšenie 
postavenia ženy v rámci partnerstva. Skúmali sa napríklad rodiny kmérskych 
migrantov v USA (Ong 1996), talianskych v Kanade (Haddad – Lam 1994), či 
vietnamské rodiny v New Yorku (Kibria 1990). Práve vďaka migrácii získali 
ženy, pochádzajúce z prostredia považovaného za silne patriarchálne, možnosť 
pracovať. Tieto predpoklady sa v mnohých prípadoch nepotvrdili, lebo ak aj 
ženy získali vďaka migrácii platenú prácu, často je to práca slabo platená, 
a nezbavila ich závislosti na rodine, ani kontroly rodiny (Haddad – Lam 1994). 
Na druhej strane platená práca spôsobila, že ženy získavali väčší podiel na roz-
hodovaní o záležitostiach rodiny a domácnosti (Hondagneu-Sotelo 1992, Kibria 
1990). Ich spoločenský status sa však nezlepšil zákonite, keďže často došlo len 
k výmene rodinného typu patriarchátu za spoločenský, potvrdzovaný 
a reprodukovaný cez politiku cieľovej krajiny či prostredníctvom spoločen-
ských noriem a štruktúr (Zlotnik 1991, Ong 1996). 

Partnerské vzťahy skúmali antropológovia, etnológovia najmä v kontexte 
rodiny a domácnosti, menej pozornosti sa venovalo významu migrácie v živote 
mladých slobodných ľudí. Výnimkou sú napríklad Fillipo a Caroline Osella, 
ktorí v štúdii Migration, Money and Masculinity in Kerala analyzujú migrácie 
mladých mužov a ich význam v rámci lokálneho chápania mužnosti a ich 
životných príbehov. Autori chápu migráciu ako súčasť širšieho projektu 
identity a ako výraz miestneho konštruovania mužskej subjektivity. Migrácia tu 
funguje ako prechodový rituál mladého muža na ceste k duševnej dospelosti – 
umožní mu zarobiť si hotovosť, ktorá je považovaná za vonkajší znak mužskej 
potencie; dospelým plnohodnotným mužom sa stane až keď sa naučí tieto 
zdroje využívať rozumne (Osella – Osella 2000).  

Migráciou mladých slobodných ľudí z východnej do západnej Európy sa 
sociálni vedci zaoberali najmä v súvislosti so štúdiom kultúrnej výmeny au-pair 
(Bahna 2005, Búriková 2007, Baláž and Wiliams 2004, Hess 2003). 

Pred vstupom Slovenska do EÚ predstavovala práca au-pair pre mladé 
ženy (a v niektorých prípadoch i mužov) výhodný spôsob, ako spojiť zahra-
ničnú skúsenosť, v slovenskej spoločnosti vysoko oceňovanú, s nadobudnutím 
znalosti cudzieho jazyka a čiastočným riešením svojej finančnej situácie 
(Bahna 2005). Dočasná migrácia predstavuje podľa Sabine Hess „transfor-
mačnú stratégiu“ a výhodný spôsob, akým aktéri v postsocialistických kraji-
nách prekonávajú negatívne stránky ekonomickej transformácie (napríklad ne-
zamestnanosť mladých ľudí, deprivácia žien na pracovnom trhu a pod.). Migrá-
cia im pomáha zorientovať sa v novom ekonomickom kontexte postsocialistic-
kej krajiny, a zároveň im umožňuje získať cenné skúsenosti a schopnosti, ktoré 
                                                                                                                                 
úrovniach rozhodovania v spoločnosti, dominancia ,mužského‘ pohľadu a neviditeľnosť žien vo 
vede, výskume a vzdelávaní a ďalšie“ (Cviková 2003). 
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im po návrate môžu zlepšiť šance na uplatnenie sa v štúdiu alebo na trhu práce 
(Hess 2003). Skúsenosť pobytu a práce v cudzine je na Slovensku z mnohých 
dôvodov chápaná ako výhoda a vklad do ďalšieho života (Baláž and Wiliams 
2004).  

Na druhej strane Zuzana Búriková poukazuje na to, že migrácia au-pair nie 
je jednoznačne ekonomicky motivovaná a nemôže byť považovaná za výlučne 
racionálne motivovanú transformačnú stratégiu mladých žien v post-
socialistických krajinách. Dôvody ich odchodu sú komplexné a pramenia zo 
snahy „(…) získať väčšiu osobnú slobodu alebo moc v konkrétnom vzťahu 
a/alebo kultúrny a osobný rozvoj – au-pair pobyty sú bežne vnímané ako lekcia 
v dozrievaní a v dospievaní. Takže za rozhodnutím stať sa au-pair môže byť 
snaha osamostatniť sa od rodičov, nezosobášiť sa s partnerom vo veku, ktorý 
ich rodičia považujú za vhodný, alebo sa rozhodnúť (aspoň dočasne) pre život, 
ktorý sa im zdá vzrušujúcejší“ (Búriková 2007).  

Vstup Slovenska do Európskej únie v máji 2004 ovplyvnil spôsoby migrá-
cie a zmenil jej feminizovanú podobu. Keďže Veľká Británia je jednou z mála 
krajín Európskej únie, ktorá pre nových členov EÚ nemá obmedzenia v oblasti 
pracovného trhu, stala sa hlavnou destináciou slovenských migrantov, ako aj 
ostatných migrantov z východnej Európy. Migranti v rámci tejto vlny migrácie 
sú extrémne mladí. Až 82 % migrantov má od 18–34 rokov, väčšinou sú slo-
bodní (93 %) a mierne v nej prevažujú muži (57 %).4  

Ako som uviedla vyššie, Londýn je ako globálne veľkomesto v procese so-
ciálnej polarizácie, ktorú charakterizuje aj zvyšujúci sa dopyt po nízko platenej 
pracovnej sile (Sassen 1991). To má za dôsledok aj vyššiu koncentráciu pra-
covných migrantov zo Slovenska. V súčasnosti je vo Veľkej Británii asi 30 000 
väčšinou mladých a slobodných Slovákov, 25 % až 30 % z nich žije a pracuje 
v Londýne.5  

Pre pracovných migrantov pretrváva vo Veľkej Británii dobrá dostupnosť 
platenej domácej práce, ktorá aj pred vstupom SR do EÚ predstavovala najjed-
noduchšiu cestu legálne sa zamestnať. Po vstupe SR do EÚ a otvorení pracov-
ného trhu vznikli nové možnosti legálneho zamestnania vo sfére služieb, 
v stavebníctve a v remeslách, čím sa (predovšetkým pre mužov) vytvorili nové 
pracovné príležitosti.  
                                                           
4 http://www.guardian.co.uk/immigration/story/0,,2189334,00.html 
5 Podľa Homeoffice a ECHO magazín 12/2005 „Najnovšie novembrové štatistiky priniesli aj počty 
nových pracovníkov podľa krajiny pôvodu, celkovo ich z východnej Európy prišlo takmer tristoti-
síc. Viac ako polovica, takmer 170 tisíc, je z Poľska, 40 tisíc z Litvy, 31 tisíc je zo Slovenska, 20 
tisíc z Lotyšska a 17 tisíc z Česka. No takmer polovica je v dočasných pracovných pozíciách a 
očakáva sa, že mnohí z nich z Británie odídu“ (Gregor 2005).  
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Charakter vzťahov medzi slovenskými migrantami v Londýne 

Pre mladých migrantov je veľmi dôležité vytvárať si silné vzťahy 
s priateľmi. V prípade núdze sa síce zväčša môžu obrátiť na svoju rodinu na 
Slovensku, ale pri riešení každodenných problémov doma a v práci sú priatelia 
jediní ľudia, na ktorých sa môžu spoľahnúť. Ďalším dôvodom pre hľadanie 
a udržanie priateľskej „koalície“ môže byť napríklad strach z osamelosti vo 
veľkom meste. Ulrich Beck a Elizabeth Beck-Gernheim v knihe The Normal 
Chaos of Love charakterizujú situáciu v modernej spoločnosti, ktorá do istej 
miery vystihuje život migranta v Londýne. Tvrdia, že spoločenstvá, ktoré boli 
územne vymedzené a založené na výmene noviniek či zdieľaní spomienok (v 
prípade migrantov to môže byť rodina na Slovensku, ako aj priatelia, s ktorými 
dospievali) miznú, lebo práca sa dá nájsť kdekoľvek. Človek môže nadväzovať 
množstvo nových vzťahov, ktoré sa javia pestrejšie, no nejdú do hĺbky – náš 
záujem o toho druhého sa pominie hneď, ako ten druhý prejaví úmysel nezá-
väznosť vzťahu narušiť napríklad tým, že od nás požaduje pomoc. Človeku sa 
v oblasti vzťahov otvárajú nové možnosti, ale množstvo vzťahov nenahradí 
stabilné primárne puto, ktoré dáva človeku pocit stálosti a bezpečia. Oba druhy 
vzťahov sú však dôležité – pestrosť kontaktov, ako aj pretrvávajúci pevný a 
intímny vzťah (Beck – Beck-Gernheim 1995: 32–33).6 

Život vo veľkomeste poskytuje možnosti nadväzovať rôzne typy vzťahov, 
tieto však nemajú jednotný vývoj, nesmerujú zákonite k hlbším citom, sú nezá-
väzné a je veľmi ľahké sa v nich „odmlčať“, alebo ich bez slova ukončiť. Nájsť 
ľudí, ktorým sa dá veriť, na ktorých sa dá spoľahnúť, od ktorých je možné žia-
dať „niečo viac“, nie je v tomto prostredí jednoduché. Londýn ako globálne 
veľkomesto nie je veľké len počtom obyvateľov, ale aj rozlohou. Udržiavať 
intenzívne vzťahy na území veľkom ako západné Slovensko nie je jednoduché. 
Napriek tomu, že dopravné spojenia sú výborné, vzdialenosť je často určujúcim 
faktorom pre udržiavanie alebo neudržiavanie, či stratu vzťahu a slovenskí mig-
ranti si veľmi intenzívne uvedomujú pominuteľnosť a nestálosť akýchkoľvek 
vzťahov v Londýne. Ak sa to však človeku podarí, snaží sa udržať tieto vzťahy 
čo najdlhšie. Ak migranti spoznajú jednotlivcov, s ktorými sú si blízki 
a prenajmú si napríklad dom na spoločné bývanie, nie je v záujme členov tejto 
malej skupinky správať sa konfrontačne, ale napriek rozporom hľadať porozu-
menie a stanovovať pravidlá. Integrujúcim prvkom skupiny však nutne nemusí 

                                                           
6 „Šťastne vydaté ženy v domácnosti často trpia pocitmi izolovanosti a osamelosti. Rozvedení muži, 
ktorí sa spájajú do svojpomocných skupín s ostatnými rozvedenými mužmi, považujú svoju osame-
losť za neznesiteľnú napriek vysokému počtu sociálnych kontaktov“ (Beck – Beck-Gernheim 1995: 
33). 
„Happily married housewives often suffer from feeling insecure and isolated. Divorced men who 
have formed self-help groups find their own loneliness hard to bear even if they have large number 
of contacts“ (Beck – Beck-Gernheim 1995: 33). 
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byť prenajatie si spoločného domu, môže to byť aj priateľstvo z detstva, ktoré 
poskytuje záruku dôveryhodnosti a spoľahlivosti vzťahov. V nasledujúcom 
texte by som chcela priblížiť mechanizmy integrácie týchto „aliancií“ 
v priateľských ženských a mužských skupinách.  

 
Charakteristika výskumného priestoru a respondentov 

 
V Londýne som strávila desať mesiacov terénnym výskumom zameraným 

na partnerské vzťahy a migráciu. Sústredila som sa na výskum spôsobu, akým 
je láska definovaná a prežívaná v kontexte migrácie a ako je migrácia chápaná 
v kontexte vzťahov. Mojimi respondentmi boli mladé ženy a muži od 19 do 33 
rokov. V rámci výskumu som sa pokúsila zachytiť názorovú a hodnotovú škálu 
jednej generácie a úlohu migrácie a lásky, „randenia“ a partnerských vzťahov 
v rozdielnych štádiách života. Výskumnú vzorku tvorili tri zosobášené páry 
a päť dvojíc žijúcich v relatívne pevných partnerských vzťahoch, ostatní res-
pondenti (12) boli bez vzťahu, alebo sa stretávali s príležitostnými známosťami.  

Pracovné zaradenie respondentov sa líšilo podľa dĺžky a účelu pobytu, 
skúseností, vzdelania a znalosti anglického jazyka. Najčastejšie zamestnanie 
mojich respondentiek, či už s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdela-
ním, bolo v oblasti služieb. Pracovali ako čašníčky v reštauráciách, fast foo-
doch alebo v baroch. Ženy bez znalosti angličtiny a skúseností na britskom pra-
covnom trhu robili upratovačky v domácnostiach, prípadne chyžné v hoteloch, 
alebo pracovali ako au-pair. Muži vykonávali zväčša rôzne manuálne práce, 
pracovali ako murári, stolári, skladníci, ale aj v oblasti gastronómie, v zariade-
niach rýchleho občerstvenia, ako čašníci alebo kuchári – tu sa však od nich vy-
žadovala profesionálna zručnosť a skúsenosti. Ženy i muži bez znalosti anglič-
tiny väčšinou na začiatku pobytu prešli aj „núdzovými“ zamestnaniami, ktoré 
ponúkali slovenské a české pracovné agentúry. Bývali to rôzne baliace práce, 
vkladanie reklám do obálok, roznášanie a rozdávanie letákov a pod. Táto práca 
však bola veľmi nepravidelná a zväčša nárazová, čo bola aj jej hlavná nevý-
hoda, keďže neposkytovala pravidelný príjem.  

Respondenti môjho výskumu pochádzali zo všetkých kútov Slovenska, 
najviac ich bolo z menších miest na východnom Slovensku, nasleduje západné 
Slovensko a Stredoslovenský kraj.7 Polovica pochádzala z vidieckeho 
a polovica z mestského prostredia. Väčšina respondentov mala stredoškolské 
vzdelanie bez alebo s maturitou. Vysokoškolské vzdelanie bolo skôr výnimkou 
a nebolo automatickou zárukou lepšie platenej, či zaujímavejšej práce. Na-
príklad Mária, absolventka vysokej školy ekonomického smeru, pracovala 

                                                           
7 Zloženie skupiny respondentov môjho výskumu nepredstavuje reprezentačnú vzorku regionálneho 
pôvodu Slovákov v Londýne. 
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v bagetérii, učiteľka Martina pracovala v McDonalde za pokladňou. To isté 
platí o mužoch – ekonóm František pracoval ako murár, stavebný inžinier Ján 
pracoval na letisku ako vykladač batožín. 

Londýn je veľmi rozľahlé a hektické mesto, preto nebolo jednoduché do-
hodnúť si dvojhodinové interview s časovo vyťaženými respondentmi. Dve 
hodiny, ktoré som ja potrebovala na rozhovor, bol často jediný voľný čas, ktorý 
mali v pracovný deň k dispozícii. Ak sa so mnou boli ochotní stretnúť, nemali 
zväčša náladu na formalizované stretnutia spojené s nahrávaním, radi sa však 
so mnou stretávali pre zábavu a klebetenie. Väčšina materiálu pochádza preto 
z poznámok o týchto neformálnych príležitostiach a rozhovorov. Ďalší spôsob 
získavania materiálu bola metóda zúčastneného pozorovania, keďže som počas 
výskumu vystriedala štyri domy, v ktorých bývalo od päť do trinásť Slovákov 
alebo Čechov. Stretávala som tak svojich respondentov každý deň, v rôznych 
náladách a životných situáciách a mohla tak pozorovať ich správanie, ich ak-
tuálne postoje ku každodenným problémom, ako aj ich vzájomné vzťahy. Na-
priek časovým problémom mojich respondentov som doteraz urobila 28 polo-
štruktúrovaných interview (16 respondentov boli ženy a 12 muži).  

Vo svojom výskume problematiky lásky a partnerských vzťahov som sa 
vedome snažila nezdôrazňovať rozdiely medzi rodmi a primárne som nepri-
stupovala ku zberu a analýze materiálu spôsobom: Čo robia ženy? Čo robia 
muži?, ale skôr som si kládla otázku: Ako sú partnerské vzťahy vnímané 
a praktizované slovenskými migrantmi v Londýne? Materiál a realita života 
migrantov ma presvedčili, že v niektorých aspektoch sú rozdiely medzi tým, 
čo považujú za dôležité ženy a čo muži príliš veľké na to, aby som ich mohla 
ignorovať. V texte sa však nechcem zastaviť konštatovaním týchto rozdielov, 
ale snažím sa objasniť niektoré príčiny, vedúce k rodovým odlišnostiam.  

Nasledujúci text reflektuje existenciu priateľských skupín mužov a žien, 
žijúcich v jednom dome – bez partnerov/partneriek. Snaha zachovať súdržnosť 
skupiny – najčastejšie sú to traja štyria ľudia toho istého pohlavia – je spoločná 
pre mužov i ženy. Odlišné sú ich stratégie zachovania skupiny, jej ochrany, 
definovania priorít skupiny a pod. Rozdiely vo fungovaní ženských a mužských 
skupín chcem ilustrovať na dvoch príkladoch – na rozdielnych postojoch k fi-
nančným otázkam a na príklade nadväzovania ľúbostných a sexuálnych vzťa-
hov.  

  
Slovenky v Londýne – migrácia ako hľadanie novej identity 

 
Muži a ženy vo veku okolo tridsať rokov sú na Slovensku zväčša v roz-

dielnej mocenskej situácii. Prejavuje sa to nielen v pracovnej a materiálnej ob-
lasti, kde rozdiely nemusia byť výrazné, ale najmä v možnostiach pri hľadaní 
a výbere vhodného partnera. Na vidieku sú ženy v tomto veku považované za 



Etnologické rozpravy 2/2007 

 16

„staré dievky“. Situácia je však podobná aj vo väčších mestách, kde by sa 
mohlo zdať, že mladé slobodné ženy majú viac možností, ako len nasledovať 
štandardnú ženskú biografiu – po absolvovaní štúdia sa vydať a mať deti. Slová 
členky jednej skupiny, ktorú nazývam Julka8 vystihujú pocity mnohých mla-
dých žien v Londýne: „Mám 28 rokov, ale vždy keď prídem na Slovensko cítim 
sa stará. Všetci schopní muži sú už ženatí alebo zadaní. Jediné čo by som 
mohla zohnať sú buď nemožní muži, alebo rozvedení. V Londýne je to iné – 
môžem ísť do klubu a byť tam najväčšia hviezda, na konci večera mám päť–šesť 
telefónnych čísel od strašných fešákov. Na Slovensko sa chcem vrátiť, ale bojím 
sa, že tam nikoho nezoženiem.“  

Keďže migrantky nemôžu vykonávať ťažkú manuálnu prácu, pri ktorej nie 
je potrebná znalosť jazyka, sú prinútené naučiť sa po anglicky rýchlejšia 
a aktívnejšie než muži. Multikultúrny charakter Londýna s rušným nočným 
životom otvára priestor pre nové známosti. S dobrou angličtinou majú na výber 
množstvo potenciálnych partnerov, pre ktorých nie je podstatný často nízky 
príjem žien, ani ich vek okolo tridsať rokov. V Londýne je tiež rozvinutá „kul-
túra randenia“, keďže tu žije a pracuje veľa singlov – slobodných mužov a žien 
– expertov v ekonomickej alebo právnickej oblasti, vo veku od 25 do 40 rokov, 
ktorí majú peniaze a chuť sa zoznamovať a nadväzovať vzťahy (Ahuvia – 
Adelman 1992). Táto špecifická kultúra zoznamovania a „rande-
nia“ korešponduje s charakterom romantickej lásky v západnej spoločnosti a je 
úzko prepojená s trhom a spotrebou.9  

Slovenky sa v tomto priestore dobre orientujú – ide napríklad o kluby, 
o ktorých vedia, že tam chodia mladí manažéri zo City,10 ktorí sú medzi 
Slovenkami často vyhľadávaní ako spoločníci, potenciálni partneri.  

Po príchode do Londýna a nájdení si práce sa však situácia mladých žien 
mení aj v iných ohľadoch. Pre mnohé mladé ženy je to príležitosť prvýkrát byť 
nielen finančne a rezidenčne sebestačná, ale stúpne aj ich kúpna sila a majú 
možnosť rozvíjať svoje každodenné konzumné návyky. Vo Veľkej Británii, aj 
v drahom Londýne, si z minimálnej mzdy môžu dovoliť slušné ubytovanie 
a plné pokrytie nákladov na stravu, oblečenie a zábavu. Odmenou za prácu tak 
nie je len pocit materiálnej bezpečnosti, ale je pre ne aj znakom kontroly nad 

                                                           
8 Julka má 28 rokov, pochádza z mesta na západnom Slovensku, v Londýne je štyri roky, pracuje 
v reštaurácii na strednej manažérskej pozícii. 
9 Eva Ilouz ju definuje v svojej knihe Consuming the Romantic Utopia: „Romantická láska je 
exemplárny príklad pre sociológiu neskorého kapitalizmu pretože spája v zhustenej forme všetky 
protirečenia tejto kultúry: medzi sférou spotreby a produkcie, medzi postmodernou neusporiada-
nosťou a stále silnou pracovnou disciplínou protestantskej etiky, medzi beztriednou utópiou dos-
tatku a dynamikou odlišnosti spoločenských vrstiev. (…) považujem kapitalizmus za vnútorne roz-
poruplný – požaduje od ľudí, aby cez deň ťažko pracovali a večer sa menili na utrácajúcich hedo-
nistov“ (Illouz 1997: 10–11). 
10 City – štvrť v centre Londýna, kde sú koncentrované banky a administratívne centrá.  

Etnologické rozpravy 2/2007 

 17

vlastným životom. Tieto dva aspekty sa zreteľne prejavujú aj pri určovaní no-
riem v rámci priateľskej skupiny.  

Pre fungovanie spomínaných ženských skupín je príznačná veľká opatr-
nosť vo finančných otázkach a prítomný je aj dôraz na dodržiavanie materiálnej 
reciprocity. Dôležitosť a sledovanie spravodlivého delenia finančných povin-
ností som mala možnosť často pozorovať a na prípadné nedodržiavanie recip-
rocity niektorými členkami skupiny ma ako „nezávislú pozorovateľku“ upozor-
ňovali. Raz som bola v pomerne drahom klube so skupinou dievčat, ktoré bý-
vali s mojou kamarátkou Líviou. Aby sme ušetrili, dohodli sme sa, že si nebu-
deme kupovať jednotlivé drinky, ale každá z nás postupne kúpi jednu fľašu. 
Keď Julka odišla na toaletu, Lívia ma upozornila, aby som si všimla, že keď 
príde na radu s kupovaním fľaše Julka, tak povie, že je veľmi opitá, a že viac 
nepotrebuje. 

Priama finančná reciprocita sa veľmi prísne sledovala aj v ďalších oblas-
tiach. Napríklad spoločné varenie nebolo typické ani pre jednu z ženských 
priateľských skupín. Ak aj jedna navarila pre ostatné, očakávalo sa, že jej buď 
vrátia časť nákladov, alebo ju v dohľadnom čase pozvú ony. Spomínanie na 
staré dlhy bolo bežnou súčasťou mojich interview. Niektoré respondentky si 
pamätali dlhy spätne aj niekoľko rokov. 

Podobnú opatrnosť vo finančných otázkach spomína aj Mary Beth Mills 
(1997) v prípade thajských mladých žien, ktoré migrujú za prácou z vidieka do 
hlavného mesta, aby finančne podporili rodiny a na druhej strane naplnili svoju 
túžbu po dobrodružstve a samostatnosti. Podľa autorky by sme mali vidieť mig-
rantov tiež ako konzumentov a nie výlučne ako producentov. Umožní nám to 
vidieť ich „zahraničnú skúsenosť“ komplexne a sprostredkuje pohľad na nové 
formy autonómie migrantov, ich schopnosti konať a konštruovať sociálne 
uspokojivú identitu. Thajské migrantky spolu trávili voľný čas, ale ich spotreba 
na rozdiel od mužských skupín nebrala na seba formu súťaže. Naopak, mladé 
robotníčky boli úzkostlivé v úsilí vyhnúť sa zbytočným výdavkom – precízne si 
platili svoj diel spoločných jedál a vyrovnávali drobné pôžičky. Egalitársky ráz 
priateľských interakcií však v zásade podporoval zameranie migrantiek na spot-
rebu. Autorka tvrdí, že „(…) spotreba migrantiek nie je len jednoduchá odozva 
materiálnych záujmov alebo ekonomických potrieb, ale je tiež kultúrnym proce-
som, ktorý v sebe zahŕňa mocné a často protirečivé kultúrne diskurzy 
o rodových vzťahoch, ako aj thajské predstavy o modernite“ (Mills 1997: 54). 
Spotrebné praktiky mladých žien sú tak výstavbovým prvkom pri konštruovaní 
identity migrantiek ako moderných žien (Mills 1997).  

V partnerských, sexuálnych vzťahoch a randení sociálna kontrola v rámci 
skupín, ktoré som sledovala, takmer absentovala. Ak existovala, tak skôr vo 
forme skupinových noriem, napríklad všetky členky skupiny zdieľali podobný 
názor na to, aký typ partnera je pre ne prijateľný z estetického a kultúrneho 
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hľadiska – takže selekcia fungovala ešte pred reálnym kontaktom. Najžiada-
nejší boli bieli Angličania, Američania, Austrálčania, ktorí pracovali na vyšších 
manažérskych pozíciách, pričom Íri a Škóti boli uprednostňovaní pred ostat-
nými skupinami pre svoj zmysel pre humor a srdečnú povahu. Názory na 
ostatné etnické skupiny sa v ženských skupinách rôznili. Napríklad v jednej 
skupine boli preferovaní dobre zabezpečení karibskí imigranti, tak ako aj 
v ďalšej ženskej skupine, kým migranti z Indie a Pakistanu boli považovaní za 
škaredých. V Julkinej skupine to boli naopak bohatí Indovia, s ktorými sa cho-
dili zabávať a čierna pokožka bola považovaná za neatraktívnu.  

Partnerov si členky skupiny poznali, ale prípadné vzťahy na jednu noc sa 
komentovali len zdržanlivo. O vzťahoch sa kamarátsky rozprávali a rozoberali 
ich, v podstate však všetky žili svoj vlastný ľúbostný život bez zásahov ostat-
ných členiek. Nezainteresovanosť by bolo možné predpokladať v prípadoch, ak 
mladé ženy mali samostatné izby. No s veľkou toleranciou som sa stretávala 
nezávisle od toho, či bývali v izbe dve – tri dievčatá, alebo mali izby samo-
statne. V prípade viacerých obyvateliek izby bolo síce potrebné dopredu sa do-
hodnúť na tom, že spolubývajúce prenechajú dvojici súkromie, ale vo väčšine 
prípadov boli pripravené na určitý čas prepustiť izbu, ak sa v nej jedna z nich 
chcela stretnúť s partnerom. Aj keď sa mladé ženy väčšinou snažili podobnej 
situácii vyhnúť, nebolo takéto hľadanie súkromia vnímané ako správanie 
ohrozujúce skupinu – na rozdiel od finančných otázok nevznikali okolo nich 
takmer žiadne konfrontácie. Neprítomnosť konfliktov bola sčasti spôsobená aj 
tým, že ženy zvykli u svojich známostí a partnerov prespávať, kým títo k nim 
chodili len na návštevy, no prespávali len výnimočne.11 

Predpokladám, že opatrnosť vo financiách pramení v rámci ženských sku-
pín z dôležitosti pocitu existenčnej autonómie, ktorú v Londýne nadobudli. 
Myslím si, že si tak podvedome, ale aj vedome chránia svoju materiálnu nezá-
vislosť, ktorá je pre väčšinu z nich znakom kontroly nad vlastným životom a je 
súčasťou rekonštrukcie ženskej role. Zdanlivá malichernosť v dodržiavaní pra-
vidiel reciprocity a požiadavka „mať čistý stôl“ pomáha skupine vyhýbať sa 
konfliktom, ktoré by svojím významom zasiahli celú skupinu a mohli by spô-
sobiť jej rozpad, čo je pre členky skupiny nežiaduce. Stanovenie pevných pra-
vidiel a kontrola ich dodržiavania eliminuje konflikty, ktoré by mohli znamenať 
ohrozenie integrity skupiny. Naopak možnosti, ktoré sa Slovenkám otvorili 
v oblasti vzťahov sa náplňou od jedného aspektu tradičnej ženskej role – milo-
                                                           
11 S nesúhlasom ženskej skupiny s partnerom kamarátky som sa stretla len dvakrát – išlo 
o rozdielne skupiny a v oboch prípadoch boli pochybnosti o morálke dotyčného. V prvom prípade 
to bol rodený Angličan, ktorý napriek svojej prestížnej profesii vrchného manažéra banky si poži-
čiaval od svojej priateľky peniaze na drogy a nie vždy ich bol schopný vrátiť. Druhý prípad sa týkal 
muža, ktorý bol nadriadený a landlord (prenajímateľ izby) v jednej osobe a jej kamarátky vedeli, že 
okrem nej má ešte ďalšie partnerky. V oboch prípadoch sa o tom v skupine rozprávali a snažili sa 
mladé ženy odradiť od udržiavania týchto vzťahov. 
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vať a byť milovaná, veľmi nelíšia. Mladé ženy v ich ľúbostných dobrodruž-
stvách nikto nekontroluje, nie sú pod tlakom rodiny a okolia, no sexuálnu slo-
bodu si mnohé z nich užívali aj na Slovensku. Aktivita a pestré možnosti 
v ľúbostnom živote nie sú až také podstatné pri rekonštrukcii ženskej roly, ako 
je úplná materiálna nezávislosť.  

Je možné tvrdiť, že geografická mobilita mladých slovenských migrantiek 
je formovaná tým, čo Henrieta Moore nazýva „fantázie o identite“. „Je to sú-
bor predstáv o tom, akým človekom by sme chceli byť a o tom, ako by chcel, 
aby bol vnímaný ostatnými ľuďmi“ (Moore 1994). Pre mladé Slovenky 
v Londýne predstavy o migrácii a práci v zahraničí môžu byť úzko prepojené s 
nadobudnutím osobnej autonómie a predstavovať cestu priblíženia sa svojej 
vysnívanej identite. 

 
Slováci v Londýne – krok späť? 
 

Pre mužov vo veku okolo tridsať rokov bola a je situácia doma aj 
v Londýne značne odlišná. Väčšina mojich respondentov, blížiacich sa 
k tridsiatke, bola na Slovensku v oboch sledovaných aspektoch (finančnom 
a osobnom) vo výhode. Niektorí z nich mali „doma“ rozbehnutú kariéru, iní 
založenú firmu, vo väčšine prípadov žili samostatne – mimo rodičovskej do-
mácnosti. O vzťahy núdzu nemali – každý rok im dorastali nové kohorty poten-
ciálnych partneriek. Po príchode do Londýna sa ich situácia radikálne zmenila. 
Väčšina z nich má len slabú angličtinu bez nádeje zdokonaliť si ju. V práci sa 
stretávajú len s ďalšími Východoeurópanmi, a bývajú väčšinou s ostatnými 
Slovákmi alebo Čechmi. 

Zatiaľ čo v prípade Sloveniek nie je slabá angličtina a nízky plat prekážkou 
nájsť si anglického partnera alebo Neslováka, muž v podobnej situácii na Ang-
ličanky ťažko zapôsobí. Ich skupina potenciálnych partneriek je v multi-
kultúrnom Londýne značne oklieštená aj tým, že na rozdiel od Sloveniek, ktoré 
často udržiavajú vzťahy s početnými moslimami, pre Slovákov nepripadajú 
ženy – moslimky držiace si od mužov odstup, do úvahy. Slováci sa preto 
orientujú na Slovensky a Češky, prípadne Poľky, no tie si môžu vďaka 
spomínaným okolnostiam vyberať, a tak sa Slováci často ocitajú v skupine 
zriedka preferovaných potenciálnych partnerov.  

Ak je muž remeselne zručný, nemá problém nájsť si vo Veľkej Británii 
prácu, za ktorú je slušne platený. Finančné otázky tak pre Slovákov v Londýne 
nie sú kľúčové. Ich materiálna situácia sa oproti domovu v zásade nezmenila – 
žijú samostatne a vedia si zarobiť na pohodlné živobytie. Uvoľnenosť vo fi-
nančných otázkach sa prejavuje aj v rámci skupín priateľov pri rôznych spoloč-
ných aktivitách, pri zábave, športe, ale aj zásobovaní. Kto nakupuje potraviny 
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na varenie, alebo kto varí, je viac výsledkom momentálnej nálady alebo schop-
ností jednotlivcov než nejakou premyslenou aktivitou.  

Na ilustráciu uvádzam skupinu kamarátov okolo Marka, ktorý pracuje ako 
mäsiar a je výborný a nadšený kuchár. Marek je v Londýne so svojimi troma 
kamarátmi z detstva a býva s nimi v jednom dome. Marek varieva tri- až šty-
rikrát do týždňa, večer pred varením napíše zoznam potravín, ktoré je potrebné 
nakúpiť. Nakúpiť idú ostatní členovia skupiny a všetko pripravia. Keď sa Ma-
rek vráti z práce, rozdelí úlohy: ostatní všetko načistia a pripravia a o samotné 
varenie sa stará on. Marek nikdy nákup nefinancuje, ostatní členovia skupinky 
od neho ani nič nepožadovali – svoj diel si spĺňal tým, že varenie zrealizoval. 
Ak niekto nemal peniaze, ostatní mu požičali s tým, že im to vráti niekedy 
v budúcnosti. V ostatných mužských skupinách som sa stretla s podobným 
uvoľneným prístupom k finančným otázkam, týkajúcich sa nakupovania potra-
vín, alkoholu alebo varenia. Napriek tomu, že sa členovia skupiny neriadia vo 
finančných otázkach prísnymi zásadami reciprocity, nepriama reciprocita tu 
existuje – nie je síce kontrolovaná, pravidelná a organizovaná, no v rôznych 
činnostiach sa členovia skupiny striedajú, takže nikto nepríde skrátka. Peniaze 
však na rozdiel od ženských skupín nebývajú v mužských priateľských skupi-
nách významnejším prameňom konfliktov. V oblasti vzťahov sa však porozu-
menie medzi členmi mužských kamarátskych skupín rýchlo vytráca. Ako som 
uviedla vyššie, Slováci v Londýne si hľadajú partnerku s ťažkosťami, keďže 
ich možnosti sú v porovnaní so situáciou na Slovensku zúžené.  

Skupiny mužov, ktoré som stretla/skúmala, reagovali na ľúbostné aktivity 
svojich členov žartovaním (často nevhodným, hrubým až agresívnym), vtipko-
vali na účet nielen člena skupiny, ale najmä jeho partnerky, a to aj v jej prítom-
nosti. Bežné bolo vystavovanie tohto člena skupiny posmechu a neprestajným 
urážkam. V prípade ak išli v skupine do československej krčmy, ako sami vra-
veli „na ženy“, veľká, hojne popíjajúca a hlučne vtipkujúca skupina potenciálne 
partnerky väčšinou bezpečne odradila. 

V prípade, ak niekto potreboval izbu na „rande“, jeho spolubývajúci mu to 
žiadnym spôsobom neuľahčovali. Sarkastické komentáre vykrikované smerom 
k izbe boli v týchto prípadoch pomerne bežné. Takéto reakcie sa však vyskyto-
vali najmä u mužov, ktorí boli v Londýne pomerne krátko, mali slabú znalosť 
angličtiny a existenčne záviseli od ostatných členov skupiny a boli si vedomí, 
že by sa im mimo skupiny žilo veľmi ťažko. Ďalším faktorom silného prepoje-
nia je aj to, že na rozdiel od žien, muži často pracujú v skupinách, kde sa im 
oplatí držať spolu ako partia. Mário,12 ktorý zažil podobnú situáciu, keď 
potreboval, aby mu spolubývajúci uvoľnili izbu, mi povedal, že bola rozhodu-
júcim momentom pri jeho rozhodnutí odsťahovať sa. Uvedomil si, že ak ostane 
                                                           
12 Mário má 28 rokov, pracuje v továrni, pochádza z obce na juhu Slovenska, v Londýne je šesť 
mesiacov. 
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dlhšie s kamarátmi, znemožní mu to viesť osobný/súkromný život a nájsť si 
partnerku. Ak sa aj tieto prehnané reakcie v rámci skupiny časom vytratili, 
ostávala u mnohých mužov silná viazanosť na skupinu, ale najmä na skupinou 
preferovaný spôsob trávenia voľného času. Ako to komentoval Jozef:13 „Vieš 
musel som sa odsťahovať z toho domu, lebo by som inak nemal žiadny život. To 
by som bol po robote zase len za tým istým stolom v kuchyni a chľastal, lebo to 
sa ti nikde nechce chodiť, keď všetci sú tu. Takto mám sám izbu a je mi dobre, 
chodím tam cez víkendy a to mi stačí.“ Väčšina respondentov, ktorí boli 
v Londýne dlhšie než rok už nemala potrebu kompenzovať si svoju emocio-
nálnu a existenčnú neistotu silnými vzťahmi v rámci skupiny. Nevýhody ko-
lektivistického správania sa časom stávajú pre mnohých z nich neúnosné 
a v určitom štádiu sa jednoducho od skupiny „emancipujú“.  
 
Záver  

 
Ženy a muži v Londýne prežívajú svoj život v priateľských skupinách roz-

dielnym spôsobom. Napriek individualistickému prístupu k vzťahom 
a financiám, v ženských skupinách vládnu silné emocionálne vzťahy. Dôvery-
hodnosť a dlhé trvanie vzťahu predstavuje záštitu v prostredí, kde sa vzťahy 
rýchlo nadväzujú aj ukončujú. Keďže finančná nezávislosť je pre väčšinu mla-
dých migrantiek novou, dôležitou súčasťou identity, reagujú na jej ohrozenie 
veľmi citlivo. Netransparentnosť vzájomných financií tak predstavuje ohroze-
nie integrity skupiny, a je potrebné ju eliminovať buď dôsledným stanovením 
pravidiel, alebo určitými mechanizmami sociálnej kontroly ako je ohováranie, 
či príležitostné otvorené konfrontácie. Vďaka dobrej znalosti angličtiny, slo-
bode a pestrým možnostiam v nadväzovaní ľúbostných a sexuálnych vzťahov 
nie sú mladé ženy odkázané tráviť spolu svoj voľný čas tak, ako je to u mužov. 
Ženské skupiny tak nie sú izolované a sú omnoho otvorenejšie vzťahom mimo 
skupiny než muži. Aj keď sú pre Slovenky priateľstvá v rámci skupiny veľmi 
dôležité a pevné, odlišujú sa od vzťahov v mužských skupinách svojím cha-
rakterom – ženy nie sú na seba na rozdiel od mužov existenčne a spoločensky 
odkázané, čo otvára priestor pre dobrovoľnosť a uvoľnenosť vo vzťahoch 
v rámci skupiny. 

V rannom štádiu pobytu majú slovenskí migranti v Londýne menej mož-
ností rozvíjať alternatívne ľúbostné a priateľské vzťahy mimo vlastnej kamarát-
skej skupiny ako Slovenky. Nedovoľuje im to nízka úroveň angličtiny a silná 
vzájomná previazanosť spôsobu života skupiny. Prípadné intímne vzťahy člena 
skupiny sú preto vnímané ako hrozba celistvosti skupiny. Na rozdiel od žen-
ských skupín nie sú muži citliví na reciprocitu vo finančných otázkach. Svojím 
                                                           
13 Jozef má 26 rokov, pracuje ako murár, pochádza z mesta na východe Slovenska, v Londýne je tri 
roky. 
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spôsobom im zdieľanie výdavkov a uvoľnenosť v ich míňaní pomáha definovať 
vlastnú maskulínnu identitu, ktorá môže byť ohrozovaná nedostatkom príleži-
tostí v ľúbostných vzťahoch. Ulrich Beck a Elizabeth Beck-Gernheim vnímajú 
problém nového definovania mužskej a ženskej roly v súčasnej západnej indi-
vidualizovanej spoločnosti v týchto súvislostiach: „Zatiaľ čo ženy sa podľa 
súčasných tendencií zriekajú starej roly ,starania sa o niekoho‘ a hľadajú si 
novú sociálnu identitu a materiálnu bezpečnosť, mužská identita postavená na 
finančnej nezávislosti a schopnosti postarať sa o seba, zapadá do pôvodného 
vzorca maskulínneho ideálu. Podľa stereotypu muža, kariéra, finančná sebe-
stačnosť a maskulínne správanie idú ruka v ruke. (…) Inými slovami všetky 
faktory posúvajúce ženy smerom od tradičnej roly, na mužskej strane chýbajú“ 
(Beck – Beck-Gernheim 1995: 31).14 Rozvinutý individualistický spôsob ži-
vota, ktorý je pre Londýn charakteristický, stavia ženy i mužov pred rôzne vý-
zvy a problémy. Ženy využívajú nadobudnutú finančnú a sexuálnu slobodu na 
nové definovanie svojej roly v spoločnosti a úzkostlivo si ju strážia. Muži sú po 
príchode do Londýna vystavení dočasnému poklesu v kvalite života a snažia sa 
kompenzovať vlastnú emocionálnu neistotu a ohrozenie mužskej identity inten-
zívnymi vzťahmi s úzkym okruhom svojich priateľov, ku ktorým ich však často 
viaže nielen emocionálne puto, ale aj existenčná závislosť.  

Chcela by som však zdôrazniť, že úsilie o konštrukciu vlastnej identity 
v sebe nutne nezahŕňa explicitnú a uvedomelú voľbu medzi jasnými a odliš-
nými identitami. Skôr platí, že skúsenosť mladých Sloveniek a Slovákov 
v Londýne ilustruje to, čo Henrieta Moore identifikovala ako nutnosť teoretizo-
vať „vnútorne rôznorodý subjekt“ (self differentiated subject) (Moore 1994: 
58). V tomto zmysle je skúsenosť individuálnej identity, zahŕňajúca aj rodovú 
identitu, nikdy nekončiaci proces vyjednávania a zápasu medzi a v rámci „po-
zície subjektu“ (ako je napríklad identita „modernej ženy“, „dobrej dcéry“ 
a pod.). Tieto pozície subjektu sú samy o sebe konštruované rôznymi diskur-
zami, ktoré v spoločnosti existujú. Prevaha a moc aktuálnych diskurzov rozší-
rených v spoločnosti, môže limitovať pozície subjektu, ktoré sú v danej spoloč-
nosti jednotlivcom k dispozícii. Ľudia si tak nepretržite volia a manévrujú 
v rámci týchto potenciálnych identít v prostredí každodenného života (Moore 
1994: 58–60). Podobne i slovenskí migranti a migrantky sa pohybujú v dvoch 
dostupných rovinách diskurzov – rozšírených na Slovensku a v Londýne 
a neustále sú v procese konštruovania identity a výberu často protirečivých po-
zícií subjektu. 

                                                           
14 „While women are supposed to abondon the old role of „ looking after others“ and search for 
a new social identityfor economic survival, men's roles as independent earners fit in with the old 
pattern. According to male stereotypes, a „career man“, financial self-sufficiency and masculine 
behaviour are all rolled into one. (…) In other words, all the factor dilodgingwomen from their 
traditional role are missing on the male side“ (Beck – Beck-Gernheim 1995: 33). 
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The paper aims to analyze the origins of mixed marriages between Slovaks and Muslims 
as well as their forms and functioning. The author pays attention to the influence of the 
official conditions in Slovakia, such as status of Islam, activities of the Muslim religious 
community, its registration, its relationships with the state institutions, its perception by 
the majority of population, as well as formation of stereotypes and prejudices. The 
paper also explores the individual dispositions and attitudes of the partners as well as 
their own perception of mixed marriages. It concentrates on the analysis of the 
interviews with them. The author further presents the results of her participant 
observation in Islamic community and the interviews with the representatives of Islamic 
organisations. She also pays attention to the presentation of Islamic culture in mass 
media. The paper focuses in particular on the origins of partners’ relationships, the 
religious as well as the civic wedding rituals, the attitudes of the family members, and 
the influence of Islam on the family life and education of children. The author examines 
how the wives reflect stereotypes concerning marriage and status of a woman in Muslim 
family. According to the author, the number of such mixed marriages will increase in 
the future as a consequence of broadening cultural contacts and rising mobility.  
   
   

Mobilita obyvateľstva je prirodzenou súčasťou ľudského života a jedným 
zo základných znakov súčasnej spoločnosti. V dôsledku demografických pohy-
bov a priestorových presunov celých skupín alebo jednotlivcov dochádza ku 
kontaktu mnohých etnických a kultúrnych spoločenstiev, ktoré boli dovtedy 
viac alebo menej uzavretými lokálnymi spoločenstvami. Z pohľadu sloven-
ského priestoru je zaujímavé sledovať predovšetkým migráciu cudzincov na 
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naše územie a politické, ekonomické, demografické, ako aj sociálne, spoločen-
ské a kultúrne aspekty ich migrácie.  

Štatistické údaje naznačujú, že počty prisťahovaných na Slovensko od 
vzniku samostatného štátu vždy presahovali počty vysťahovaných. Nárast mig-
rantov v poslednom období bol ovplyvnený predovšetkým vstupom do EÚ 
a zvýšeným usadzovaním prisťahovalcov hlavne z krajín východnej Ázie 
a Severnej Ameriky. Väčšinu imigrantov na našom území po vzniku Slovenskej 
republiky tvoria prisťahovaní z Európy (80–90 %), avšak po roku 2002, keď sa 
ich príliv čiastočne znižuje, narastá počet prisťahovaných z iných svetadielov. 
Z nich na poprednom mieste je Ázia, čo dokazuje aj štatistický údaj z roku 
2004, keď bol zaznamenaný ich 13 % podiel (Divinský 2005: 46–47, zdroj: ŠÚ 
SR 1994–2005). Migranti prichádzajú na naše územie najčastejšie za účelom 
práce, získania azylu, štúdia alebo zlúčenia rodiny. Dôvod ich príchodu deter-
minuje aj druh pobytu, ktorý na Slovensku získavajú. Napriek tomu, že pod-
mienky na získanie štátneho občianstva SR sa naďalej sprísňujú, niekoľkoročný 
trvalý pobyt mnohých z nich vyústi až do naturalizácie.1  

Prítomnosť migrantov a ich kontakt s domácim obyvateľstvom prináša 
množstvo nových situácií, reakcií, či konfrontácií. Ich charakter je závislý pre-
dovšetkým od foriem participácie na novej kultúre, či akceptácie domácim 
obyvateľstvom, ako aj uchovávania prvkov pôvodnej kultúry. Ukazuje sa, že 
prisťahovalci z európskych krajín, ktorých kultúra vykazuje mnohé spoločné 
črty so slovenskými tradíciami, nie je tak častým predmetom verejných diskusií 
ako prezencia migrantov z kultúrne a nábožensky odlišných krajín, ako sú na-
príklad ázijské alebo arabské krajiny. V poslednom období sa čoraz častejšie 
dostáva do mediálnej, politickej aj verejnej pozornosti aj prítomnosť alebo prí-
chod moslimov na územie Slovenska a ich vplyv na majoritné obyvateľstvo.  

Hlavným cieľom predkladanej štúdie je analýza vzniku, foriem a fungova-
nia zmiešaných slovensko-moslimských manželstiev na našom území. Zaují-
malo nás predovšetkým, do akej miery sú tieto partnerstvá podmienené oficiál-
nymi podmienkami, akými sú napríklad status islamu na Slovensku, pôsobenie 
moslimskej náboženskej obce, jej registrácia alebo vzťah so štátnymi inštitú-
ciami, ako spolu súvisia, prípadne či sú identické s ich vnímaním majoritným 
obyvateľstvom a so všeobecne prezentovanými stereotypmi a postojmi. Po-
drobne sa budeme venovať predovšetkým spôsobom vzniku týchto vzťahov, 
priebehu náboženských aj civilných svadobných obradov, rolou muža a ženy v 
                                                           
1 Pod týmto termínom sa v odbornej literatúre aj praxi najčastejšie rozumie splnenie podmienok 
k udeleniu štátneho občianstva a jeho získanie. 
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takomto manželstve, mierou zainteresovanosti rodinných príslušníkov mladého 
páru, vplyvom islamu na manželský a rodinný život alebo výchovou detí a ref-
lexiou existujúcich stereotypov o manželstve samotnými partnermi. Predmetom 
výskumu budú individuálne dispozície, postoje a reflexia života v zmiešaných 
manželstvách predovšetkým zo strany samotných aktérov týchto vzťahov.2 

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami tvoria moslimovia u nás 
len nepatrnú minoritu. Podľa posledného sčítania obyvateľstva v máji roku 
2001 sa k moslimskému vierovyznaniu prihlásilo 1 212 obyvateľov SR, čo je 
možné zrovnať s budhistickým náboženstvom, ku ktorému sa prihlásilo asi 
1 660 osôb (Čikeš 2005: 15). Na základe vyjadrení predstaviteľov moslimských 
organizácií je však ich počet omnoho vyšší a pohybuje sa okolo 5 000. Podľa 
slov jedného z lídrov moslimov na Slovensku Mohameda Safwana Hasnu, 
k nim patria predovšetkým zahraniční študenti slovenských vysokých škôl, 
podnikatelia alebo obchodníci často s vysokoškolským vzdelaním. Z hľadiska 
pôvodu a etnickej príslušnosti je ich príslušnosť veľmi pestrá, sú to najmä 
Arabi, Albánci, Bosniaci, Slováci a iní (Letavajová 2006: 99). Skupinu tzv. „ro-
dených“ moslimov tvoria hlavne muži v mladom alebo strednom ekonomicky 
aktívnom veku, ktorí majú na Slovensku prechodný, trvalý pobyt alebo občian-
stvo. Mnohí z nich uzavreli alebo plánujú uzavrieť manželstvo s partnerkou 
slovenskej národnosti. Z geografického hľadiska nie je možné skupinu presne 
lokalizovať. Veľký počet moslimov žije v hlavnom meste, kde, ako sa vyjadril 
jeden zo zástupcov moslimskej komunity Abdulwahab Al-Sbenaty, žije okolo 
200–250 praktizujúcich moslimov. Početná skupina sa nachádza aj v Košiciach 
alebo Martine, a to predovšetkým vzhľadom na umiestnenie vysokých škôl, 
kam prichádzali vo veľkej miere za štúdiom, ako aj iných mestách, či obciach. 
Veľmi dôležitá a aktívna je aj skupina moslimov so slovenskou národnosťou, 
kam počítame slovenských konvertitov. Podľa neoficiálnych odhadov žije na 
Slovensku 150–400 konvertitov. Prevažnú väčšinu z nich tvoria mladí ľudia so 
stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním, hlavne ženy, ktoré prijali 
islam z vlastnej iniciatívy, alebo po nadviazaní známosti s moslimským partne-
rom.  

Moslimskú komunitu na Slovensku (tak ako aj moslimov v iných kraji-
nách) zviditeľnili hlavne udalosti od septembra 2001 a následné teroristické 
útoky v európskych a amerických mestách. Na tieto a ďalšie zahraničné aj do-
                                                           
2 Témou predkladanej štúdie sú zmiešané slovensko-moslimské manželstvá, nebudem sa v nej preto 
venovať situácii v utečeneckých táboroch, alebo azylových domoch, kde k zmiešaným manžel-
stvám zvyčajne nedochádza, a ani postojom moslimských lídrov k chudobným alebo bezmocným 
moslimom v týchto zariadeniach, ktoré považujem v tejto problematike za irelevantné.  
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máce udalosti reagujú moslimské organizácie na Slovensku prostredníctvom 
oficiálnych vyhlásení, v ktorých informujú o postojoch a cieľoch, obhajujú 
práva moslimov na Slovensku, pomáhajú im v integrácii a snažia sa priblížiť 
svoje aktivity aj nemoslimskej verejnosti.3 „Viditeľnými“ sa stali hlavne cez 
snahy o získanie statusu „registrovanej cirkvi“ a pokusy o výstavbu moslim-
ského kultúrneho centra a mešity. Všetky aktivity však narážajú na neustály 
odpor zo strany vládnych orgánov, mestských zastupiteľstiev, ako aj majorit-
ného obyvateľstva. Komunita moslimov rozbehla akciu, ktorej cieľom bolo 
preukázať, že sa k nim hlási potrebných 20 000 plnoletých osôb s trvalým po-
bytom na území SR, tak ako to nariaďoval zákon č. 192/1992 o registrácii cir-
kví a náboženských spoločností. Avšak z dôvodu pripravovanej novelizácie 
zákona,4 medializácie problematiky a negatívnych vyjadrení zo strany politic-
kých činiteľov,5 ktoré značne rozvírili hladinu verejnej mienky a ktorú 
moslimovia vnímali ako negatívnu kampaň, diskrimináciu a útok na slobodu 
vierovyznania, vyhlásili v marci 2007 rezignáciu podpisovej akcie.6 Pokiaľ ide 
o výstavbu mešity, moslimská komunita disponuje pozemkom aj financiami, v 
rámci ktorých ju už niekoľko rokov plánuje na území hlavného mesta postaviť. 
Bratislavská samospráva ani po niekoľkonásobných pokusoch jej výstavbu ne-
povolila. Ministerstvo vnútra vypracovalo pre tieto účely prieskum verejnej 
mienky, ktorý sa týkal výstavby mešity (jej výsledky znázorňuje graf č. 1). V 
roku 1993 bola v Bratislave vybudovaná modlitebná miestnosť v blízkosti kina 
Hviezda. Prenajaté priestory tohto miesta však nevyhovovali a modlitebňa bola 
zrušená. Neskôr sa moslimovia schádzali v prenajatých priestoroch športovej 
haly. V súčasnosti existuje modlitebňa v Bratislave v blízkosti botanickej zá-
hrady a v Košiciach, obe takisto v prenajatých priestoroch.  

 
 
 

                                                           
3 Najvýznamnejšie organizácie moslimov na Slovensku: Všeobecný zväz moslimských študentov 
na Slovensku (vznikol v roku 1990), Islamská nadácia na Slovensku (zaregistrovaná v roku 1999), 
Združenie priateľov islamskej literatúry (vzniklo v roku 1992). Informácie poskytujú prostredníc-
tvom oficiálnych mediálnych vyjadrení svojich predstaviteľov, interview s tzv. „kultúrnymi me-
diátormi“ alebo ostatnými moslimami. Internetové stránky:  
www.islamweb.sk, www.islamonline.sk, www.muslim.sk, www.koran.sk.  
4 Novelizácia zákona mení charakteristiku osôb, hlásiacich sa k cirkvi zo „sympatizantov“ na „čle-
nov“ a vyžaduje ich čestné prehlásenia o príslušnosti k církvi.  
5 Viac v diplomovej práci – ZAJÍČKOVÁ, K. 2007: Slovenskí moslimskí konvertiti: Vzťah s 
majoritnou spoločnosťou a moslimskou komunitou. Bratislava: Katedra porovnávacej religionistiky, 
s. 23 – 25.  
6 Zdroj: www.muslim.sk  
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Graf. č. 1: Prieskum verejnej mienky MV SR. 

 

 
 

K januáru 2005 pôsobilo na území SR 16 cirkví a náboženských spoloč-
ností, ktoré majú zo zákona právnu subjektivitu (Juran 2005: 11). Tento status 
im dáva možnosť získavať finančnú podporu od štátu, zriaďovať školy, alebo 
vyučovať náboženstvo na školách, vlastniť hnuteľný a nehnuteľný majetok a 
vykonávať náboženské obrady. Pre moslimov by to uľahčilo zriadenie islam-
ského kultúrneho centra a postavenie mešity, mali by možnosť vysielať vlast-
ných zástupcov, ktorí by reprezentovali Slovensko na rôznych medzinárodných 
podujatiach, ale predovšetkým možnosť pochovávať mŕtvych podľa islamských 
pravidiel a možnosť uzatvárať manželstvá.  

Práve možnosť uzatvárať manželstvá je podľa moslimskej komunity na 
Slovensku jednou z najdôležitejších. K tejto téme sa vyjadrujú nasledovne: „U 
mnohých muslimov je uzavretie manželstva celoživotnou záležitosťou. Pred-
stava o mnohoženstve je skôr v tomto smere určitý stereotyp, ktorý pretrváva 
na Slovensku. V mnohých arabských krajinách neprekročuje počet mužov, 
ktorí majú viac než jednu manželku ani pol percenta z celkového počtu uzav-
retých manželstiev. Zatiaľ prevládali manželstvá, v ktorých zotrval muž so že-
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nou v jednom manželstve až do smrti jedného z nich, alebo sa manželstvo 
ukončilo rozvodom. V súčasnosti ak sa chce muslim oženiť alebo muslimka 
vydať, musia manželstvo uzavrieť civilnou formou a je im odoprená možnosť 
jeho uzavretia formou, ktorú na to islamské náboženstvo predpisuje. Spôsob 
uzavretia manželstva má potom vplyv aj na mnohé ďalšie právne otázky akým 
sú výživné, rozvod, dedičstvo a pod. Prax je dnes taká, že pre formu uzatvára-
nia manželstva je takéto manželstvo neplatné v mnohých islamských krajinách 
a je potrebné v týchto krajinách uzatvoriť nové manželstvá. Dostávame sa tak 
do veľmi komplikovaného systému dvoch manželstiev, ktoré existujú nezávisle 
od seba. Uzatváranie manželstiev cirkevnou formou na Slovensku by celý tento 
proces zjednodušil a manželstvo uzavreté na Slovensku by bolo možné bez 
väčších problémov legalizovať aj v zahraničí. To následne uľahčí celkový pro-
ces rozvodu manželstva, pokiaľ by k nemu došlo, ale aj otázky spojené s dedič-
ským právom a výživným“ (Zdroj: http://www.muslim.sk (Podpisová akcia na 
registráciu moslimskej náboženskej obce).  

Ako som sa už zmienila, cieľom predkladanej štúdie je aj analýza 
a konfrontácia existujúcich názorov verejnosti a mediálnych obrazov o islam-
skom manželstve s výpoveďami respondentov, ktorí v takomto manželstve žijú. 
Respondenti sami reflektujú túto situáciu ako veľmi podstatnú a reagujú na ňu 
vo výpovediach. Považujem preto za potrebné zmieniť sa aspoň stručne o 
vzťahu majoritného obyvateľstva k moslimským a zmiešaným manželstvám, 
ako aj o mediálnych textoch, ktoré sa touto problematikou zaoberajú.  

Vzťah obyvateľov Slovenska k moslimskému manželstvu a vzťahu s mos-
limom dokumentujú naše výskumy, ktoré sme uskutočnili v roku 2001. Okrem 
náboženstva, ktoré bolo respondentmi veľakrát vnímané ako „fundamentalis-
tické“, „ortodoxné“ a „fanatické“, sa negatívne stereotypy najčastejšie spájali s 
pojmami: „mnohoženstvo“, „zahaľovanie“ alebo „postavenie ženy“. K zmieša-
ným moslimsko-slovenským manželstvám sa mnohí slovenskí respondenti vy-
jadrili negatívne, takáto situácia by ich trápila, nevedia si ju predstaviť, vyjad-
rujú sa, že „sa to nedá zlúčiť“. Viac tolerantná bola v tejto súvislosti najmlad-
šia generácia, ktorá sa týmto zväzkom nebránila. Moslimské manželstvo dávali 
mnohí opýtaní do priameho súvisu s mnohoženstvom a vyjadrujú sa v zmysle: 
„Nechcela by som byť jednou z nich.“ „Neuznávam, lebo som katolíčka a 
prieči sa to mojej viere.“ „Pre nich je to normálne, pre nás neprijateľné.“ „O 
tom sa nič dobrého nehovorí, dostane sa do háremu.“ „Porušovanie práv a oni 
o tom nevedia.“ „Sú to chúďatá.“ „Nechcela by som byť na ich mieste.“ Vplyv 
médií, ako aj nepriamy kontakt a sprostredkované informácie o islamskom 
manželstve sú podnetom k vytváraniu jednostranných názorov, stereotypov a 
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predsudkov, ktoré sú vo väčšine prípadov negatívne a vyplývajú zo strachu 
pred novým a nepoznaným (viac Letavajová 2001: 40–62).  

 Veľký význam pri vytváraní alebo zmene názorových orientácií a postojov 
majoritného obyvateľstva k moslimom, moslimským alebo zmiešaným 
manželstvám zohrávajú médiá. Osobná skúsenosť a priamy kontakt s touto 
kultúrou je v našom prostredí suplovaný predovšetkým nepriamou „mediálnou“ 
skúsenosťou. Spôsoby a forma prezentácie moslimskej kultúry v slovenskej 
tlače dokumentuje analýza vybraných denníkov a týždenníkov,7 z ktorej pre 
tieto účely vyberáme nasledovné zistenia: Odporcovia registrácie islamu na 
Slovensku, ktorých výroky alebo názory sú v článkoch prezentované, vo 
svojich argumentáciách zdôrazňujú predovšetkým výhody, ktoré moslimovia 
registráciou získajú (odčerpávanie financií zo štátneho rozpočtu, výučba 
islamu, platy moslimským duchovným, vykonávanie sobášov…). Veľký dôraz 
je z ich strany kladený predovšetkým na kresťanskú tradíciu slovenského 
priestoru a odlišnosť islamskej kultúry. V slovenskej tlači sa v tomto znení 
objavujú napríklad titulky: „Islam po slovensky“, „Islamský sobáš? U nás to 
nejde“, „Moslimovia chcú mať cirkev“, „Súhlas štátu chcú ďalšie cirkvi“, 
„Katolícky štát“, „Vládne strany sa postavili proti malým cirkvám“, „Slovák – 
ohrozený druh“ alebo „Slovenský bič na moslimov“. Moslimskí predstavitelia 
vo svojich tlačových vyhláseniach naopak apelujú na demokratické princípy, 
práva občanov SR, menej prísne podmienky registrácie v ostatných európskych 
štátoch, nekonfliktnosť a možnosti spolupráce s majoritou. Príkladom 
novinového titulku s takýmto zameraním je článok pod názvom: „Abdulwahab 
Al-Sbenaty: Chceme oficiálny styk s majoritou.“ V sledovaných článkoch sa 
často objavujú odkazy na odlišné postavenie žien, rodinný život alebo 
manželstvo, ktoré je dávané do protikladu so životom v slovenskej, európskej 
alebo kresťanskej spoločnosti. Moslimské manželstvo je jedným z najčastejších 
príkladov vytvárania stereotypov a predsudkov. Okrem vojenských konfliktov, 
súvisiacich s islamom, boli najfrekventovanejšími motívy zahaľovania žien (ich 
obrazové znázorňovanie alebo diskusie k tejto téme), separácie pohlaví, 
rozvodu, polygamie, islamského sobáša a predmanželského sexu. Všetky tieto 
témy sa v titulkoch alebo obsahoch sledovaných článkov objavili v negatívnych 
alebo menej často neutrálnych konotáciách. Príklady znázornenia kultúrnych 

                                                           
7 Výsledky na základe kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu prezentácií moslimskej kultúry a 
islamu v slovenskej tlači. Sledované obdobie: január – marec 2007, skúmané periodiká – Pravda, 
Hospodárske noviny, Nový čas, Markíza, Plus 7 dní. Bližšie v pripravovanej štúdii pod názvom: 
Obsahová analýza prezentácie moslimskej kultúry v slovenskej tlači (pre Etnologia Actualis Slo-
vaca, UCM v Trnave).  
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„slovensko-islamských“ odlišností v slovenskej tlači dokumentujú obrázky č. 1 
až 3. Mediálne prezentácie moslimského manželstva, ženy alebo islamu vo 
všeobecnosti vykazujú spoločné črty s existujúcimi názormi, postojmi a 
stereotypmi zistenými u respondentov z radov domáceho obyvateľstva.  

Otváranie hraníc, príliv cudzincov na naše územie v posledných rokoch a 
desaťročiach spôsobuje nielen kontakt cudzích kultúr, ale aj ich prelínanie a 
vytváranie nových modelov v podobe vzniku zmiešaných slovensko-moslim-
ských manželstiev a partnerstiev. V nasledovnej časti sa pokúsime podať 
obraz o moslimských partnerstvách z druhej strany, na základe vyjadrení 
slovenských žien a mužov, ktoré do takéhoto manželstva vstúpili, alebo plánujú 
vstúpiť.8  

Na úvod je potrebné spresniť význam spojenia „slovensko-moslimské 
partnerstvo a manželstvo“. Vo väčšine skúmaných prípadov ide o vzťah partne-
ra slovenskej národnosti s partnerom, pochádzajúcim z moslimskej krajiny, 
ktorého je možné nazvať „rodeným“ moslimom. Na druhej strane je však 
potrebné brať do úvahy fakt, že mnohí z partnerov slovenskej národnosti prijali 
islam a naopak, niektorí z partnerov z moslimskej krajiny získali na Slovensku 
trvalý pobyt alebo štátne občianstvo a formálne je možné považovať ich za 
Slovákov.  

 V závislosti od náboženského vierovyznania a pohlavia rozdeľujeme 
respondentov do nasledovných skupín:  
1. respondentky, ktoré prijali islam na základe vlastného presvedčenia, mnohé z 

nich v pomerne nízkom veku (16–20 rokov),  
2. respondentky, ktoré prijali islam po zoznámení sa s moslimským partnerom, 

pred alebo po sobáši s ním,9  
3. respondentky, ktoré po nadviazaní partnerstva alebo manželstva s moslimom 

ostali pri svojom pôvodnom náboženstve,  
4. respondenti-muži, ktorí prijali islam,  
5. tzv. „rodení“ moslimovia.  

                                                           
8 Hlavnými výskumnými metódami bolo interview, zúčastnené a nezúčastnené pozorovanie v 
moslimskej komunite a vyplňovanie dotazníka prostredníctvom e-mailu. Vzorku tvorilo približne 
20 žien, 4 muži – moslimovia slovenskej národnosti a predstavitelia moslimských organizácií, s 
ktorými sme uskutočnili hĺbkový rozhovor, ako aj ďalší tzv. rodení moslimovia, žijúci na Sloven-
sku. Použili sme takisto výskumný material z diplomovej práce Ivany Knapovej z Katedry etnoló-
gie a mimoeurópskych štúdií v Trnave, ktorý sa venoval Slovenským konvertitkám. Priame citácie 
výpovedí respondentov sú označené kurzívou. Z dôvodu zachovania anonymity respondentov nie 
sú výpovede pasportizované, s výnimkou zástupcov islamských organizácií.  
9 Viac o konverzii slovenských moslimiek: Letavajová 2006: 91–118, Knapová 2007, Zajíčková 
2007.  
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Nakoľko islam dovoľuje mužovi-moslimovi manželstvo s partnerkou 
monoteistického náboženstva (moslimkou, židovkou alebo kresťankou) a žene-
moslimke partnerstvo s moslimom, jedným z najzákladnejších determinantov 
výberu manželského partnera je práve náboženské vierovyznanie. V prostredí 
nemoslimskej krajiny akou je Slovensko, je uzatváranie takýchto sobášov 
pomerne zložité. Väčšina partnerov respondentiek pochádza z radov migrantov, 
ktorí prišli na Slovensko za účelom štúdia, alebo u nás pracovali. Nový životný 
štýl (po prijatí islamu), pre ktorý sa rozhodli moslimky z prvej kategórie, 
znamenal pre mnohé z nich väčšiu koncentráciu na moslimskú komunitu. Táto 
orientácia napĺňala, ako sa samé vyjadrili, ich očakávania v náboženskom, 
spoločenskom, ale aj budúcom manželskom živote. Konvertovaním sa pre ženy 
mení aj vzťah k cudzím mužom vo všeobecnosti. Islam v tejto súvislosti 
predpisuje ženám pomerne presné pravidlá, ktoré majú zabrániť zbytočnému 
pokušeniu na oboch stranách a nemorálnemu správaniu sa. Respondentky sa 
snažia udržiavať odstup od cudzích mužov a komunikovať s nimi len v 
nevyhnutných prípadoch. Redukujú sa, alebo úplne zanikajú aj dovtedy zau-
žívané a „všeobecné“ pravidlá komunikácie, ako je napríklad podávanie si rúk, 
objímanie alebo bozkávanie sa pri stretnutiach so známymi, ale aj neznámymi 
mužmi. Ako sa vyjadruje jedna z nich: „V islame je vždy lepšia prevencia ako 
liečba. Teda tým, že sedíme osobitne, chceme sa vyhnúť nejakým možným po-
hľadom, myšlienkam, pretože každý hriech začína nevinne – pohľad, úsmev, 
príjemný hlas a môže sa stať, že sa niekto niekomu zapáči, no a potom to môže 
aj zle skončiť. Takže islam zatvára všetky možné cesty, ktoré by mohli viesť k 
hriechu, pretože potom je ťažšie riešiť rozpadávajúce sa manželstvo, ako tomu 
zabrániť vopred“ (Knapová 2007: 101).  

Väčšina moslimských respondentiek sa so svojimi budúcimi manželmi zo-
známila sprostredkovane cez iného moslimského priateľa alebo priateľku. Nad-
viazanie prvého kontaktu sa najčastejšie realizovalo formou doporučenia. Mož-
nosť výberu partnera je do značnej miery obmedzená aj nízkym počtom mosli-
mov na Slovensku. „Ja som sa s ňou zoznámil tradične, cez jedného muža, on 
odporučil, stretli sme sa a bolo.“ „Môj manžel bol priateľ mojej kamarátky. 
Dohodli nám rande.“ „Tu na Slovensku, ak sa chce niektorá vydať, tak povie 
nejakej sestre a tá sa spýta manžela, či nepozná nejakého dobrého moslima 
a môžu sa stretnúť.“ Pre všetky takto nadviazané známosti je charakteristická 
pomerne krátka doba tzv. „chodenia“. Chodením sa rozumie stretávanie sa na 
verejných miestach, častokrát v prítomnosti tretej osoby bez nadviazania bliž-
šieho fyzického kontaktu. Po pomerne krátkom čase (dňoch, týždňoch alebo 
niekoľko mesiacoch) nasleduje rozhodnutie oboch partnerov, či sa vezmú, 
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alebo sa už nebudú viacej stretávať. „Na druhý deň mi volali, že on sa chce 
zasnúbiť. Snažila som sa o ňom čo najviac zistiť. Dohodli sme sa, že sa budeme 
zoznamovať a za 2 mesiace sme mali svadbu.“ „Komunikovali sme spolu cez 
internet. Chodenie nebolo, dvakrát sme sa stretli a potom sme sa zobrali.“ 
„Stretli sme sa párkrát. Boli sme v kaviarni. Asi mesiac sme sa poznali 
a požiadal ma o ruku. Bolo jasné, že sa zoberieme, rozumeli sme si. 
U moslimov je to hneď jasné.“ Tieto respondentky boli v čase nadviazania 
známosti praktizujúce moslimky a na verejnosti nosili odev, ktorý zakrýval ich 
telo okrem dlaní a chodidiel, niektoré z nich si svoje vlasy zakrývali moslim-
skou šatkou – hidžábom. Výber partnera na základe fyzických dispozícií do-
kumentuje nasledovná výpoveď: „Muž má právo vidieť ženinu tvár, ak si ju 
chce zobrať za ženu. Môj nevidel napríklad moje vlasy, vyberal si ma podľa 
toho, aká som.“ Situáciu komentuje aj predseda Islamskej nadácie M. Hasna, 
podľa ktorého sa moslimom neodporúča spolu dlho chodiť. Ako sa sám vyjad-
ril, dôvodom je ochrana ženy a korektnosť voči nej, pretože v prípade jej ote-
hotnenia bude tento vzťah legalizovaný.  

Legalizáciou vzťahu sa rozumie uskutočnenie sobáša. Podmienky na Slo-
vensku a už spomínané problémy s registráciou islamu a výstavbou mešity, 
ktoré priamo ovplyvňujú možnosť a spôsob uzatvorenia sobáša, však nedovo-
ľujú uznať islamský sobáš za právoplatný a rovnocenný s kresťanským alebo 
civilným sobášom. Napriek tomu, že táto forma sobáša nemá v slovenskej le-
gislatíve právnu oporu, je v moslimskej komunite považovaná za záväznú a po 
jeho uskutočnení sú partneri vnímaní ako manželia podľa islamských pravidiel 
ako „manželia pred bohom“. K uskutočneniu obradu je potrebné splnenie nie-
koľkých podmienok: prítomnosť dvoch mužských svedkov, vyjadrenie súhlasu 
partnerov k sobášu a dohoda o finančnom dare manželke. Jeho výška je určená 
zmluvou, ktorá určí, akú čiastku dostane žena po uskutočnení sobáša (mahr) 
a na akú má nárok v prípade rozvodu. Výška mahr závisí od mnohých faktorov: 
postavenia manžela, pôvodu, schopností a zručností manželky, vzájomnej do-
hody a iných. Mahr je u nás najčastejšie zafixovaný ústnym dohovorom. Jeho 
výška a forma je individuálna a môže sa pohybovať v rozmedzí od symbolickej 
zanedbateľnej sumy až po niekoľko-tisícové sumy v dolároch, alebo ju nahra-
dia hmotné dary od manžela. „Ja som tuším 100 korún odovzdal priamo a keby 
sme sa rozviedli, tak dlžím 500 dolárov.“ „Dohodli sme sa na mahr, to on na-
vrhol. Ja som dostala 4 000 korún. Keby som vedela, mohla som pýtať viac. 
(Smiech)“ „Dohodli sme sa na mahr, ale ja som nežiadala, chcela som, aby ma 
učil Korán.“ Podľa islamských pravidiel je sobáš uzatváraný za prítomnosti 
muža, ktorý zastupuje nevestu (wali), zvyčajne je to starší muž z rodiny nevesty 
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(otec, brat…). Väčšina sobášov respondentiek sa konala v domácom prostredí 
a keďže nepochádzajú z moslimských rodín, obrad vykonával a nevestu zastu-
poval zvyčajne moslim, ktorý požíva úctu všetkých prítomných – najčastejšie 
mužov priateľ, manžel ženinej priateľky. Ako sa niektoré respondentky zmie-
nili, ich rodičia sa tohto obradu nezúčastnili, alebo dokonca o sobáši nevedeli a 
s ich moslimskými partnermi sa zoznamovali až postupne. Predseda islamskej 
nadácie, ktorá spravuje bratislavskú modlitebňu, doteraz zaznamenal približne 
5 prípadov, keď bolo v jej priestoroch uzavreté moslimské manželstvo. 
V niekoľkých z nich došlo aj k spísaniu formulára predmanželskej zmluvy, 
ktorá obsahovala pasportizačné údaje o manželoch a svedkoch, ako aj presnú 
sumu, ktorá mala byť vyplatená manželke. Avšak vzhľadom na to, že islam na 
Slovensku nie je registrovaným náboženstvom a tieto doklady nie je možné 
považovať za oficiálne ani v iných moslimských alebo európskych krajinách, 
ktoré moslimský sobáš uznávajú, predstavitelia náboženskej obce upúšťajú od 
tejto formy moslimských sobášov a odporúčajú snúbencov na islamské centrá 
a mešity vo Viedni alebo v Českej republike.10  

Moslimom nie je dovolený pohlavný život mimo manželstva. V cudzom 
kultúrnom prostredí však mnoho moslimov neprikladá tejto tradícii veľký výz-
nam. Niektorí z nich si však na tomto pravidle zakladajú a sexuálnu zdržanli-
vosť pred sobášom prísne dodržujú. „Tam (v Afganistane) keď žena vydá za 
muž, musí byť panna. Na Slovensku náš ženy neni. Každý muž chce, že ju prvý-
krát bude mať, ale to nedá sa povedať s ňou aj oženiť sa. Viacerí chalani, čo 
ich ja poznám, určite nemali plán, aby bola panna. To je taký zvyk, keď chodia 
spolu štyri roky, žijú spolu, oženia sa.“ „Mala som 17 rokov, keď sme sa 
zoznámili. Boli sme ako frajer a frajerka, ale nebol žiaden sex. Mal 26 rokov a 
myslela som, že je blbý. Ja som to povedala doma, ale ani oni to nechápali.“ V 
prípade, že žena mala pred sobášom intímny vzťah s iným mužom a konvertuje 
na islam, jej činy a hriechy sa symbolicky zmažú. „Pannou som nebola a 
manžel o tom vedel. Zobral si ma s stým vedomím, pretože vie, že Allah 
odpúšťa. Všetko zlé, čo sme urobili pred šahádou, je po nej dobré“ (Knapová 
2007: 103).  

Legislatívne, kultúrne a náboženské rozdielnosti krajín oboch partnerov sa 
odzrkadľujú práve pri oficiálnom civilnom uzavretí manželstva s cudzincom 

                                                           
10 Ďalším z dôvodov bolo aj niekoľko prípadov, keď moslimskí študenti uzavreli takéto manželstvo 
so Slovenkou, ktorú presvedčili o právoplatnosti obradu pred úradmi. Po ukončení vysokej školy 
však našu krajinu aj „manželku“ opustili a nevedomé partnerky sa chodili domáhať svojich práv k 
moslimským zástupcom.  
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(občanom iného štátu), v našom prípade s moslimom.11 Na Slovensku je 
k tomuto účelu potrebné predložiť doklady o právnej spôsobilosti a doklady 
o tom, že cudzinec neuzavrel manželstvo s inou osobou. V prípade, že partner 
nemá u nás štátne občianstvo, musí si tieto doklady zadovážiť v krajine svojho 
pôvodu.12 Civilné sobáše sú uzatvárané hlavne na miestnych úradoch alebo 
zahraničných zastupiteľstvách. Najčastejším modelom sobáša v prípade, že sa 
partneri zoznámili v zahraničí (v šiestich prípadoch) a plánujú žiť na 
Slovensku, je uzavretie manželstva realizované na slovenskom zastupiteľskom 
úrade danej krajiny alebo na ministerstve zahraničia a následné zlegalizovanie 
sobášnych dokladov prostredníctvom Osobitnej matriky Ministerstva vnútra 
SR. Medzi islamským sobášom a oficiálnym sobášom na úrade zaznamená-
vame pomerne veľké časové rozpätia. Dôvodom toho je časovo a finančne 
náročné zadováženie potrebných dokumentov.  

Civilného sobáša a následnej hostiny sa rodina ženícha spravidla 
nezúčastňuje a to z dôvodu veľkých vzdialeností. Pre nich sa po príchode páru 
do manželovej krajiny zvyčajne svadba opakuje a to podľa zvyklostí danej 
krajiny. Svadba na Slovensku sa zvyčajne nesie v duchu slovenských tradícií 
s výnimkou alebo obmedzením konzumácie alkoholu a bravčového mäsa. 
„Typická slovenská svadba, na úrade, biele šaty, manžel čierny oblek. Hostia 
z mojej strany, ale aj zahraniční, manželovi priatelia. Jeho rodičia nemohli 
prísť, len jeho brat s rodinou. Dostali sme svadobné dary aj veno.“  

V našom prostredí je pre manželku so zmenou stavu spojená aj zmena 
mena, ktorá je charakteristická prijatím manželovho priezviska. Vo väčšine 
islamských krajín si manželka ponecháva meno rodičov, čím vyjadruje svoju 
rodovú príslušnosť. Meno muža najčastejšie tvoria v postupnosti mená jeho 
otca, starého otca, prastarého otca atď. a rozdiel medzi menom a priezviskom 
nie je striktne rozlišovaný. Pre účely sobáša s cudzinkou sa za priezvisko 

                                                           
11 Sporná je napríklad možnosť uzavrieť manželstvo s niekoľkými partnerkami (polygamia je na 
Slovensku trestná), možnosť rozviesť sa s manželkou bez jej vedomia (na Slovensku je potrebný 
súhlas oboch manželov) alebo preukázanie sa dokladmi o náboženskom vierovyznaní pri uzatváraní 
sobáša v moslimskej krajine (Slovensko takéto doklady nevydáva ani nepotvrdzuje).  
12 Situácia je komplikovaná len v tom prípade, že cudzinec má na našom území status žiadateľa 
o azyl alebo azylanta. V mnohých prípadoch by jeho opätovný návrat do krajiny pôvodu znamenal 
perzekúciu, preto je možnosť získať takéto dokumenty veľmi obmedzená. Situácia je ešte kompli-
kovanejšia v prípade, keď sa cudzinec nachádza v azylovom konaní, keď nevlastní prakticky žiadne 
identifikujúce doklady, alebo sú jeho existujúce doklady predmetom preskúmávania. Vtedy sú 
potrebné dokumenty nahradzované čestným vyhlásením cudzinca na matrike podľa miesta trvalého 
bydliska.  
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najčastejšie považuje posledné meno, zapísané v osobných dokladoch. Aj 
napriek tradíciám krajiny pôvodu manžela, prijíma väčšina respondentiek 
priezvisko svojho manžela, len v niekoľkých prípadoch si manželka ponecháva 
pôvodné priezvisko, alebo ho kombinuje s priezviskom manžela.  

Posvadobné obdobie je najčastejšie využívané na uskutočnenie svadobnej 
cesty, ktorá je obyčajne spojená so zoznámením sa, alebo opätovnou návštevou 
manželových rodičov a príbuzných. Prijatie nového člena do rodiny nie je vždy 
jednoduché, hlavne, ak pochádza z kultúrne a nábožensky úplne odlišného 
prostredia. Reakcie rodičov a príbuzných žien na vznik takéhoto manželstva sú 
rôznorodé. Hlavne v počiatočnom období sa vyznačujú nepochopením, nedôve-
rou a strachom, prameniacim z neznalosti dotyčného a jeho kultúry. Po dlhodo-
bejšom spolužití manželov, pozorovaním partnera svojej dcéry a ich manžel-
ského života sa tieto hrany postupne obrusujú. „Rodina bola ovplyvnená mé-
diami, ale postupne videli, že som spokojná. Iba babka to brala ako zradu, ro-
bila mi hollyvoodske výstupy.“ Zo strany príbuzných svojho manžela boli res-
pondnetky prijaté, ako sa väčšina z nich vyjadrila, „dobre“, s výnimkou prí-
padu, o ktorom sa dozvedáme sprostredkovane a ktorý vyústil do rozvodu man-
želov práve z dôvodu neakceptovania manželky mužovou rodinou. Tak, ako aj 
manželia sa spoznávajú až v samotnom manželstve, je aj prijatie do rodín dlho-
dobejším procesom. S manželovou rodinou sa respondentky spoznávajú osobne 
cez vzájomné návštevy, ktoré sú však vzhľadom na veľké vzdialenosti obme-
dzené najčastejšie na prázdniny, alebo prostredníctvom telefonátov a interne-
tovej komunikácie. Jednoznačne bezkonfliktnejšie sú však prijatia a akceptácia 
manželky, ktorá na islam konvertovala. „Keď som bola v Saud-skej, šli sme do 
zlatníctva a ona svokra povedala, aby som si vybrala, že ona to zaplatí.“ 
„Bývali sme aj s jeho rodinou v Tunise. Samozrejme, že konflikty občas 
nastanú, hlavne ak žije toľko dospelých v jednom dome. Ale aj keby z mojej 
strany niečo nastalo, k jeho rodičom by som si nikdy nič nedovolila, pretože je 
to jeden z najväčších hriechov v islame. Keď sme mali nezhody s manželom, 
jeho mama bola vždy na mojej strane a potom prišla za mnou a povedala mi, že 
to sú chlapi.“ A keďže v mnohých krajinách je islam skôr záležitosťou tradície, 
praktizujúce konvertitky – manželky ich synov a bratov sú pre mnohých 
„rodených moslimov“ dokonca príkladom a vzorom. „S jeho rodinou sa 
kontaktujeme cez PC, som jediná Európanka v jeho rodine. Jeho otec sa spýtal, 
či sa modlím, ktovie, ako by to dopadlo, keby som nebola moslimkou.“  

Manželské spolužitie v najväčšej miere ovplyvňuje islam a aj napriek 
tomu, že manželka si zachovala svoje pôvodné náboženstvo, je islam v rodine 
dominantný. Väčšina respondentiek prišla do prvého kontaktu s islamom až po 
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nadviazaní známosti so svojím moslimským partnerom alebo manželom. 
K islamu sa prepracovávali pozvoľna a nenásilne, osvojovali si jeho myšlien-
kové názory a postupne sa s ním stotožňovali a začali islam praktizovať. „Keď 
som sa zoznámila s mojím terajším manželom, veľa sme sa rozprávali o islame. 
Postupným stretávaním a rozprávaním sa mi zapáčil ako človek. Podľa jeho 
slov si vážia manželku a musia sa o ňu aj o deti postarať, nesmú ju biť, naopak 
ochraňovať. Nesmú ju podvádzať a mať milenky. Ten rešpekt a vzájomná úcta 
a čistota vzťahu sa mi veľmi páčila a také manželstvo som si vždy predstavo-
vala. Nemusím sa obávať, že môj muž príde domov opitý, zapácha, môže mne 
alebo deťom fyzicky ublížiť, alebo ma podvádza s milenkami.“ „K islamu ma 
doviedol Boh, ale tak, že mi zoslal môjho súčasného manžela.“ V niektorých 
prípadoch bolo však prijatie islamu podmienkou akceptácie (aj keď často nevy-
slovenou) partnerovej rodiny alebo znamenalo uľahčenie administratívnych 
prekážok pri uzatváraní sobáša v moslimskej krajine. „Ja som vtedy moslimkou 
ešte nebola, urobila som to kvôli svojmu manželovi, pretože stretávanie sa so 
mnou bolo pre neho hriechom.“  

Akceptácia pravidiel náboženského života svojho partnera, či možnosti, 
schopnosti a vôľa praktizovať svoje pôvodné či novoprijaté náboženstvo pri-
náša rad nových situácií a modelov manželského spolužitia. Dokladom toho je 
respondentka zo zmiešaného moslimsko-kresťanské manželstva, ktorá prakti-
zuje svoje náboženstvo a akceptáciu náboženstva svojho manželstva vyjadruje 
nosením moslimskej šatky – hidžábu. Opakom je vyjadrenie konvertovanej 
moslimky, ktorá sa v budúcnosti plánuje vydať za toho, „kto ju bude mať rád, 
nemusí to byť moslim“. Jasné stanovisko k zmiešaným moslimsko-kresťan-
ským manželstvám vyjadruje aj M. Hasna: „Robíme všetko pre to, aby sa mos-
limovia ženili s moslimkami. Aby sme predišli nezhodám. Ale sú aj také prí-
pady. Ale väčšinou to neskončí dobre. Láska je prchká, nastupujú iné starosti, 
hlavne, keď sa vrátia do tej domoviny.“  

Z pohľadu nemoslimov je zaujímavý aj rodinný život partnerov zo zmieša-
ných manželstiev a výchova detí. Vo všetkých jeho oblastiach môžeme vidieť 
vplyv kultúrnych tradícií oboch partnerov a predovšetkým vplyv moslimského 
náboženstva, ktorého základné pravidlá sú rozhodujúce aj v prípade možných 
rodinných konfrontácií alebo konfliktov. Všetky respondentky deklarujú hl-
boko zakorenený zmysel pre rodinu a výchovu k rodinným tradíciám. Čo sa 
týka kariéry a rodiny, respondentky majú možnosť samé sa rozhodnúť, či budú 
pracovať, alebo či ostanú v domácnosti. Najčastejším modelom však zostáva, 
že manželka pracuje pokiaľ neporodí dieťa, s ktorým ostáva na materskej do-
volenke a až neskôr sa vracia k zamestnaniu, alebo sa stará o ďalšie narodené 
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dieťa. „Chcela som pracovať a manžel ma v tom podporoval, ale stratila som 
prácu, keď som prišla v šatke do práce. Potom som otehotnela.“ „Rodina je 
prvoradá a určite chceme ďalšie deti. Pre mňa ako ženu nie je výsadou práca 
ale rodina. Ak sa budem venovať kariére, kto sa bude venovať deťom?“ Manžel 
je povinný postarať sa finančne a materiálne o svoju manželku, manželka je 
naopak povinná postarať sa o domácnosť, manžela a deti. „O varenie 
a domácnosť sa starám ja, manžel je väčšinou v práci. Aj keby chcel, ja mu to 
nedovolím, pretože to robím rada a mám všetko pod kontrolou. Keď potrebu-
jem, tak mi pomôže.“ „Máme spoločné peniaze, používam jeho kreditnú kartu 
a keď niečo potrebujem, tak to naozaj potrebujem.“ Naopak v prípade, že man-
žel na Slovensko pricestoval až po sobáši a ešte si len hľadá profesionálne 
uplatnenie, sa ich úlohy čiastočne menia (v závislosti od schopností a možností 
oboch partnerov). Neschopnosť finančne sa o manželku postarať v tomto ob-
dobí je v mnohých prípadoch pomerne ťažko znášaná partnermi-mužmi, ktorí 
boli zvyknutí na „tradičné“ rozdelenie úloh medzi partnermi.  

Manželské spolužitie je podmienené kultúrnymi tradíciami oboch partne-
rov, ako aj osobnostnými črtami a vlastnosťami manžela a manželky. Aj na-
priek mnohým spoločným črtám je každé zo sledovaných manželstiev osobité a 
nie je možné v tejto súvislosti hľadať nejaký jednotiaci princíp, alebo vyvodzo-
vať všeobecné závery. „S nikým som nechodila ani manžel. Ako ženu ma reš-
pektuje, mám veľmi dobré manželstvo, on je nekonfliktný.“ „Manžel je výbuš-
nejšia povaha a ja som skôr ten typ, ktorý sa občas začne zaoberať svojimi 
vlastnými myšlienkami a minulosťou a potom niekedy vyrýva.“ Mnohé respon-
dentky však udávajú, že sú so svojimi manželmi spokojné a prípadné nezrov-
nalosti a spory riešia podľa pravidiel islamu. „Nemalo by sa to riešiť buchnutím 
dverí a riešiť to maximálne 3 dni.“ Všetky sa zhodujú v tvrdení, že manžel-
ským nezhodám je možné predchádzať, ak sa obaja riadia Koránom. Problémy 
sú naopak pripisované nerešpektovaniu základných pravidiel. „Keď sa muž aj 
žena riadia tým, čo je v islame predpísané, tak to jednoducho funguje. Nie je to 
iba náboženstvo, je to aj rodinný a manželský život a návod na to, ako to fun-
guje.“ Všeobecne medzi nimi prevláda názor, že najlepší manželia sú tí, ktorí 
dôsledne praktizujú islam, pretože ten im „nedovolí správať sa k žene zle“. 
„Áno, poznám taký prípad. Podľa môjho názoru problémy takéhoto rázu sú 
dôsledkom nepraktizovania viery u muža. Jej muž je síce moslim, ale neprakti-
zujúci. Nikdy ho žena nevidela modliť sa a nepostí sa, lebo je potom veľmi una-
vený. Nestará sa o deti a nedáva žene žiadne peniaze, dokiaľ ho nepoprosí. 
Chudinka, ešte stále s ním žije.“ V prípade ťažších manželských problémov sa 
v probléme angažujú aj ostatní moslimskí priatelia, prípadne moslimskí prí-
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buzní, ktorí sa snažia páru dohovoriť a uzmieriť ich v záujme zachovania man-
želstva a rodiny.  

Deti narodené moslimskému otcovi dedia náboženstvo automaticky po 
ňom. Táto tendencia je jasná aj v prípade, že manželia žijú v neislamskom 
prostredí, alebo je manželka kresťanka. Aj z tohto dôvodu vyjadruje väčšina 
respondentov mužského aj ženského pohlavia vôľu odísť načas alebo natrvalo 
do moslimskej krajiny, kde by mohli svoje deti viesť k islamskému nábožen-
stvu a islamskému spôsobu života. Deti v slovensko-moslimských manžel-
stvách sú vychovávané k rešpektu k islamskému náboženstvu a z hľadiska ja-
zykovej komunikácie sú vedené k ovládaniu oboch jazykov manželov – slo-
venčine a jazyku partnera. K nim sa neskôr pridružuje aj tretí jazyk – najčastej-
šie angličtina, ktorá pôvodne slúžila ako dorozumievací prostriedok oboch 
partnerov. „Máme 2 deti, 2 dievčatká, vychovávame ich a učíme islamskú vieru, 
ja s nimi rozprávam slovensky a manžel arabsky a vôbec im to nerobí prob-
lémy.“  

Jeden z najčastejšie sa objavujúcich stereotypov sa viazal na polygamiu a 
stotožňovanie islamského manželstva s touto inštitúciou. Respondentky sú si 
vedomé tohto práva svojich manželov. Časť z nich ju pripúšťa v krajnom prí-
pade, ktorým môže byť napríklad ich neplodnosť alebo neschopnosť postarať 
sa o manžela a deti. Druhá skupina ju odmieta a odvoláva sa na možnosť uzav-
retia predmanželskej zmluvy, ktorej spísanie im dáva právo na rozvod 
v prípade, že sa manžel rozhodne uzavrieť druhé manželstvo bez ich súhlasu. 
Všetky však hodnotia tento fakt len ako potencionálnu a málo pravdepodobnú 
možnosť a v skutočnosti nemajú pred ňou obavy. „Ale nebála by som sa, ktorá 
by išla do Arábie a Saudka by si ho nevzala, svokra by mu to nedovolila, tú 
poslúcha najviac po Allahovi. Druhú manželku by neprijali, ale neakceptovala 
by som to.“ „Občas sa nad tým zamýšľam a som veľmi žiarlivý typ. Allah to 
povolil mužom, ale ak človek pozná presné pravidlá, mnoho mužov si na to ani 
netrúfa.“ V skutočnosti sme nezaznamenali zmienky o žiadnom prípade exis-
tencie polygamie na našom území.  

Podstatne odlišný je prípad slovenských konvertitov-mužov. Jeden z res-
pondentov vstúpil do manželstva s indonézskou moslimkou a krátko pred ním 
prijal islam. Ďalší traja konvertovali na islam pred niekoľkými rokmi a žijú 
v partnerstve so slovenskými priateľkami-nemoslimkami. V prvom prípade bol 
sobáš uzavretý v krajine manželky, po ktorom nasledovalo ich vycestovanie 
a život na Slovensku. Obaja sú praktizujúcimi moslimami a v budúcnosti plá-
nujú svoje deti vychovávať v duchu islamského náboženstva. V ostatných prí-
padoch boli ich priateľky svedkami náboženskej zmeny, ktorú viac alebo menej 
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akceptujú. Respondenti uznávajú prednosti sobáša s moslimskou partnerkou, 
avšak zároveň si nevedia predstaviť rozchod so svojimi súčasnými partnerkami 
kvôli náboženstvu. „Priateľka to vie. Snažím sa ju presvedčiť, aby konverto-
vala. Hovorím jej, že naše deti budú moslimovia.“ Všetci respondenti sa zho-
dujú v tom, že slovenské moslimky majú výhody pri nadväzovaní vzťahov 
s moslimami, a to z dôvodu tesnejších kontaktov s islamskými príbuznými 
partnera a jeho kultúrou a tradíciami a následnými možnosťami praktizovania 
islamskej viery v moslimskom prostredí.  

Ukázalo sa, že vo väčšine prípadov je reflexia zmiešaného slovensko-mos-
limského vzťahu alebo manželstva zo strany respondentov (s výnimkou odka-
zov na niektoré negatívne skúsenosti) pozitívna. Výpovede respondentov môžu 
formovať aj niektoré z nasledovných faktorov:  
1. reflexia skutočnej situácie vo vzťahu;  
2. obrana islamu a islamského partnerstva v často (ako sami uvádzajú) islamu 

nepriaznivo naklonenom prostredí; 
3. citová zaangažovanosť a prirodzená tendencia hodnotiť svojho partnera 

a vzťah v pozitívnejšom svetle a naopak negatívnejšie, v prípade, že vzťah 
bol ukončený;  

4. fakt, že pre moslimskú manželku nie je vhodné, aby sa na manžela otvorene 
sťažovala pred cudzími osobami; 

5. individuálne dispozície partnerov.  
Identitu slovenských partnerov moslimov podmieňuje niekoľko dielčích 

prvkov. Mieša sa v nej identita náboženská (moslimská, v ojedinelých prípa-
doch kresťanská) s identitou etnickou (rôzne kultúrne pozadie, uchovávanie 
zvykov krajiny manžela alebo manželky, tradícií krajiny, v ktorej žijú), s iden-
titou spoločenskou (študentka, zamestnaná žena, členka organizácie, obyva-
teľka alebo občianka Slovenska alebo inej krajiny) alebo identitou rodinnou 
(matka, manželka, príbuzná moslimských aj nemoslimských príbuzných). V 
prípade moslimiek sa ich život v nemoslimskej krajine do veľkej miery kom-
plikuje a znevýhodňuje ich, neposkytuje im možnosť uplatňovať princípy 
svojho náboženstva (náboženská výchova pre deti, možnosť návštevy mešít). 
Často sa dostávajú do kontaktu alebo konfliktu so vžitými predsudkami zo 
strany svojich slovenských príbuzných, moslimských príbuzných svojho part-
nera, ako aj zo strany majoritného obyvateľstva. Na strane druhej ich život v 
zmiešanom manželstve, kultúrne a myšlienkovo obohacuje a dáva im možnosti 
využiť svoje znalosti a schopnosť orientácie v prostredí, ktoré dokonale po-
znajú – v prostredí moslimskom aj nemoslimskom.  
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Záverom si dovolíme konštatovať, že výsledky výskumu poukazujú na 
priamu súvislosť medzi formami uzatvárania takéhoto sobáša s registráciou 
moslimskej náboženskej obce na Slovensku. Nelegitímnosť náboženského 
moslimského sobáša podmieňuje vznik oficiálneho civilného sobáša. Z tohto 
dôvodu sa mnohé moslimské sobáše konajú v súkromných priestoroch a sú 
považované len za manželstvo „pred bohom“, alebo pre tieto účely odchádzajú 
do mešít do susedných štátov. Ukázalo sa, že väčšina partnerov slovenskej ná-
rodnosti prijala islam pred vznikom partnerstva s moslimom alebo následne po 
ňom, z čoho vyplýva, že manželské spolužitie a výchova potomkov sa realizuje 
predovšetkým v duchu islamských tradícií avšak za podmienok, ktoré im ne-
moslimská krajina, akou je Slovensko, dovoľuje. Islam je v manželstve domi-
nantným aj v prípade, že jeden z partnerov nie je moslimského vierovyznania. 
Akceptácia pravidiel vlastného, či náboženského života svojho partnera, pri-
náša rad nových situácií a individuálnych modelov manželského spolužitia. 
Vnímanie zmiešaného slovensko-moslimského manželstva samotnými aktérmi 
týchto vzťahov poukazuje na kontrast s existujúcimi stereotypmi a vžitými ná-
zormi na moslimské manželstvo a partnerské spolužitie zo strany majoritného 
obyvateľstva.  

Presné počty zmiešaných manželstiev na Slovensku nie je možné zistiť, 
nakoľko matriky nevedú špeciálne evidencie, týkajúce sa štátnej príslušnosti 
alebo náboženského vierovyznania jednotlivých partnerov. Domnievame sa 
však, že ich počet s narastajúcimi možnosťami kultúrnych kontaktov, so zvy-
šujúcim sa počtom cudzincov na našom území a s možnosťami obyvateľov 
Slovenska vycestovať do zahraničia, narastie a tieto manželstvá budú čoraz 
bežnejšou súčasťou slovenského priestoru.  
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The paper is based on the results of the author’s long-term empirical sociological 
research which started by the project “Entrepreneurs and entrepreneurship after 1989“ 
realised in the second half of the 1990s. The author analyses the origins and 
development of entrepreneurship in Slovakia at macrosocial level. She then pays 
attention to the „other side of the coin“, that is, to the analysis of microsocial aspects. 
In particular she examines how the entrepreneurs themselves explain the reasons of 
starting their business. The author makes a distinction of manifest and latent reasons. 
The next part of the paper describes personal background of entrepreneurs and stresses 
importance of personal orientation towards this kind of activities. The paper also deals 
with origin and structure of entrepreneurs’ community. Since it is truly diverse, it is 
essential to identify the types of entrepreneurs and consequently to reconstruct origin 
and structure of each type. In the last part of the paper the author confronts the 
empirical results with the theories of origin of entrepreneurship in postsocialist 
countries. 
 
 
Úvod 
 

Najzákladnejšou makrospoločenskou zmenou po roku 1989 bola zmena 
vlastníckych vzťahov v ekonomike. Prvý zákon umožňujúci podnikanie po 
novembri 1989 bol zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, 
ktorý naštartoval rozmach podnikateľskej sféry. Podnikateľské subjekty sa začali 
rozmnožovať, ako huby po daždi. Kým v roku 1980 pôsobilo na Slovensku 
1 768 živnostníkov, v roku 1991 bolo zaregistrovaných 200 817 fyzických osôb 
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a v roku 1993 aj 20 850 právnických osôb.1 Štatistiky ku koncu roka 2006 uvá-
dzajú 388 246 fyzických osôb a 86 317 právnických osôb – spolu takmer pol 
milióna podnikateľských subjektov, čo znamená, že za uplynulých šestnásť 
rokov sa počet fyzických osôb takmer zdvojnásobil a počet právnických osôb 
vzrástol o viac ako štvornásobok. Aj týchto zopár základných údajov naznačuje 
obrovský pohyb, priam búrku v spoločenskej štruktúre a vnucuje nám otázku: 
odkiaľ sa vzali porevoluční podnikatelia?  

Existuje niekoľko teórií na vysvetlenie vzniku podnikateľskej vrstvy v post-
socialistických krajinách. Najznámejšia je teória prechodu k trhovému 
hospodárstvu (Szelényi-Kostello 1996). Podľa nej sa podnikateľom stali najmä 
ľudia, ktorých predkovia v medzivojnovom období podnikali a ktorí tak mali 
možnosť osvojiť si alebo aspoň „odkukať“ podnikateľský habitus a podnika-
teľský hodnotový systém. Toto všetko v nich počas socializmu „driemalo“ a 
čakalo na nové vhodné podmienky. Podľa teórie kádrov (Hankiss 1989, 
Stankisz 1991, Róna-Tas 1994, 1997) podnikať začali predovšetkým bývalí 
vysokopostavení funkcionári komunistickej strany, ktorí svoj politický kapitál 
dokázali premeniť na hospodársky kapitál. Z teórie kádrov vychádza ďalšia 
predstava, ktorá komunistickú elitu rozdeľuje na starú a novú, t. j. byrokratickú 
a technokratickú elitu (Szalai 1990). Víťazom transformácie sa stali predstavite-
lia technokratickej elity, t. j. bývalí vedúci pracovníci štátnych podnikov. 

Nasledujúci text je založený na výsledkoch výskumov, ktoré som realizo-
vala v období 1997–2006, najmä výskumu „Podnikatelia a podnikanie po roku 
1989“2 (Lampl 1999).  

 
 

                                                 
1 Zdroj ŠÚSR, údaje z obdobia 1981–1989 nie sú k dispozícii. V prípade právnických osôb uvá-
dzam údaj z roku 1993, pretože skôr pred týmto rokom neboli evidovaní. 
2 Bol to prvý empirický výskum o podnikateľoch v SR. Prebiehal v rokoch 1997–1998 pod záštitou 
spoločenskovedného ústavu Fórum Inštitút v Šamoríne. V prvej etape sme na adresy podnikateľov 
rozposlali 400 samovyplňovacích dotazníkov. Vrátilo sa 50 vyplnených dotazníkov, ktoré boli 
spracované štandardným spôsobom. Na základe výsledkov bol vypracovaný plán hĺbkového rozho-
voru, ktorým sme v druhom kole oslovili 150 podnikateľov, vybraných náhodným pravdepodob-
nostným výberom na základe zoznamu z oficiálneho registra podnikateľov. Po rôznych peripetiách 
sa podarilo nahrať 90 hĺbkových rozhovorov, z ktorých 4 nezodpovedali všetkým kritériám. Spra-
covaných bolo teda 86 rozhovorov. Podnikatelia, ktorí tvorili konečnú vzorku, sa členili na dve 
veľké skupiny podľa národnosti: 44 Slovákov a 42 Maďarov. Podľa sídla podnikania 75 % podni-
kateľov pochádzalo zo západného Slovenska, 17 % zo stredného Slovenska a 8 % z východného 
Slovenska. Národnosť podnikateľa ako kritérium výberu bola zavedená preto, lebo podľa nie-
ktorých teórií menšinové postavenie v spoločnosti vyvoláva zvýšenú podnikavosť (Hagen 1962, 
Young 1971). To sa ale v prípade slovenských Maďarov nepotvrdilo.  
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1. Makrospoločenské súvislosti vzniku podnikateľskej sféry 
 
Je evidentné, že základnou podmienkou rozmachu podnikateľskej sféry na 

našom území bola zmena spoločensko-ekonomického systému. Podnikateľský 
boom sa ale nedá vysvetliť jedine faktom slobody podnikania. Vznik a vývoj 
podnikateľskej sféry si môžeme obrazne predstaviť ako dva pramene, ktoré 
vytryskli z rôzneho miesta tej istej dlho zanedbanej pôdy. Nakoniec sa stretli, ich 
voda sa zmiešala a vytvorila mohutnú rieku. Týmito dvomi prameňmi vzniku 
súkromného sektora boli: 
1. zakladanie prvotných firiem a podnikov – t. j. vznik úplne nových podnikateľ-

ských subjektov; 
2. privatizácia štátnych podnikov – prevod štátneho majetku do súkromného 

vlastníctva, t. j. vznik privatizovaných podnikov. 
Väčšina podnikateľských subjektov nevznikla privatizáciou, ale zakladaním 

prvotných firiem alebo satelitov. Privatizácia však zapríčinila transformáciu a 
zánik štátnych podnikov a družstiev (v tom čase „chlebodarcov“ väčšiny za-
mestnancov) a následnú transformáciu zamestnaneckej štruktúry. Jej prvoplá-
nový spoločenský dopad bol preto masovejší, ako dopad zakladania prvotných 
firiem. Preto sa venujme najprv tomuto procesu. 

Privatizácia naštartovala zmeny v podnikovej štruktúre, ktoré sa udiali 
v dvoch rovinách: 
1. v rovine vlastníckych vzťahov – znížil sa podiel štátnych podnikov a zvýšil sa 

podiel súkromných, 
2. v rovine veľkostnej štruktúry podnikov – znížil sa podiel veľkých podnikov 

a zvýšil sa podiel menších, od mikropodnikov až po stredné. 
Tieto dva procesy sa navzájom ovplyvnili a podporili: niektoré štátne pod-

niky úplne zanikli, iné boli en bloc sprivatizované a revitalizované, ďalšie sa po 
privatizácii rozpadli na menšie podniky. V každom prípade, išla zmena vlastníc-
kej štruktúry ruka v ruke so zmenou veľkostnej štruktúry podnikov. Namiesto 
menšieho počtu veľkých podnikov vzniklo viac menších podnikov. Menšie 
podniky následne prešli „racionalizačnou kúrou“, ktorá sa okrem iného prejavila 
redukciou počtu zamestnancov, najmä s nízkou kvalifikáciou (obmedzenie tzv. 
sociálnej zamestnanosti) (Harmadyová 1997). Transformácia zamestnaneckej 
štruktúry ako súčasť racionálnej firemnej politiky privatizovaných podnikov 
znamenala uprednostňovanie menšieho počtu zamestnancov, predovšetkým 
zamestnancov s vyššou kvalifikáciou. Ostatní museli opustiť podnik a mali 
zhruba tri možnosti: zamestnať sa v niektorej prvotnej firme, alebo v inom 
privatizovanom podniku, začať podnikať, alebo rozšíriť rady nezamestnaných. 

Zakladanie prvotných firiem, t. j. novozaložených podnikateľských subjek-
tov charakterizuje hlavne to, že boli založené mimo privatizácie. Neboli to ani 
sprivatizované štátne podniky, ktoré prešli do súkromného vlastníctva vo veľkej 
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privatizácii, ani menšie prevádzky, obchody a pod., ktoré sa dali vydražiť v 
malej privatizácii. Proces zakladania prvotných firiem sa začal už v roku 1990 
(teda skôr ako privatizácia) a prebiehal v dvoch etapách: 
1. zakladanie prvotných firiem pred začatím privatizácie; 
2. zakladanie prvotných firiem počas privatizácie. 

Všeobecne povedané, v prvej etape ľudia začali podnikať najmä preto, lebo 
im to bolo umožnené a chceli to vyskúšať. Príťažlivosť slobody podnikania – 
ešte presnejšie: príťažlivosť „mať firmu“ – zapríčinila, že okrem podnikateľov 
„na plný úväzok“ sa veľa fyzických osôb zaregistrovalo popri zamestnaní alebo 
dôchodku, pričom všetci z nich neboli aktívnymi podnikateľmi. Druhá etapa 
zakladania prvotných firiem sa začína v dobe rozbiehania privatizácie. Proces z 
predošlého obdobia pokračuje ďalej, ale dôsledky privatizácie zapríčiňujú, že k 
pôvodným zakladateľom prvotných firiem, k „nadšencom“ prvých čias pribúdajú 
aj takí, ktorí vyššie popísanou zmenou podnikovej a zamestnaneckej štruktúry 
strácajú pôdu pod nohami a musia znovudefinovať svoj život, svoje miesto pod 
slnkom. Začínajú podnikať: buď založením si vlastnej samostatnej, t. j. prvotnej 
firmy, alebo sa stávajú dodávateľmi predošlého pracoviska. Aj v druhom prípade 
si zakladajú vlastnú firmu, ale tá je skôr satelitom sprivatizovaného podniku, ako 
v pravom zmysle slova chápanou prvotnou firmou. A práve v tomto bode sa 
stretáva privatizácia so zakladaním prvotných firiem, práve tu dochádza nielen 
ku stretu dvoch zdrojov vzniku a rastu podnikateľskej sféry, ale aj k ich prekrí-
ženiu. 

 
2. Mikrospoločenské súvislosti vzniku podnikateľskej sféry 

 
V predošlej kapitole som spomínala, že podnikateľský boom nie je možné 

vysvetliť iba samotným faktom slobody podnikania. Ani zmeny v ekonomickej 
oblasti nie sú dostatočným vysvetlením. K tomu, aby vznikol súkromný sektor, 
sa totiž popri možnosti podnikať musela sa zrodiť aj vôľa podnikať. Položme si 
teda otázku: prečo ľudia začali podnikať? Čo ich k tomu viedlo, aké boli ich 
dôvody?  

Väčšina respondentov začala podnikať v období medzi rokmi 1990–1994. Z 
rozhovorov jasne vyplýva, že existujú dve príčiny začatia podnikania: (1) bez-
prostredné – manifestné a (2) latentné.  

Ako bezprostrednú príčinu začatia podnikania respondenti najčastejšie 
uviedli: samostatnosť a nezávislosť, väčší zárobok a možnosť sebarealizácie. 
Tieto faktory tesne predchádzali podnikanie a sami respondenti o nich hovorili 
ako o príčinách podnikania. Bezprostredné príčiny sú v podstate spúšťače podni-
kateľského mechanizmu.  

Z rozhovorov ale vyplýva, že pred konečným rozhodnutím existovala akási 
prípravná fáza, keď sa zvažovali rôzne okolnosti a o podnikaní sa rozmýšľalo 



Etnologické rozpravy 2/2007      

 48

ako o jednej z viacerých alternatív. Stať sa podnikateľom teda nie je otázkou 
chvíľkového rozhodnutia, ale bodkou na konci rozhodovacieho procesu, ktorého 
dĺžka je individuálna a závisí od množstva faktorov. Jedno sa však ukazuje ako 
isté: tento proces je charakteristický iba pre respondentov s podnikateľsky 
orientovanou osobnosťou (presnejšie to rozvediem v ďalšej kapitole). V procese 
rozhodovania – ktorý je ukončený rozhodnutím začať podnikať – si podnikateľ-
sky orientovaná osobnosť, (ktorá v tom čase de jure ešte nie je podnikateľom,) 
skôr či neskôr vyberie podnikanie, aj keď to pôvodne bola najmenej pravdepo-
dobná alternatíva.  

Prečo si vybrali respondenti z viacerých možností životnej cesty práve pod-
nikanie? To vysvetľujú latentné príčiny podnikania:  

1. lebo v ňom videli veľkú šancu svojho života (t. j. podnikanie ako príležitosť) 
Niektorí respondenti nepokladali podnikanie za životný cieľ, nebola to ich 

odveká túžba a priorita. Lenže prišla vhodná príležitosť na podnikanie a/alebo sa 
stretli s niekým, kto ich nabádal, aby začali podnikať (možno spolu, ale to nie je 
podmienka) a oni cítili, že toto je ich životná príležitosť, ktorú musia využiť. Pre 
túto skupinu podnikateľov je teda charakteristické, že vždy je prítomný aspoň 
jeden dôležitý a rozhodujúci vonkajší impulz. Začatie podnikania je reakcia na 
tieto vonkajšie stimulujúce okolnosti. Podnikatelia, ktorí využili príležitosť, mali 
väčšinou lepšiu štartovaciu pozíciu ako nasledujúce skupiny podnikateľov. Ale 
buďme konkrétni: respondent vlastní vhodnú miestnosť alebo časť domu, ktorá 
sa zrazu javí ako veľmi zaujímavý priestor pre podnikanie (napríklad garáž, z 
ktorej vznikne malá, útulná vináreň alebo obchod). Možno sám takúto miestnosť 
nevlastní, ale niekto mu ju ponúkne. Bývalý kamarát mu navrhne, aby začali 
spolu podnikať. Disponuje sieťami, ktoré sa zrazu dajú veľmi efektívne využiť. 
Vlastní zmobilizovateľný kapitál. Patrí ku známym osobnostiam daného regiónu 
– miesta. Má v rodine podnikateľov. Medzi respondentmi sa dokonca vyskytla 
podnikateľka, ktorá dostala na narodeniny od svojho manžela obchodík s 
venovaním, „si šikovná, bystrá, skús to!“ Ďalšie príklady podnikania z príleži-
tosti:  

„To, že podnikám, je súhra vhodných okolností. V 1992 ma navštívili dvaja 
priatelia, že si chcú založiť firmu a nech sa pridám aj ja“ (muž, VŠ, Slovák, 
služby a zahraničný obchod). 

„Pôvodným povolaním som učiteľka, nikdy som si nemyslela, že budem 
podnikať a vidíte, robím to už tretí rok. Môj manžel podnikal, manželia mojich 
troch kamarátok podnikali a rozhodli sa, že nám – svojim manželkám – kúpia 
obchodný priestor, kde si zariadime obchodík podľa vlastnej predstavy“ (žena, 
VŠ, Slovenka, služby). 

„Tento rok končím výšku. Pochádzam z podnikateľskej rodiny. Sám som už 
podnikal, keď prišiel kamoš, ktorý predával podobný artikel, aby sme si vytvorili 
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spoločný obchod, aby sme boli väčší, lepší a viac zarábali“ (muž, SŠ, Slovák, 
veľkoobchod). 

Podnikatelia využijúci šancu, mali väčšinou lepšiu štartovaciu pozíciu ako 
nasledujúce skupiny podnikateľov. 

2. lebo podnikanie bolo ich životným cieľom (t. j. podnikanie ako cieľ) 
Niektorí mali od začiatku konkrétny podnikateľský plán. Iní nemali presnú 

predstavu, ale hľadali príležitosti na podnikanie. Napríklad inžinier stavbár 
odišiel do zahraničia, rozhliadol sa a po návrate domov si otvoril architektonické 
štúdio. Žena s maturitou túžila odjakživa podnikať, preto hľadala „dieru“ na trhu 
a nakoniec spolu s priateľkou vymyslela a otvorila originálny butik. Táto skupina 
podnikateľov v porovnaní s predošlou nemá vopred dané podmienky k podnika-
niu, všetko si musí sama zabezpečiť a vybaviť, nemá nikým vopred pripravenú 
cestu. To, že začne podnikať, nie je dôsledok núkajúcich sa vonkajších príleži-
tostí, ale vyjadrením najvnútornejšej túžby. Tento typ podnikateľa si dokáže 
zhmotniť svoj životný sen. Všetko si musí sám vytvoriť, ale z rozhovorov vy-
plýva, že je prinajmenej natoľko životaschopný a úspešný, ako podnikatelia z 
predošlej skupiny, ktorí mali uľahčený začiatok:.  

„Vždy som chcel podnikať. Podnikanie je životný štýl. V podstate každý 
podniká. Predáva seba, svoje schopnosti alebo hmotné produkty, ale niečo určite 
predáva, teda podniká. Celý život sa snažíme o to, aby sme sa dostali na čoraz 
vyššiu úroveň, aby sa zvýšila naša predajná cena. To je fascinujúce. Preto som 
vždy túžil po tom, aby som zo svojho života urobil svoju prácu a zo svojej práce 
urobil svoj život“ (muž, VŠ, Maďar, konzultantská činnosť). 

3. lebo podnikanie považovali za modernú, prestížnu záležitosť (t. j. podnikanie 
ako móda)  

Tento typ podnikateľov sa okrem zmienenej latentnej príčiny od ostatných 
odlišuje aj tromi ďalšími charakteristikami: vekom, vzdelaním a profesijnou 
mobilitou. Respondenti, ktorí patrili do tejto skupiny, začali podnikať vo veľmi 
mladom veku, už ako dvadsiatnici. Prevládali medzi nimi vyučení a absolventi 
stredných škôl a ich podnikanie zvyčajne nemalo nič spoločné s ich profesiou (u 
ostatných podnikateľoch sa často objavuje snaha podnikať v oblasti pôvodnej 
profesie, alebo aspoň v blízkej oblasti). Tí, ktorí podnikali v pôvodnej profesii, 
začali hneď po skončení školy, väčšinou za výdatnej rodinnej pomoci:  

„Zmaturovala som, vydala som sa a všimla som si, že každý schopný pod-
niká. Dnes to tak letí, tak podnikajme aj mi, hovorila som manželovi a otvorili 
sme si tento butik“ (žena, SŠ, Slovenka, maloobchod). 

„Bolo „in“ podnikať. Rodinná rada sa rozhodla, že si otvoríme piváreň. Piť 
sa bude vždy, určite neskrachujeme. A fakt to dobre funguje“ (žena, vyučená, 
Slovenka, služby). 
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4. lebo očakávali, že podnikaním dosiahnu svoj cieľ (podnikanie ako prostrie-
dok) 

Respondent má určité konkrétne predstavy týkajúce sa  
- konkrétnej činnosti (napríklad chce pracovať v rozhlase, chce mať prácu, ktorá 

je zároveň aj koníčkom),  
- životných cieľov (chce sa stať úspešným človekom, chce veľa cestovať, chce 

veľa zarábať, chce zaistiť budúcnosť detí, chce ukázať, čo všetko dokáže),  
- spôsobu života (chce byť vlastným pánom)  
a usúdi, že tieto predstavy môže dosiahnuť najlepšie prostredníctvom podnika-
nia. Väčšina respondentov patrila do tejto skupiny podnikateľov. 

5. lebo ostatné možnosti im nevyhovovali (podnikanie ako východisko z núdze) 
V životnej dráhe zrazu nastane krízová situácia, väčšinou strata zamestna-

nia. Respondent má niekoľko možností: zamestná sa inde, bude nezamestnaný, 
odíde do dôchodku, na materskú dovolenku a pod. Alebo začne podnikať: 

 „Keď po 1989 začali likvidovať štátne prevádzky, prvou obeťou sa stali aj 
naše komunálne služby. Aj ja som stratila prácu. Ako východisko z núdze som si 
založila tento obchodík“ (žena, vyučená, Slovenska, maloobchod). 

 „Po skončení VŠ som sa vrátil do rodného mesta. Tu na Spiši bola vyššia 
nezamestnanosť, ako v ostatných oblastiach Slovenska či v Čechách, tak som 
nemal na výber, musel som začať podnikať. Núdza ma teda priviedla k podnika-
niu. Ale potom prišla zvedavosť: je vzrušujúce vytvoriť niečo nové. Myslel som 
si, že keď kamoši úspešne podnikajú, prečo by som nemohol byť aj ja úspešný“ 
(muž, VŠ, Slovák, služby). 

Vnímanie podnikania ako šance, cieľa, módy, prostriedku a východiska z 
núdze sú teda latentné príčiny začatia podnikania. Je zaujímavé sledovať, ako 
interpretujú respondenti – najmä posledná skupina, t. j. podnikatelia z núdze – 
začiatky svojho podnikania. Na začiatku rozhovoru popisujú podmienky vedúce 
k podnikaniu, ako jednoznačný nátlak. V ich spomínaní sa však núdza postupne 
stáva príležitosťou. Počas rozhovoru znovuprežívajú začiatky podnikania a nie 
raz sú aj sami prekvapení, ako sa postupom času zmenilo ich vnímanie udalostí. 
Fakt úspešného podnikania vedie k reinterpretácii ťažkých začiatkov, na zlé sa 
zabúda alebo sa smutné okolnosti začnú zľahčovať. Často sa stáva, že respon-
denti sú vďační za všetko to zlé, čo ich priviedlo k podnikaniu, lebo „keby 
nebolo vtedy prepúšťanie, možno by sa zo mňa nikdy nestal úspešný podnikateľ“.  

Horeuvedené latentné príčiny začatia podnikania viedli k rozhodnutiu zalo-
žiť si firmu (v prípade respondentov išlo bez výnimky o založenie prvotných 
firiem). Ich konečné rozhodnutie bolo verbalizované bezprostrednou príčinou 
začatia podnikania. 
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3. Z koho sa stali podnikatelia? 
 

V roku 1995 najväčšiu časť slovenských podnikateľov tvorili bývalí za-
mestnanci (83 %). Ostatní podnikatelia sa regrutovali z bývalých študentov 
(10 %), zo žien na materskej dovolenke a v domácnosti (4,3 %) a z poľnohospo-
dárskych družstevníkov (1,4 %). Medzi podnikateľmi prevažovali muži vo veku 
30–50 rokov, s vysokoškolským vzdelaním. Podnikatelia v porovnaní s ostat-
nými respondentmi naakumulovali väčší ľudský kapitál a spomedzi mobilných 
respondentov najčastejšie menili zamestnanie (Harmadyová 1997). Aj neskoršie 
údaje (Lieskovský – Papaj 2000) svedčia o tom, že podnikateľom sa v rôznych 
úsekoch uplynulého obdobia stali skôr muži ako ženy, skôr 30–50 roční, ako 
mladší alebo starší a najmä stredoškolsky vzdelaní. 

Tento záver je samozrejme dôležitý, ale vyplývajúc z charakteru údajov 
trošku stručný a všeobecný. Stručný preto, lebo okrem pohlavia, veku 
a vzdelania neumožňuje presnejšiu rekonštrukciu sociálneho pôvodu podnikate-
ľov. Všeobecný preto, lebo sa v ňom nezohľadňuje heterogenita, nesmierna 
pestrosť a rozmanitosť podnikateľskej populácie. Preto si musíme znovu položiť 
otázku: z koho sa regrutovali podnikatelia po roku 1989 a z koho sa regrutujú 
dnes? 

 
3.1. Podnikateľsky orientovaná osobnosť 

Hoci otázka podnikateľskej osobnosti nebola explicitne zabudovaná do vý-
skumu, pri rozhovoroch sa implicitne objavovala tak silno, že ju nebolo možné 
ignorovať. Odvtedy sa v každom výskume venujem – aspoň okrajovo – aj tejto 
problematike a na základe doterajších výsledkov usudzujem, že podnikateľsky 
orientovaná osobnosť je základným atribútom nielen začatia podnikania, ale aj 
uvažovania o podnikaní. Podnikatelia, nezávisle od toho, kedy, prečo a v akej 
sfére začali podnikať, pochádzali a pochádzajú predovšetkým z radov tých ľudí, 
ktorí disponujú podnikateľsky orientovanou osobnosťou. Čo to znamená? 

Keď sme sa rozprávali s podnikateľmi o začiatkoch podnikania, o tom, ako 
vznikol nápad podnikať, takmer každý respondent si spomenul na niekoho zo 
svojho okolia, kto mal prinajmenej rovnakú možnosť podnikať, ale „ani si 
nepripustil tú myšlienku“. Podotýkam, že táto štylizácia prichádzala od respon-
dentov! Nikdy nehovorili o dotyčnej osobe, že nechcela podnikať. Vždy sa 
vyjadrili v zmysle: bál sa na to, čo i len pomyslieť, myslel si, že na to nemá, tá 
myšlienka mu pripadala absurdná, nedokázal si ani len predstaviť, že by mohol 
podnikať, že by to vedel robiť a pod. Túto pravidelnosť som objavila až neskôr 
a vtedy som sa s ňou začala cielene zaoberať, aby som zistila, či ide o náhodné 
alebo o vedomé vyjadrenie. Ukázalo sa, že respondenti veľmi dobre vedeli, čo 
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hovoria a hovorili presne to, na čo mysleli.3 Táto skúsenosť sa odvtedy potvrdila 
aj v iných výskumoch a dovoľuje mi vyvodiť záver, že z hľadiska skúmaného 
javu existujú tri hlavné skupiny ľudí: 

1. s podnikateľsky orientovanou osobnosťou – majú pozitívny postoj 
k podnikaniu. To ale neznamená automaticky, že všetci podnikajú a keď áno, tak 
podnikajú celý život. Niektorí sú aktívni podnikatelia, iní podnikanie dočasne 
prerušili, ale po istom čase ho chcú obnoviť. Patria sem bývalí podnikatelia 
a rovnako aj ľudia, ktorí ešte nikdy nepodnikali, ale to plánujú. Pre niektorých 
podnikateľsky orientovaných je podnikanie životný cieľ, u ostatných ide skôr 
o to, že v prípade súhry určitých šťastných alebo nepríjemných okolností začnú 
automaticky uvažovať aj o podnikaní a keď to uznajú za vhodné, nemajú vnú-
torné zábrany začať podnikať. 

2. odmietajúci možnosť podnikania – a priori ho odmietajú bez toho, aby 
o tejto možnosti hlbšie pouvažovali. Nezávisle od toho, či na podnikanie majú 
podmienky alebo nie, či sú k tomu nútení alebo nie, táto alternatíva pre nich 
vôbec neprichádza do úvahy a hľadajú iné riešenia. Ich postoj k podnikaniu 
nemožno charakterizovať ako negatívny. Oni neodmietajú podnikať, ale odmie-
tajú o podnikaní rozmýšľať, čo na jednej strane súvisí s ich hlbokou nedôverou 
vo vlastné schopnosti (ktorá sčasti môže prameniť aj z ich nižšej odbornosti a 
sebapoznania, ako to budeme vidieť v ďalšej časti textu, ale rovnako môže byť 
objektívne neopodstatnená), na druhej strane s vysokým rešpektom pred tými, 
ktorí to zvládnu. Niekedy až preceňované schopnosti „tých druhých“ v nich 
zobúdzajú ďalšie pocity vlastnej neschopnosti a menejcennosti a preto sú často 
veľmi nepriateľskí voči podnikateľom. Z rozhovorov s ľuďmi odmietajúcimi 
podnikanie vyplýva, že svoj odmietajúci postoj často verbalizujú ako strach 
z neistoty a z nadmerného rizika.  
                                                 
3 Napríklad jedna podnikateľka (SŠ, Maďarka, služby a maloobchod) rozprávala o tom, že keď 
začala rozmýšľať o založení floristickej dielne, jej sestra mala neustále problémy v zamestnaní so 
svojím nadriadeným. Keď sa to dozvedeli ich rodičia, nabádali dcéru, aby aj ona začala podnikať, 
že obidvom dcéram prispejú na začiatky. „Ale sestra tú myšlienku odmietala,“ hovorila respon-
dentka. Vtedy som poznamenala: „takže vaša sestra nechcela podnikať“. Jej odpoveď je typická: 
„Ale nie, nešlo o to, že ona nechce, ona sa k tomu ani nedostala, či chce alebo nechce, ona si tú 
myšlienku nepripúšťala, neskôr, keď som už podnikala a ona videla, že mi to ide, som jej to spome-
nula, ale ako keby som sa jej žeravým uhlím dotkla, nechcela o tom ani počuť a viete, že stále 
zápasí s tým blbcom“ (myslela tým šéfa svojej sestry). Ďalší typický príklad: respondent začal 
podnikať z núdze, lebo bol prepustený s vyše stovkou iných zamestnancov. Pre rodinu „som nemo-
hol dlho chodiť na úrad práce. Vždy som sa zahrával s myšlienkou podnikať, len som nevedel, ako 
začať. Ale potom som sa rozhodol, lebo už som musel niečo podniknúť“ (SŠ, Slovák, služby). 
Najprv chcel s dvomi bývalými kolegami založiť opravárenskú firmu, ale keď im to povedal, tí sa 
mu vysmievali: „Čo si ty myslíš, veď sme to nikdy nerobili, my to nevieme robiť, to by nemohlo 
fungovať.“ Nakoniec si tú firmu založil sám, v čase výskumu fungovala už šiesty rok. Jeho kolego-
via ešte dlho nepracovali, iba on im dal z času na čas nejakú prácu, ale keď im spomenul, že mohli 
začať spolu, jeden z nich mu povedal, „choď s tým, nechcem to počúvať, nechcem rozmýšlať nad 
niečim takým, to je veľké riziko.“ 
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3. protipodnikateľsky orientovaní – od predošlej skupiny sa prvoplánovo lí-
šia v tom, že jasne deklarujú svoju nevôľu podnikať. Ich postoj k podnikaniu je 
ambivalentný až negatívny a môže sa premietnúť aj do ich vzťahu 
k podnikateľom, ale to nie je zákonité. Podnikanie považujú za niečo netranspa-
rentné, nečisté, podradné. Z mojich výskumných skúseností vyplýva, že do tejto 
skupiny často patria intelektuáli (najmä z humánnych odborov) a umelci. Môže 
sa však stať, že za určitých okolností svoj postoj zrevidujú a dokonca sa roz-
hodnú aj podnikať. Ich nedôvera voči ostatným podnikateľom – a paradoxne aj 
voči podnikaniu - však často naďalej zotrvá. 

Aký je podiel týchto troch skupín na celkovej populácii? Podľa výsledkov 
výskumu z roku 20014 bolo podnikateľský orientovaných 27 % respondentov, 
odmietajúcich možnosť podnikania 63 % a protipodnikateľsky orientovaných 
10 %.  

Z podnikateľsky orientovaných v čase výskumu podnikalo 5,8 %, podnika-
nie prerušilo, ale chcelo znova začať 3,4 %, nikdy nepodnikalo, ale chcelo by to 
skúsiť 14,8 %, ukončilo podnikanie a už nechce podnikať 2,9 %.  

Protipodnikateľsky orientovaní na otázku, prečo by nechceli podnikať, od-
povedali, že ich podnikanie vôbec nezaujíma.  

Respondenti odmietajúci možnosť podnikania svoj nezáujem o podnikanie 
odôvodnili nasledujúco: 39 % pre vek (pokladali sa za starých, pričom v sku-
točnosti dve tretiny z nich mali viac ako 55 rokov dve tretiny, ostatní boli 
mladší), 25 % pre nedostatok kapitálu, 19 % si myslelo, že nie sú stvorení, 
nemajú schopnosti a vlastnosti potrebné pre podnikanie, 7 % zo strachu z neis-
toty, 4 % neznášali riziko, 6 % neodpovedalo.  

Podnikateľsky orientovaní boli väčšinou muži: tvorili 73 % aktívnych pod-
nikateľov, 68 % respondentov, ktorí by chceli znova podnikať a 60 % respon-
dentov, ktorí ešte nepodnikali, ale chceli by. Medzi tými respondentmi, ktorí 
zrušili svoje podnikanie a už ani nechcú znova začať, však prevažovali ženy 
(57 %). Aj medzi respondentmi odmietajúcimi možnosť podnikania a taktiež 
medzi protipodnikateľsky orientovanými mali prevahu ženy (60 % a 64 %). 

Z hľadiska veku medzi podnikateľsky orientovanými dominovali 35–55 
roční. Tvorili dve tretiny aktívnych podnikateľov a 72 % tých, ktorí by chceli 
znovu podnikať. Jedine v tej skupine podnikateľsky orientovaných boli v men-
šine, ktorí ešte nepodnikali, ale chcú. Túto skupinu totiž charakterizovala dvoj-
tretinová prítomnosť 18–34 ročných. Medzi protipodnikateľsky orientovanými 
boli rovnako 40 % zastúpení 18–34 roční, aj 35–55 roční. Odmietajúcich mož-
nosť podnikania nebolo možné jednoznačne definovať podľa veku. O to viac ich 
charakterizoval nízky stupeň vzdelania, ktorý sa potom kombinoval s vekom: 
                                                 
4 „Hodnotové orientácie 2001“, realizovaný dotazníkovou metódou pre Fórum Inštitút. Cieľovou 
skupinou bolo dospelé obyvateľstvo južného Slovenska, vzorku tvorilo 800 respondentov. Medzi 
skúmané oblasti som zaradila aj podnikanie. 
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medzi tými, ktorí odmietajú možnosť podnikania pre to, že sa cítia starí, až 80 % 
má iba základné vzdelanie. Medzi tými, ktorí sa odvolávali na absenciu kapitálu, 
60 % ukončilo iba základnú školu. Medzi tými, ktorí majú strach z neistoty 
a rizika, ukončili základnú školu a odborné učilište spolu dve tretiny responden-
tov. Podobne aj v skupine respondentov, ktorí si myslia, že nemajú dostatočné 
schopnosti na podnikanie, prevažuje základné (49 %) a nižšie odborné vzdelanie 
(27 %). Podnikateľsky orientovaných charakterizuje vyšší stupeň vzdelania, t. j. 
nižšie odborné, stredoškolské odborné a všeobecné stredné vzdelanie: v prípade 
aktívnych podnikateľov 70 %, u ostatných sa pohybuje v intervale 55 % až 74 % 
(55 % v prípade tých, ktorí ešte nepodnikali, ale chcú, čo vyplýva aj z vyššieho 
podielu mladých v tejto skupine, ktorí ešte nemohli získať vyššie vzdelanie). 
Protipodnikateľsky orientovaní tvorili z hľadiska dosiahnutého vzdelania veľmi 
heterogénnu skupinu. 

Zhrňme teda doteraz povedané: podnikateľom sa stali predovšetkým ľudia 
s podnikateľsky orientovanou osobnosťou, ktorí boli voči podnikaniu a priori 
otvorení. Boli to skôr muži, ako ženy, väčšinou patrili do strednej vekovej kate-
górie (35–55 rokov) a dosiahli minimálne stredný stupeň vzdelania. Okrem 
otvorenosti voči podnikaniu a vôle podnikať ich charakterizovali aj iné špeci-
fické vlastnosti (Mészárosová-Lamplová 2007), ktoré z rozsahových dôvodov 
nebudem detailne rozoberať, iba ich stručne zhrniem. Sú to nasledujúce vlast-
nosti:  
- odvaha riskovať, u niektorých dokonca záľuba riskovať5 – mieru risku nie je 
možné presne definovať, lebo to vždy závisí od konkrétnej situácie a iba podni-
kateľ vie, čo riskuje. 
- podnikateľská kreativita a vynachádzavosť – podnikateľ je schopný objaviť 
ďalšie možnosti aj tam, kde ich človek, ktorý nie je podnikateľsky orientovaný, 
vôbec nevidí a čo je veľmi dôležité, vie ich dotiahnuť až do konca.6 Podnikateľ-
sky orientovaní sa snažia nielen vymýšľať a objavovať, ale snažia sa svoje 
nápady aj uskutočniť. Podnikateľa prvý neúspech neodrádza, skôr naopak, 
vyburcuje. 
- silná vôľa aktívne sa podieľať na neustálom zlepšovaní vlastného postavenia 
a situácie – to je práve tá vlastnosť, ktorú okolitý svet môže vnímať negatívne, 
ako neustálu honbu za peniazmi a majetkom. V podaní podnikateľov ale veľmi 
silno pripomína Weberovu Protestantskú etiku, najmä v súvislosti s protikladom 
                                                 
5 Pri rozhovoroch som niekedy mala pocit, že hovorím s človekom, pre ktorého je podnikanie 
adrenalínovým športom. Jeden to aj povedal: „Je to príjemná hra na nervy, také zvláštne vzrušenie. 
Pamätáte sa na Dallas, keď J.R. pripravoval nejaký ten svoj ďalší obchodný ťah? Vždy si dal 
pohárik a bol vzrušený a na jeho tvári sa zrkadlilo očakávanie. Myslím si, že ten herec to dokonale 
zahral, lebo ja cítim niečo podobné“ (muž, VŠ, Maďar, vydavateľská činnosť). 
6 Podnikatelia hovorili, že poznajú veľa takých ľudí, ktorí majú dobré nápady, ale okrem toho, že 
ich vyslovia – a možno sú z nich niekoľko dní nadšení – nedokážu robiť nič pre ich úspešnú reali-
záciu.  
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tradičného a kapitalistického spôsobu zmýšľania. Tradične zmýšľajúcich viac 
priťahuje to, že nemusia viac robiť, ako to, že môžu viac získať. Takáto životná 
filozofia je pre podnikateľsky orientovaných absolútne neprijateľná. Práve 
naopak: oni chcú mať viac – aj za cenu vlastnej driny: 
- pozitívny postoj k životu a vízia lepšej budúcnosti – všetky výskumy potvrdili, 
že podnikateľsky orientovaní hodnotia svoju súčasnú životnú situáciu a vy-
hliadky do budúcnosti pozitívnejšie ako protipodnikateľsky orientovaní 
a odmietajúci možnosť podnikania. Neplatí to iba pre aktívnych podnikateľov, 
u ktorých by niekto (možno trošku zlomyseľne) mohol predpokladať, že preto sú 
spokojnejší, lebo ako podnikatelia majú objektívne lepšie podmienky. Spokoj-
nejší sú aj tí, ktorí by chceli podnikať až v budúcnosti. Z rozhovorov vyplýva, že 
pozitívny postoj k životu sa takmer vždy spája s nejakou víziou, s nejakým 
konkrétnym cieľom, ktorého naplnenie znamená ďalšie zlepšenie životnej situá-
cie.7  

Uvedené vlastnosti nie je možné zoradiť. Všetky sú rovnako dôležité, podľa 
mienky podnikateľov bez nich sa nikto nemôže stať „ozajstným“ podnikateľom. 
Čo znamená „ozajstný“ podnikateľ?  

V čase prvého výskumu na jednej strane prebiehali do očí bijúce privati-
začné podvody (Sopóci 2003, Kubín 2003), na druhej strane prekvital raj „faktu-
rantov“.8 Respondenti tieto skutočnosti pochopiteľne premietli do reflexie podni-
kateľskej vrstvy a rozlišovali tieto skupiny: „privatizéri“ – „neprivatizéri“, 
„veľkopodnikatelia“ – „malí podnikatelia“, „podvodníci“ – „čestní podnikate-
lia.“ Tieto pojmy často používali ako opozitum, v ktorých bol „tzv. podnikateľ“ 
na jednej strane a „ozajstný podnikateľ“ na druhej strane, pričom z nasledujúcich 
troch skupín podnikateľov prvé dve považovali za „tzv. podnikateľov“ 
a poslednú za „ozajstných podnikateľov“: 

                                                 
7 Napríklad pre jedného podnikateľa to bolo vybudovanie medzinárodnej logistickej firmy v hori-
zonte desiatich rokov, pre druhého doplnenie diagnostických prístrojov do automechanickej dielne, 
ktoré sa očakávalo v čase výskumu. Nie je teda rozhodujúce, či sú to krátkodobé alebo dlhodobé 
ciele, ale to, že nejaký cieľ existuje. Celkove môžeme rozlíšiť tri skupiny cieľov: (1) zabezpečiť 
živobytie sebe a rodine, (2) zabezpečiť potrebnú úroveň spotreby pre rodinu, (3) zabezpečiť efek-
tívne fungovanie kapitálu a tvorbu zisku. Tieto ciele môžeme chápať zároveň ako tri úrovne napre-
dovania podnikania, ktoré z makro- i mikrospoločenského hľadiska majú rôznu váhu. Kým je 
prvoradým cieľom podnikateľa zabezpečiť živobytie rodiny (ako napríklad u podnikateľov 
z núdze), právom je pokladaný za samoživiteľa, aj keď formálne je podnikateľom a ťažko sa od 
neho očakáva, aby sa stal jedným z hlavných aktérov spoločensko-ekonomického rozvoja spoloč-
nosti. Dostať sa na tretiu úroveň je preto dôležité nielen pre samotného podnikateľa, ale aj pre 
spoločnosť. 
8 V tých časoch sa dalo podnikať aj takým spôsobom, že dotyčný podnikateľ prišiel rovno do 
továrne a bez zálohy, bez predbežnej alebo priamej platby si na mieste na faktúru s platnosťou „x“ 
dní zobral 100 televízorov. Vo väčšine prípadov faktúra nikdy nebola uhradená. 
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1. privatizér  – veľkopodnikateľ – podvodník9 
2. fakturant – podvodník 
3. neprivatizér – malý podnikateľ – čestný podnikateľ 

Podľa respondentov sa „podnikateľom – podvodníkom“ – či už „privatizé-
rom“ alebo „fakturantom“ – mohol stať každý, nevyžadovalo si to ani vedo-
mosti, ani pozitívne vlastnosti, ani v tomto zmysle chápané zvláštne schopnosti. 
Negatívne vlastnosti však boli na úžitok. Práve vďaka nim sa mnohí rýchlo 
a jednoducho obohatili. S podnikateľmi tohto typu mali všetci respondenti svoje 
skúsenosti, nie jeden z nich dokonca aj s „privatizérmi“, aj s „fakturantmi“.10 
Predpokladali/dúfali, že sa raz „časy Divokého Západu na Slovensku, kedy sú 
podvodníci systémovo podporovaní“ skončia a nastanú podmienky, v ktorých sa 
akčný priestor podnikateľov-podvodníkov značne zúži, veď „bolo by naivné 
veriť tomu, že zmiznú úplne, podvodníci, príživníci boli, sú a budú vždy a všade“ 
(muž, VŠ, Slovák, priemysel – stavebníctvo).  

Za „ozajstných podnikateľov“ považovali respondenti seba a im podobných 
podnikateľov. 

 
3.2. Predchádzajúca pracovná kariéra malých a stredných podnikateľov 

Zmapovať spoločenský pôvod podnikateľov nie je jednoduché. Nielen preto, 
lebo chýbajú údaje, ale aj preto, lebo podnikatelia tvoria veľmi heterogénnu 
spoločenskú skupinu a právom môžeme predpokladať, že jednotlivé podskupiny 
podnikateľov nemusia mať rovnaký pôvod, a nemuseli sa regrutovať 
z rovnakých spoločenských skupín. 

Pozrime sa teraz, čo môžeme vydedukovať na základe empirických vý-
skumov o sociálnom pôvode podnikateľov.  

Podnikateľov môžeme kategorizovať viacerými spôsobmi, v závislosti od 
toho, aký diferenciačný znak použijeme. Na základe skutočností, analyzovaných 
na predošlých stranách, som sa rozhodla pre nasledujúce znaky: 
1. Spôsob založenia firmy –  

a) privatizéri 

                                                 
9 Zakladatelia prvotných firiem, ktorými boli v drvivej väčšine malí a strední podnikatelia, sa aj v 
ostatných postsocialistických krajinách dištancovali od privatizérov (Laki 1998). Nešlo tu predo-
všetkým o akési subjektívne pocity a závisť, ale o objektívne rozdielne postavenie a možnosti 
privatizérov a ostatných podnikateľov. 
10 Respondent a jeho manželka stratili zamestnanie a začali podnikať v oblasti polygrafických 
služieb. Raz si u nich jeden podnikateľ objednal prácu za niekoľko stotisíc korún. Mal zaplatiť v 
hotovosti pri prebraní zákazky. Respondentova firma začala na plnú paru pracovať na tejto veľkej 
objednávke a dodala ju v dohodnutom termíne. Vtedy prišiel zadávateľ a vyhováral sa, že neprešla 
mu nejaká platba, zaplatí na druhý deň. Respondentova manželka na to povedala, že dobre, tak aj 
tovar dostanete na druhý deň. Lenže ten ich prehováral, že on tovar musí ešte v ten deň posunúť 
ďalej. Respondent mu uveril a vydal mu hotovú zákazku. Stalo sa to dva roky pred výskumom. 
Svoje peniaze nikdy nedostali. 
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b) zakladatelia prvotných firiem, ktorých môžeme ďalej deliť na  
- pôvodných zakladateľov prvotných firiem, ktorí neboli osobne zaintereso-

vaní na privatizácii, 
- obete privatizácie, alebo druhotných zakladateľov prvotných firiem (vrá-

tane zakladateľov satelitných firiem), ktorí v dôsledku privatizácie stratili za-
mestnanie, alebo sa ich privatizácia iným spôsobom negatívne dotýkala. 

Spoločným znakom zakladateľov prvotných firiem a obetí privatizácie je, že 
sú neprivatizéri. Oveľa dôležitejšie je však to, čo ich od seba odlišuje. Zaklada-
telia prvotných firiem začali podnikať ešte pred spustením privatizácie alebo 
súbežne s ňou, teda ich podnikanie bytostne nesúviselo s privatizačným proce-
som. Obete privatizácie začali podnikať v dôsledku privatizačných dopadov 
a založili si buď prvotnú firmu, ako predošlá skupina, alebo satelitnú firmu.  
2. Podľa latentnej príčiny podnikania – podnikatelia z príležitosti, podnikatelia 

napĺňajúci svoj cieľ, podnikatelia z módy, podnikatelia využijúci podnikanie 
ako prostriedok, podnikatelia z núdze. 

Privatizéri je skupina podnikateľov, ktorú som vo svojich výskumoch nesle-
dovala, najmä preto, lebo privatizéri nepatrili k MSP. Nie je vylúčené, ba je 
veľmi pravdepodobné, že sa z niektorých neskôr, napríklad po neúspešnom 
podnikaní s privatizovaným podnikom, stali zakladatelia prvotných firiem, ale 
takéto zmeny nemám podchytené. S privatizérmi sa teda ani teraz nechcem 
hlbšie zaoberať. Snáď len krátku poznámku.  

Ak vychádzame z teórií sociálneho pôvodu postsocialistických podnikate-
ľov, azda najmenej komplikovaný je pôvod privatizérov. Z existujúcich politolo-
gických a sociologických analýz obdobia veľkej privatizácie vyplýva, že to boli 
(1) predstavitelia bývalej komunistickej elity, ktorá bola úzko prepojaná s jej 
technokratickou časťou, alebo s ňou v množstve prípadov bola totožná, (2) 
predstavitelia bývalej komunistickej elity, ktorí sa dostali k moci aj po roku 
1989, (3) predstavitelia rôznych politických a záujmových skupín, ktorí privati-
zovali vďaka svojej prepojenosti s najvyššími politickými kruhmi, (4) bývalí 
manažéri štátnych podnikov, ktorí nepatrili do spomenutých skupín, ale pre 
nezáujem predošlých sa im naskytla šanca privatizovať podnik, ktorý až dovtedy 
viedli a dobre poznali. 

Sociálny pôvod zakladateľov prvotných firiem komplikuje už aj to, že sa 
delia na pôvodných zakladateľov a na druhotných zakladateľov, iným slovom 
obete privatizácie. Ak k tomu pridáme ako ďalšiu dimenziu latentné príčiny 
podnikania, ktoré najmä po roku 1989 boli jasným diferenciačným znakom 
jednotlivých skupín podnikateľov tak, ako to bolo opísané v predošlých častiach, 
získame typológiu podnikateľov so šiestimi typmi:  
1. Pôvodní zakladatelia – podnikatelia z príležitosti 
2. Pôvodní zakladatelia – podnikatelia naplňujúci svoj cieľ 
3. Pôvodní zakladatelia – podnikatelia z módy 
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4. Pôvodní zakladatelia – podnikatelia využívajúci podnikanie ako prostriedok 
5. Pôvodní zakladatelia – podnikatelia z núdze 
6. Druhotní zakladatelia – podnikatelia z núdze 

Otázkou je, či sa líši sociálny pôvod a štruktúra týchto typov a keď áno, 
v čom. Ktoré sú ich spoločné znaky a ktoré ich od seba oddeľujú?  

Spoločnými znakmi sú bývalý status zamestnanca a pohlavie. V počiatoč-
nom období vytvárania sa slovenskej podnikateľskej sféry väčšina všetkých 
typov podnikateľov pochádzala z radov bývalých zamestnancov. V podstate aj 
pôvodne ekonomicky neaktívni podnikatelia boli väčšinou zamestnanci, veď 
veľká časť žien na materskej dovolenke alebo aj mužov na povinnej vojenskej 
službe mohla počítať s tým, že počas inaktívneho obdobia má rezervované 
pracovné miesto. Netýkalo sa to iba podnikateľov s pôvodným statusom študenta 
a dôchodcu, ale v tých časoch bolo výnimočné, aby študent po absolvovaní školy 
začal hneď podnikať, alebo aby si dôchodca založil firmu. Pôvodne ekonomicky 
neaktívni podnikatelia sa vyskytli medzi všetkými šiestimi typmi podnikateľov,11 
výsledky výskumov však nedostačujú na vyvodenie všeobecnejších tvrdení o 
súvislosti niektorej kategórie inaktívnych s niektorým konkrétnym typom 
podnikateľov. 

Ani z hľadiska pohlavia nebol medzi jednotlivými typmi podnikateľov zá-
sadný rozdiel, totiž v každom type prevažovali muži. Nie je to prekvapujúce, ak 
si spomenieme, že aj medzi podnikateľsky orientovanými dominujú muži. Muži 
teda nielenže chcú viac podnikať, ale aj viac podnikajú. To ale neznamená, že 
ženy sú úplne vylúčené z podnikania. Teraz nemyslím iba na určité konkrétne 
oblasti a činnosti, na ktorých ženy s veľkou pravdepodobnosťou silno participujú 
možno aj preto, lebo patria (zatiaľ) medzi tradične ženské – napríklad účtovníc-
tvo, catering, opatera detí vo forme súkromných materských škôlok, služby 
spojené s pestovaním krásy atď. Mám na mysli aj to, že ženy boli (a v istom 
zmysle sú aj teraz) veľmi často skôr spolupracujúce osoby, resp. zamestnankyne 
v manželovej alebo v rodinnej firme. Ženy sa častejšie vyskytujú medzi podni-
kateľmi z núdze – jednak medzi pôvodnými zakladateľkami, ale aj medzi dru-
hotnými zakladateľkám, rovnako ako medzi ostatnými podnikateľmi. Faktorom, 
ktorý ich donúti k podnikaniu, môže byť okrem straty zamestnania aj rozvod, 
úmrtie partnera a následné preberanie jeho podnikania atď. Pravdepodobne to je 
dôvod, prečo ženy často začínajú podnikať až v zrelšom veku. 

                                                 
11 Napríklad žena na materskej dovolenke stratila zamestnanie v dôsledku zatvorenia prevádzky a 
po uplynutí doby MD začala podnikať, lebo si nenašla prácu. Iná podnikateľka, pôvodne tiež na 
MD začala podnikať, lebo vždy túžila po malej cukrárni a po skončení MD usúdila, že nadišiel 
správny čas. Dala výpoveď a založila si v suteréne rodinného domu vytúžený podnik. Rovnaký 
druh ekonomickej neaktivity teda v jednom prípade vyústil v podnikanie z núdze, v druhom prípade 
v podnikanie ako cieľ.  
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Všeobecne síce platí, že pri každom type podnikateľov prevažovala stredná 
veková kategória 30–55 rokov, lenže vek, v ktorom podnikateľ začína svoju 
činnosť, úzko súvisí s latentnými príčinami podnikania. Medzi podnikateľmi 
z módy bolo oproti ostatným typom viac mladších ako 30 rokov, medzi podni-
kateľmi využívajúcimi podnikanie ako prostriedok a rovnako medzi podnika-
teľmi z núdze – nerozhoduje, či sú to pôvodní alebo druhotní zakladatelia – sa 
vyskytlo oproti ostatným typom podnikateľov viac respondentov, ktorí začali 
podnikať okolo dôchodkového veku.  

Údaje svedčia o tom, že najmä na začiatku 90. rokov vysokoškolské vzdela-
nie pôsobilo ako dôležitý faktor prechodu zo zamestnaneckého statusu na podni-
kanie. Neplatí to však pre všetky typy podnikateľov a nie je jedno, o akom druhu 
vzdelania hovoríme. Vysokoškolský diplom mali najmä podnikatelia zo šance 
a podnikatelia naplňujúci svoj cieľ. Medzi obidvomi typmi podnikateľov s vyso-
koškolským vzdelaním prevažovali absolventi ekonomických a technic-kých 
odborov, ktorí vo väčšine prípadov pred začatím podnikania vykonávali profesiu 
zodpovedajúcu alebo aspoň veľmi blízku študovanému odboru. Z respondentov, 
ktorí mali v 1989 okolo 35 až 45 rokov, viacerí spomenuli, že na svojom 
pracovisku zastávali vedúcu funkciu väčšinou na úrovni stredného manažmentu. 
Ale aj respondenti bez vedúceho postavenia naznačili, že celý trh mali „detailne 
prekuknutý“, resp. „v malíčku“.12 Videli teda aj to, čo by sa mohlo robiť ináč, čo 
by sa dalo robiť lepšie. Keď ale začali podnikať, nie všetci si zachovali svoju 
pôvodnú profesiu. Profesijná mobilita charakterizuje skôr podnikateľov z 
príležitosti, ktorí využili núkajúcu sa príležitosť aj v prípade, že sa predmet 
vznikajúceho podnikania líšil od ich pôvodného povolania.13 Aj medzi 
podnikateľmi naplňujúcimi svoj cieľ sa stretávame s profesijnou mobilitou, ale 
pre nich je predsa len charakteristickejšia snaha o zachovanie kontinuity. 
Väčšinou začali podnikať v oblasti, v ktorej aj pôvodne pracovali a ktorú dô-
verne poznali, pričom využili svoje vedomosti, skúsenosti a kontakty, získané 
v štátnom podniku, odkiaľ odišli ešte pred jeho krachom. Medzi podnikateľmi z 
príležitosti sa so zmenou statusu častokrát zmenila aj profesia. Podnikatelia 
naplňujúci svoj cieľ častejšie menili iba status a zachovali si pôvodnú profesiu.14  

Okrem podnikateľov z príležitosti a podnikateľov naplňujúcich svoj cieľ je 
tu ešte jeden typ podnikateľov, ktorých podnikateľský štart taktiež súvisel so 
vzdelaním, ale trošku ináč, ako pri predošlých dvoch typoch. Sú to druhotní 
zakladatelia – podnikatelia z núdze. Oproti ostatným typom je medzi nimi zjavná 

                                                 
12 Podnikateľské skúsenosti vykonávané v štátnom sektore za bývalého režimu boli vo všetkých 
postsocialistických krajinách dôležitým faktorom podnikateľských začiatkov. 
13 Napríklad inžinier strojár založil pekáreň v zdedenom dome svojich starých rodičov, alebo che-
mická inžinierka založila krajčírstvo. 
14 Napríklad inžinierka ekonómie, ktorá pracovala ako účtovníčka, si založila účtovnícku firmu, 
stavebný inžinier stavebnú firmu a pod.  
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vyššia prítomnosť neúplného stredného, resp. základného vzdelania. Títo res-
pondenti pracovali pôvodne ako robotníci v priemysle alebo v službách. Po strate 
zamestnania nezačali všetci hneď podnikať. Niektorí vyskúšali prácu v súkrom-
nom podniku a s hrôzou zistili, že napriek tomu, že vykonávajú rovnakú profesiu 
ako predtým, ich postavenie sa diametrálne odlišuje od postavenia v štátnom 
podniku. Títo respondenti sa teda nerozhodli podnikať hneď po strate zamestna-
nia, ale až po takýchto negatívnych skúsenostiach. Zmena statusu u väčšiny 
druhotných zakladateľov – podnikateľov z núdze nebola sprevádzaná profesijnou 
mobilitou.15  

U ostatných typoch podnikateľov úroveň vzdelania nie je až tak rozhodujúca 
a nie je rozhodujúca ani pôvodná profesia. Výsledky výskumov svedčia o tom, 
že profesia zohrala azda najmenšiu úlohu v prípade podnikateľov využívajúcich 
podnikanie ako prostriedok. Zároveň práve u nich badať najvyššiu mieru profe-
sijnej mobility. Či to tak bolo aj v období ich kariéry počas socializmu, neviem 
povedať, lebo výskum na to nebol zameraný, ale pri začatí podnikania sa práve 
u nich najčastejšie vyskytuje voľba podnikateľskej oblasti, ktorá s ich pôvodnou 
profesiou nemá nič spoločné. Okrem toho práve oni sú najmobilnejšou skupinou 
podnikateľov: v čase výskumu už väčšinou vyskúšali rôzne oblasti podnikania 
a nie jeden z nich podnikal súčasne vo viacerých oblastiach. Platí to nezávisle od 
úrovne vzdelania, aj od pôvodnej profesie.16 

Najheterogénnejšími typmi z hľadiska pôvodu a štruktúry sú podnikatelia 
z módy a pôvodní zakladatelia – podnikatelia z núdze. O podnikateľoch z módy 
môžem iba zopakovať, že pochádzajú najmä z radov mladých vyučených 
a stredoškolsky vzdelaných ľudí a charakterizuje ich aj vyššia miera profesiovej 
mobility (ale určite nižšia ako v prípade podnikateľov využívajúcich podnikanie 
ako prostriedok). Častejšie ako u ostatných typoch sa nachádzajú v ich rodinách 
aj ďalší podnikatelia, napríklad viacerí spomínali, že podnikajú aj ich rodičia. 
Pôvodní zakladatelia – podnikatelia z núdze sa v mojej výskumnej praxi vyskytli 
iba ojedinelo, preto sa neodvážim ich hlbšie vymedzovať. 

 
                                                 
15 Väčšinou sa v podnikaní pokúsili pokračovať v činnostiach, ktoré vykonávali aj predtým – naprí-
klad elektrikár, murár, kaderníčka a pod. si vybavili živnosť a stali sa súkromníkmi. Pozornosť si 
zaslúžia podnikatelia, ktorí si založili malé obchodíky s rozličným tovarom väčšinou v niektorej 
časti svojho rodinného domu (garáž, suterén, terasa). Okrem tých, ktorí aj pôvodne pracovali v 
obchodoch, sa medzi nimi pomerne často vyskytli ľudia bez „obchodníckej minulosti“. Z rozhovo-
rov vyplýva, že otvoriť si obchod bolo pre nich akýmsi posledným útočiskom. Keď už naozaj 
nevedeli, ako ďalej, stále tam bola táto možnosť. „Mali sme veľkú terasu, časť sa dala využiť na 
podnikanie a hlavne sme to mali zadarmo. Vtedy ešte u nás nebol žiadny iný obchod, iba na druhej 
strane dediny. Dúfala som, že ľudia z okolitých ulíc budú chodiť ku mne“ (žena, vyučená, Ma-
ďarka). 
16 Napríklad pôvodným povolaním lekár si založil veľkoobchod s elektronikou, potom veľkoob-
chod zrušil a založil si realitnú kanceláriu. V čase výskumu mal stavebnú firmu, aj realitnú kancelá-
riu.  
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4. Teórie sociálneho pôvodu podnikateľov 
 v postsocialistických krajinách a podmienky na Slovensku 

 
Zopakujme si: podľa týchto teórií sa podnikatelia regrutovali (1) z bývalej 

komunistickej elity, (2) z jej technokratickej časti, (3) z ľudí s podnikateľským 
zázemím, (4) z ľudí, ktorí dokázali naakumulovať dostatok sociálneho kapitálu.  

Prítomnosť bývalej komunistickej elity v radoch respondentov priamo ne-
viem dokázať, totiž v období výskumu sa nikto nechválil so svojou komunistic-
kou minulosťou. Existujú však nepriame dôkazy počnúc náhodne získanými 
informáciami17 až po určité náznaky týkajúce sa vedúceho postavenia na praco-
visku, napríklad vo viacerých výpovediach podnikateľov z príležitosti 
a podnikateľov naplňujúcich svoj cieľ. Na podobných pracoviskách za čias 
socializmu bola väčšina manažmentu členom KSČ, preto je dosť pravdepodobné, 
že bola nimi aj časť respondentov. Či však patrili ku komunistickej elite na 
miestnej a/alebo okresnej úrovni, z tohto kontextu nie je možné posúdiť.  

Podnikateľské zázemie v tom zmysle, ako to chápu predstavitelia tejto teórie 
– t. j. prítomnosť podnikateľov v predošlých generáciách rodiny terajšieho 
podnikateľa – nie je typická. Rodičia väčšiny pre politické zmeny v 1948 už 
nemohli podnikať. Zmienky o podnikaní starých rodičov sa vyskytujú iba ojedi-
nelo, ale v týchto prípadoch sú veľmi dôležitou súčasťou podnikateľskej identity 
respondentov. Ich starí rodičia a neskôr rodičia sa vedome postarali o to, aby sa 
podnikateľská minulosť a hlavne jej násilné pretrhnutie stala neustále oživova-
nou súčasťou rodinného diskurzu. Respondenti, vyrastajúci v takejto atmosfére 
sú bez výnimky pôvodní zakladatelia a buď podnikatelia z príležitosti, alebo 
podnikatelia naplňujúci svoj cieľ. Je typické, že ako manifestnú príčinu podnika-
nia všetci uvádzajú snahu o samostatnosť a nezávislosť. Hoci to priamo nepove-
dali, ale z ich výpovedí vyplýva, že sú hrdí na svojich predkov-podnikateľov 
a svoje podnikanie chápu nielen ako „voľné pokračovanie“ rodinnej tradície – aj 
keď nepodnikajú v rovnakej oblasti, t. j. o prevzatí a rozvíjaní rodinnej podnika-
teľskej tradície v zmysle pokračovania nejakej profesie sa ani v jednom prípade 
nedá hovoriť – ale aj ako zadosťučinenie za krivdy napáchané ich rodinným 
príslušníkom. 

Podľa posledného predpokladu sa podnikateľom stali predovšetkým takí ľu-
dia, ktorí si počas socializmu dokázali naakumulovať sociálny kapitál. Nedá sa 

                                                 
17 Mala som stretnutie v jednom okresnom meste na autobusovej stanici. Prišla som o 15 minút skôr 
a úplne náhodou som sa stretla s bývalou spolužiačkou. Chcela ma pozvať na kávu, ale som jej 
povedala, že mám rande a chcem byť presná. Nehovorila som, že s kým sa mám stretnúť. Potom 
prišiel respondent, ale ešte si odskočil niečo vybaviť. Akonáhle odišiel, bývalá spolužiačka mi 
povedala: „no to si dobre spravila, že si presná, on už ako okresný tajomník bol známy tým, že si 
potrpí na presnosť!“ Takto som sa dozvedela, že môj respondent, v tom čase úspešný podnikateľ, 
bol voľakedy okresným tajomníkom KSČ. V rozhovore som sa ho na to ale nepýtala a ani on to 
nespomenul. 
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jednoznačne potvrdiť, či to platí aj pre našich podnikateľov. Logicky by sa dalo 
predpokladať, že určite platí prinajmenej pre tých, ktorí začatím podnikania 
zmenili iba status, t. j. zo štátneho zamestnanca sa stali súkromníkmi, a pokračo-
vali v dovtedajšej činnosti. Veď vieme, že počítali s využívaním svojich zabeha-
ných a dobre fungujúcich sietí. Často sa však ukázalo, že ani v týchto zdanlivo 
samozrejmých prípadoch sa nedalo spoliehať na existujúci sociálny kapitál. 
Z výskumu vyplýva, že hoci existujúce siete môžu uľahčiť a často veľmi uľahčia 
začiatky podnikania, nemožno ich význam absolutizovať. Omnoho dôležitejšie 
sú totiž novovytvorené siete, ktoré si respondent buduje už ako podnikateľ. 
V tomto zmysle niet žiadneho rozdielu medzi jednotlivými typmi podnikateľov. 
Všetci vyzdvihovali dôležitosť kontaktov a známych na správnom mieste. Vý-
sledky výskumu teda dovoľujú preformulovať východiskovú tézu: podnikateľmi 
sa stali ani nie tak ľudia, ktorí si dokázali nahromadiť sociálny kapitál počas 
socializmu, ale ľudia, ktorí si ho dokázali vytvoriť po začatí podnikania a dokážu 
si ho vytvárať neustále.  

 
Záver 

 
Vznik podnikateľskej sféry po roku 1989 bol výsledkom celospoločenskej 

sociálnej mobility, pri ktorej sa z časti bývalých zamestnancov a rôznych skupín 
ekonomicky inaktívnych ľudí stali podnikatelia. Mnohí z nich zmenili nielen 
status zamestnanca, študenta, matky, dôchodcu, ale aj predošlú profesiu a miesto 
vykonávania práce. Ku zmene statusu „závislosti“ na status „nezávislosti“, t. j. 
súkromníka sa teda pridružila aj profesiová mobilita a často aj migrácia. Tento 
pohyb pripomína vytrvalostný beh, ktorý sa niekedy skončil podobne ako mara-
tón povestného gréckeho vojaka, „smrťou“ podnikania. Iní sú doteraz na trati. 
Líšia sa aj dráhy, ale v jednom sa všetci podnikatelia zhodujú: nevedeli, do čoho 
idú, čo ich čaká. „Vstúpili sme na neznámy chodník, začali sme akoby všetko 
odznova, veď tu sa štyridsať rokov nepodnikalo a neboli k tomu vytvorené žiadne 
inštitucionálne podmienky“ (žena, VŠ, Maďarka, veľkoobchod). Preto sa podni-
katelia cítili často ako pionieri – hoci ich značná časť spoločnosti pokladala za 
zlatokopov… 
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The paper presents the partial results of the PhD thesis on dance culture in the region of 
Zemplín. It deals with ecology of circle and round dances as well as the influence of 
women’s clothing on dance culture and dance etiquette. In traditional dance culture 
gender differentiation was manifested by the way of participation in dances. It 
determined dance rules, dance repertoire, the presence of particular types of dances in 
dancing order, as well as many other aspects of folk dances. Therefore, investigation of 
women’s dances in Zemplín is not limited to the dances themselves, but concerns 
broader aspects of dance culture in the context of rural social life. They include learning 
dances by children, opportunities for women’s dances, the status of women’s dances in 
dancing order, as well as the influence of traditional clothing on women’s dances and 
dance etiquette.  
 
 
Úvod 
 

Tradičná tanečná kultúra ako všeobecný pojem zahŕňa pomerne široké 
spektrum javov spätých s ľudovým tancom, počnúc jeho pohybovou stránkou, 
formami a výrazovými prostriedkami, ako aj samotnú tanečnú tradíciu v 
jej širšom ponímaní, teda vplyvy, ktoré formovali tanečný život vidieckeho 
obyvateľstva, od dávnej minulosti až po súčasnosť. 

V tradičnom vidieckom prostredí bolo postavenie a správanie jednotlivca 
podriadené normám, určovaným lokálnym spoločenstvom. Rodová diferenciá-
cia v roľníckom prostredí bola umocňovaná jednak hospodárskymi pomermi, 
ktoré panovali na slovenskom vidieku do polovice 20. storočia, ako aj platnými 
spoločenskými normatívmi, ktoré boli záväzné pre každého jedinca. Navonok 
sa rozdielne postavenie mužov a žien prejavovalo dominantným postavením 
mužov a „podriadenou“ pozíciou ženy, ktorá vyplývala z jej ekonomickej ne-
samostatnosti a závislosti od muža. 
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V tradičnej tanečnej kultúre sa rodová diferenciácia prejavila v participácii 
na tanečnom živote obce, určovala pravidlá správania sa pri tanci, rozsah ta-
nečného repertoáru a dôležitosť zastúpenia jednotlivých typov tancov 
v tanečnom poriadku a mnohé ďalšie javy, ktoré boli späté s ľudovým tancom. 
 
Osvojovanie si pohybových a tanečných schopností 
 

Významnú úlohu pri preberaní, uchovávaní a pretváraní jednotlivých typov 
tradičných tancov v tradičnom prostredí zohrávalo učenie sa ľudovému tancu. 
Tomuto učeniu sa však zo strany dospelých nevenovala zvláštna pozornosť. 
Deti si základné pohybové schopnosti osvojovali od útleho veku predovšetkým 
formou rôznych detských pohybových hier, ktoré sa hrávali samé alebo pod 
dohľadom dospelých. I keď v tomto období nebolo delenie podľa pohlavia 
dávané najavo tak zreteľne (napríklad rovnaký odev pre chlapcov a dievčatá do 
6 rokov – vigan), prejavovali sa napríklad v diferenciácii detských hier na hry 
dievčat a hry chlapcov. 

V školskom veku sa okrem pohybových hier dievčatá a chlapci priúčali 
tancom pozorovaním pri rôznych tanečných príležitostiach a „okukávaním“ 
tanečných prvkov od starších a pohybovo vyspelejších tanečníkov. Takú príle-
žitosť poskytovali napríklad miestne tanečné zábavy a svadby. Avšak aktívnu 
účasť na zábavách mali deti až do ukončenia povinnej školskej dochádzky 
zakázanú. Na to, aby sa aktívne nezúčastňovali tanečných zábav dohliadala 
mládež, ako i dospelí a prípadná účasť bola v škole trestaná. Dievčatá i chlapci, 
vedomí si zákazu a prípadného trestu, tak vymýšľali rôzne spôsoby, ako byť 
a zároveň nebyť účastníkom tanečných zábav. Túto situáciu opisuje informá-
torka z Parchovian: 

„No ta karčma bula prik cesti prejc ot domu. No ta ľem mi višla gu kapur-
koj a už mi šicko vidzela. No ta me patreľi, chtora jak tancuje, chtora jak špiva 
toti špivanki dze jaki. A dzivčata prišľi do nas jak kamaratki. Jak už še dzivčata 
poschadzaľi, ta hibaj, idzeme do Repki. A tam už na dvore me pekľi karički 
a me špivanki špivaľi, co me ot dzivkoch čuľi. I čardaše, i karički tak me še 
učiľi tancovac.“1  

Ďalšiu príležitosť pre učenie sa poskytovalo voľné stretávanie dievčat 
a chlapcov s vrstovníkmi na rôznych miestach v dedine, za dedinou, pri rieke. 
Popri hrách skúšali aj tance, ktoré odpozorovali od dospelých. Zatiaľ čo sa 
chlapci učili „rezac“ čapáše (neraz skúšali i potajme doma, v stodole, v maš-
tali, alebo pri pasení), dievčatá tancovali karičky. 

„Ta dze me še učiľi? Ta chodľi me i gu Ondave, bo tam še schadzalo 
davno. Ta uš poobedze kupac še išlo. No ta tam me sami tancovaľi karičku.“ 2 
                                                 
1 Inf. Semanová Anna, nar. 1938, Parchovany. 
2 Inf. Dorová Alžbeta, nar. 1916, Tušice. 
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Okrem spomínaných neorganizovaných tanečných príležitostí vhodnú prí-
ležitosť pre osvojenie si tanečných schopností predstavovali i školské tanečné 
podujatia – tzv. majálesy a juniálesy, organizované dospelými, ktoré sa konali 
poväčšine v prírode. Počas nich dievčatá a chlapci mali možnosť naučiť sa 
zaužívaným spoločenským pravidlám správania sa a zároveň predviesť svoje 
pohybové a tanečné schopnosti. Učiteľ alebo kňaz, ktorý dohliadal na priebeh 
podujatia, neraz vytváral z chlapcov a dievčat tanečné páry proti ich vôli, na čo 
každý jedinec reagoval rôzne (Ordoš 1988: 140). Niektorí sa hanbili pred 
množstvom ľudí tancovať s dievčaťom či chlapcom a utiekli s plačom domov, 
iní chceli vytancovať všetky dievčatá. Väčší význam nadobudla takáto forma 
organizovanej výučby tancov učiteľmi v období po druhej svetovej vojne, keď 
spontánnych tanečných príležitostí na učenie ubúdalo. 

Všetky vyššie spomínané príležitosti poskytovali dievčatám i chlapcom 
priestor pre osvojovanie si základných pohybových a tanečných schopností. Ich 
verejné predvedenie bolo spojené s dôležitým momentom v živote dospievajú-
ceho jedinca, akým i na Zemplíne bolo prijímanie do skupiny vrstovníkov. 

Vidiecka mládež sa členila podľa pohlavia a jednotlivých školských roční-
kov na viaceré skupiny staršej a mladšej mládeže – rovňe (Ordoš 1988: 140). 
Všeobecnými kritériami pre vstup do skupiny rovesníkov boli fyzická i psy-
chická vyspelosť jedinca, ktoré predpokladali zvládnutie určitých prác 
a dosiahnutie určitého veku. Nepísané spoločenské normatívy predpokladali 
dovŕšenie 15.–16. roku, respektíve rok ukončenia školskej dochádzky. Až do 
konca 50. rokov bolo jednou z podmienok prijatia do spoločenstva dospievajú-
cej mládeže aj zvládnutie miestneho tanečného repertoáru. 

U dievčat však prijímanie medzi dievky, na rozdiel od mládencov, nemalo 
zvláštny ceremoniál. Väčšinou sa po ukončení školy a dovŕšení 14.–15. roku 
čakalo na vhodnú príležitosť, keď budú verejne prizvané do kolesa medzi 
ostatné dievky. Týmto aktom sa im zároveň priznalo právo zúčastňovať sa na 
spoločenskom živote miestnej mládeže. Avšak zaradiť sa medzi dievky vôbec 
nebolo jednoduché, museli s tým súhlasiť všetky dievčatá. Staršie dievky 
u novoprijatých prísne sledovali nielen zvládnutie tanca a spevu, ale i nie-
ktorých domácich prác. Keď tancovali viaceré „rovňe“ spolu v jednom kolese, 
museli byť novoprijaté dievky v strehu, pretože neraz sa stalo, že staršie do 
slova „ušli“ od mladších dievok z kolesa. Kolesový tanec – karička sa tak 
rozpadol podľa jednotlivých vekových vrstiev buď na niekoľko samostatných 
koliesok voľne rozložených po tanečnom priestore, alebo dievky utvorili 2 
a viac sústredných kruhov a tie, ktoré neboli ostražité, ostali postávať vo von-
kajšom kolese. 
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Ženské tance 
 

Do skupiny ženských tancov zahrňujeme tie hudobno-tanečné prejavy, kto-
rých interpretmi v ich pôvodnom prevedení boli dospievajúce dievky alebo 
mladé vydaté ženy (EĽKS 1995a: 362).  

Na Zemplíne majú bohaté zastúpenie dva výrazné celky: chorovody 
a kolesá. Vo vidieckom prostredí však tieto spevno-tanečné prejavy dievok za 
tance v pravom slova zmysle neboli považované, a to z niekoľkých dôvodov: 
tancovali sa bez inštrumentálneho sprievodu, cez prestávky tanečných zábav, 
na svadbe, či priadkach, alebo počas nedeľňajších popoludní, keď nehrala mu-
zika na rôznych miestach dediny. Iným dôvodom bola realizácia niektorých 
prejavov v čase pôstu, v období, keď bol tanec zakázaný. To dokazujú aj 
mnohé výpovede informátorov, či výsledky dotazníkovej akcie ÚHV SAV 
z roku 1960.3 

Pre hudobnú a pohybovú zložku spevno-tanečných prejavov mladých 
dievčat je príznačná pestrosť a rozmanitosť foriem a tvarov. V choreografickej 
časti ženských tancov dominuje výrazné uplatnenie reťazových a kruhových 
formácií, priestorovo realizovaných v početných pôdorysných útvaroch. 
V niektorých prípadoch významnú úlohu zohráva herný moment, ktorý spätne 
podmieňuje choreografickú stránku tanca. 

Hudobný sprievod k týmto tancom tvoril výlučne spev piesní (len ojedinele 
k nim hral hudobný nástroj – napríklad ústna harmonika) s rozmanitým množ-
stvom strof, ktorý tvoril významnú zložku ženských tancov. Ich podstata teda 
nespočívala v zložitých tanečných a motivických variáciách, ale dôraz sa kládol 
predovšetkým na spevný prejav dievok (Martin 1979: 431). Hudobná štruktúra 
piesní, ktoré sú s niektorými ženskými tancami bezprostredne späté, poukazuje 
okrem iného na ich archaický pôvod, ich historické korene môžeme hľadať už 
v období slovanského stredoveku, keď kruhové tance predstavovali základnú 
tanečnú formu (Dúžek – Garaj 2001: 42, 80). Z jadra tanečného repertoáru boli 
vylúčené už v období renesancie novovekou módou párových tancov, presunuli 
sa na jeho okraj, čím nadobudli charakter „doplnkových“, resp. príležitostných 
tanečných prejavov žien (Martin 1979: 431). V manifestnom repertoári žien 
pretrvali dievocké tance na Zemplíne približne do polovice 20. storočia 
a v latentnej forme žijú miestami do súčasnosti. 
 

                                                 
3 Ide o celoslovenskú dotazníkovú akciu ÚHV SAV z roku 1960, ktorá bola zameraná na výskum 
ľudových hudieb, ľudového tanca a hier dospelých a detí. Zo 418 lokalít Zemplínu boli spätne 
doručené vyplnené dotazníky zo 119 obcí, ktoré evidovali spolu 101 rôznych názvov tancov. 
Z toho len 39x bol potvrdený výskyt karičiek a chorovody neboli uvádzané vôbec. 
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Chorovody a chorovodné hry 
Do skupiny chorovodov a chorovodných hier zaraďujeme všetky kolek-

tívne kruhové a reťazové hry a hudobno-tanečné prejavy dospelých dievok 
realizovaných pri rôznych príležitostiach. Väčšinu z nich môžeme zaradiť 
k najarchaickejším „spevno-tanečným“ druhom (Jelínková 1967: 4). O ich sta-
robylom pôvode svedčí ako štruktúra sprievodných piesní, tak aj obradovosť 
a spätosť mnohých chorovodov s kalendárnym zvykoslovím a svadbou. 

Vo vidieckom prostredí chorovody za tanec považované neboli, pretože 
boli bez inštrumentálneho sprievodu a tancovali sa jednak na miestach pre 
tanec neobvyklých – obchádzanie dediny, polí, ako aj v termínoch, ku ktorým 
sa viazal všeobecne zákaz tanca a tanečných zábav. Často mali slávnostný, 
alebo miestami až obradný charakter. Príležitostne do popredia vystúpila zá-
bavná funkcia a herný moment, čím nadobudli formu chorovodných hier. 

„Pres Veľku noc chodzilo še špivajuci po valaľe. Aľe to ľem tak buľi ca-
have. Najvecej še špivala tota Do haju ľišočka, do haju. A to še chodzilo za 
ruki, abo me še polapaľi tak popot pazuchi, abo tak ľem me išľi jedna kolo 
druhej. Abo toto bulo Holodar, holodar, či doma hospodar, no a to še stalo tak, 
jeden rat tu, druhi rat tu a teras še rozbehovaľi a chtoru ulapiľi. Ta to me še tak 
baviľi.“ 4 

Najčastejšími termínmi realizácie chorovodov boli jarné obchôdzky dedín 
a polí počas predveľkonočného pôstu, hlavne na Smrtnú a Kvetnú nedeľu, no 
prezentovali sa aj na svadbách, či pri pasení kráv. Názvy chorovodov, resp. 
chorovodných hier boli rôzne, najčastejšie ich tvorili incipity sprievodných 
piesní, alebo sa nazývali podľa hravého motívu: Do haju ľišočka, do haju, Ho-
lodar, holodar, Puščaj kraľu, bo ja puščam, Alejaňok, Hoja Ďonďa, Rozmarin, 
;ruža, Na kraľovnu, Pavička, Šare huši ľeca, Mala ja frajira,….5 

Pre hudobnú a pohybovú zložku chorovodov je príznačná odlišnosť od 
kolesových tancov. Základ ich pohybovo-choreografickej časti tvorí rytmická 
chôdza, poklus, beh, množstvo zobrazovacích prvkov, priestorovo realizova-
ných v početných pôdorysných útvaroch ako napríklad rady, kruhy, rôzne 
krivky (EĽKS 1995a: 198). Poväčšine sa dievčatá pochytali za ruky a takto 
reťazovito pospájané chodili v rôznych priestorových útvaroch so spevom po 
dedine alebo po poliach. Časté bolo i prepletanie sa dievok, stavanie 
a podchádzanie bráničiek.  

                                                 
4 Inf. Varkondová Anna, nar. 1925, Trhovište. 
5 Pozri aj NEMCOVÁ, M.: Chorovody a dievčenské tance z východného Slovenska. Košice, 1992. 
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Chorovody sa obvykle končili kolesom – karičkou, ktorá sa vyznačovala 
jednoduchosťou a väčšou mierou obradovosti v hudobnej i pohybovej zložke, 
čím sa odlišovala od kolies tancovaných počas prestávok tanečných zábav. 
Súčasťou niektorých chorovodov bolo i používanie rekvizít, napríklad vyšívané 
šatky alebo zelené vetvičky. 

Hudobný sprievod k chorovodom tvoril spev piesní v pomalšom tempe, 
tematicky často pevne viazaných k určitej príležitosti, s prevládajúcim 2/4 
alebo 3/4 taktom. Pre prednes chorovodných piesní na Zemplíne je charakteris-
tický viachlas, umocnený osobitým regionálnym štýlom spevného prejavu žien 
a dievok. 

Chorovody a chorovodné hry boli na Zemplíne bežne rozšírené v 19. 
a začiatkom 20. storočia. Ich aktívne zastúpenie v repertoári dievok pretrvalo 
približne do druhej svetovej vojny. V povojnovom období, vplyvom kultúr-
nych, spoločensko-politických a hospodárskych premien vidieka, sa z reper-
toáru dievok vytrácajú, miestami v redukovanej podobe pri určitých tanečných 
príležitostiach – napríklad svadba, pretrvali i dlhšie. 
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Kolesá 
Druhú skupinu ženských spevno-tanečných prejavov tvorili kolesové 

tance, pre ktoré sa na Zemplíne zaužívalo pomenovanie do karički, karički. 
I keď historické pramene dokladujúce ich výskyt sú len z 19. storočia, ich ko-
rene sú späté so staršou tanečnou vrstvou. Dôkazom sú podobnosti a pre-
viazanosť kolesových tancov s chorovodmi a chorovodnými hrami (EĽKS 
1995a: 224). 

Hlavnými interpretmi karičiek boli predovšetkým dospelé dievky alebo 
mladé nevesty. No stalo sa, že karičky tancovali i staršie ženy, napríklad na 
svadbe,6 alebo večer na zábave, v čase, keď sa všetky dievky šli domov druhý-
krát prezliekať.7 Medzi dievky sa do kolesa neraz začlenili aj mládenci – pa-
robci, zakrútili sa s nimi v karičke a každú jednu za radom povytáčali v páre. 

Karičky, rovnako ako chorovody, vo vidieckom prostredí za tanec v pra-
vom slova zmysle neboli považované. A to jednak preto, že boli bez in-
štrumentálneho sprievodu a jednak preto, že sa tancovali cez prestávky taneč-
ných zábav, keď muzikanti oddychovali, prípadne boli súčasťou takých spolo-
čenských podujatí, pri ktorých muzikanti neboli prítomní. 

Pri karičkách z funkčného hľadiska dominantné postavenie nadobúdala ich 
zábavná a rekreačná funkcia, ale v spojení s tanečnými príležitosťami výroč-
ného alebo rodinného zvykoslovia nadobúdali obradný ráz. Ich funkčná zviaza-
nosť s rozmanitým množstvom tanečných príležitostí spätne ovplyvnila nielen 
formu karičiek, ale aj výber sprievodných piesní a tanečných krokov. 

Karičky, keďže netvorili jadro tanečného repertoáru prezentovaného na ta-
nečných podujatiach, môžeme pokladať za akési „doplnkové tance“. Tancovali 
sa počas prestávok na zábavách, na svadbe alebo na priadkach, keď nehrali 
muzikanti, cez nedeľné popoludnia a večery na dedine, za dedinou, alebo ako 
zavŕšenie chorovodov. Na tanečnom priestore však krúžilo niekoľko kolies na-
raz, prísne rozdelených podľa vekových vrstiev – rovňi. 

„Dzivki pres prestavku tancovaľi karički. Furt. Tak še polapaľi dookola 
a tancovaľi. A na valaľe večarami, ket ňehraľi hudaci, ta pošľi na valal dzivki 
a i paropci. Ajajaj!“ 8 

Pre hudobno-pohybovú stránku ženských kolies na Zemplíne je v porov-
naní s inými nevýchodoslovenskými regiónmi Slovenska príznačná jedno-
tempickosť. 

                                                 
6 Na svadbe mala pri rozlúčke dievok s nevestou karička obradnú formu. 
7 Prvýkrát sa dievky prezliekali krátko po začatí zábavy z kostolných šiat, do šiat určených gu 
hudakom, pretože v tých šatách, v ktorých sa chodilo do kostola, sa nepatrilo tancovať. Druhýkrát 
sa prezliekali večer, okolo desiatej, jedenástej – jednak z praktických dôvodov a jednak sa chceli 
ukázať jedna pred druhou, ktorá je parádnejšia. 
8 Inf. Tomašíková Anna, nar. 1909, Parchovany. 
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Základným choreografickým útvarom je kruh, od ktorého je odvodené 
i pomenovanie tanca. V kolese sa dievky väčšinou držali za chrbtom „objednu“. 
Po tanečnej stránke pozostávala karička z dvoch častí, krokovej-oddychovej, 
s miernym pootáčaním kolesa a skočnej-rušnej, s rýchlym krútením kolesa 
v smere pohybu slnka,9 ktoré sa striedali. Prepojenie medzi nimi tvorili rôzne 
varianty nástupných a ukončovacích motívov. Základnými tanečnými motívmi 
boli jednoduchá chôdza a krútenie po kruhu. Tie sa prizdobovali rytmickými 
podupmi, „prehadzovaním“ dievčat – resp. výmenou miest v protismere po-
hybu kruhu, priestorovými zmenami, bráničkami a zbortením kruhu do rôznych 
tvarov, ktoré sa vzájomne líšili od dediny k dedine. 

„Dookola še krucilo, pocifrovalo še, pozbijalo še jedna gu druhim i me še 
prepľitaľi, no prekrucaľi me še, jedna tak obešla dookola.10 I parobci vecka 
chodziľi do karički, pomedži dzivki postavaľi, vikruciľi še. Vikrucal každu 
dzivku u karičkoj dookola. Už mušela merkovac, žebi ňespadla jak ju vikrucil, 
žebi še nazat tam zapojila.“ 11 

Hudobný sprievod karičiek je vokálny.12 Tvorí ho viachlasný spevný pre-
jav tanečníc, ktorý je rovnako ako pri chorovodoch, významnou zložkou tanca. 
Melódie sú spevné, živé, väčšinou karičkové a čardášové.13 V piesňach dievky 
vypovedali o svojom šťastí i nešťastí, láske i trápení, o vzťahoch aj udalostiach 
bežných dní. Po tematickej stránke obyčajne námety piesní zostávali prevažne 
tie isté, často sa opakovali, menili sa len ich nápevy – hlasy.14  

Typický pre karičky bol niekoľkotaktový predspev vedúcej predspeváčky, 
ku ktorej sa následne pripojili i ostatné dievky. Od nej závisel výber piesne, 
tempa, rytmu a tanečných krokov. Pauzy medzi predspevmi jednotlivých piesní 
boli vypĺňané výraznými úkrokmi po smere kruhu. Dievčatá – 2 až 3 najlepšie 
speváčky a tanečnice, sa obvykle pri predspevoch striedali. Niekedy, ak nebolo 
zaužívané určité poradie predspeváčok, nová predspeváčka nečakala, kým do-
znejú posledné tóny piesne, a začala s predspevom ešte pred ukončením pred-
chádzajúcej slohy, aby ju nepredbehla ďalšia speváčka. Stalo sa aj, že začali 
predspevovať dve naraz. V takom prípade obe dievky čakali, ku ktorej sa so 
spevom pridá viac tanečníc a ustúpiť musela tá, ktorej skupina bola „prespie-
vaná“. 

                                                 
9 Rýchle sa karička krútila, len ak ju tancovalo menej dievok. V opačnom prípade prevládali kročné 
motívy a dôraz sa kládol na spev – pozn. autora. 
10 Informátorka tak popisuje spomínané „prehadzovanie“ dievčat v kruhu. 
11 Inf. Varkondová Anna, nar. 1925, Trhovište. 
12 Len príležitostne k nim hrala ústna harmonika – pozn. autora 
13 Kronika obce Parchovany, autor záznamu Pavol Chvála, r. 1954, s. 6–7. 
14 Zaujímavé je rozlišovanie pojmov pieseň a hlas, s ktorým som sa stretla. Zatiaľ čo pod piesňou 
rozumejú akýkoľvek spievaný text, hoci aj na tú istú melódiu, len tematicky odlišný, pod hlasom 
chápu nápev piesne. Teda hlas v ich ponímaní je totožný s naším ponímaním piesne. 
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„U karičkoj, to še dakedi prešpivovalo. A jak še vec ňepopuščilo, ta še ros-
padľi na dva karički. Bo buľi taki špivački, co ňepopuščiľi. Chto še vecej ulapil 
za totu, no ta še špivala tota špivanka. A tamta, co začinala druhu špivanku, 
tedi uš scichla, bo už jej ňebul chto ulapic a sama ňeprešpiva teľi dzivki. Ňigda 
ňezačinala špivac ľem jedna. Jednu začala vona, došpivala še, začala druha 
špivac. Aľe uš ponahľaľi, žebi mohla začac špivac. A tak tota še išče dokončo-
vala špivanka, aľe uš začinaľi dzivčata druhu, žebi ju dachto ňeobehnul, žebi 
vona sebe zašpivala.“ 15 

Na rozdiel od chorovodov, v repertoári dievok pretrvali karičky o čosi dlh-
šie, približne do polovice 60. rokov. Avšak nie na dlho, pretože najmladšia 
generácia rýchlo vypúšťa zo svojho repertoáru tradičné tance, dievocké kolesá 
nevynímajúc, s ktorými miznú i ľudová hudba a spev. 

 

 
 

                                                 
15 Inf. Semanová Anna, nar. 1938, Parchovany. 
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Tanečné príležitosti 
 

Jednou zo základných podmienok, dôležitých pre život ženských tancov, a 
ľudového tanca vôbec, boli a sú tanečné príležitosti.16 Ich časové vymedzenie 
v tradičnom vidieckom prostredí bolo rôzne, podliehalo rôznym okolnostiam: 
pracovnému cyklu, svetským i cirkevným zákazom a obmedzeniam. Tanec tak 
sprevádzal človeka v rôznych časových obdobiach počas celého života, od 
narodenia po smrť a počas kalendárneho roka. 

Z funkčného hľadiska môžeme tanečné príležitosti rozdeliť na slávnostné, 
obradové a rekreačné príležitosti spojené so zábavou. Inú kategorizáciu pred-
stavuje ich zadelenie do kalendárneho, rodinného a pracovného cyklu, pričom 
miera zastúpenia jednotlivých typov tancov pri jednotlivých príležitostiach bola 
rôzna. Počet tanečných príležitostí počas roka bol podmienený spôsobom ži-
vota vidieckeho spoločenstva. Tak, ako sa menili ľudia, menil sa aj charakter 
aktivít, ktoré dedinské obyvateľstvo formovali, menilo sa i miesto, čas i počet 
tanečných príležitostí. Niektoré zanikli, iné pretrvali do súčasnosti (svadba) 
a ďalšie sa stále vytvárajú. 
 
Tanečné príležitosti rodinného cyklu 

V tradičnom vidieckom prostredí bol život človeka sprevádzaný rôznymi 
významnými udalosťami, ktoré okrem iného poskytovali priestor aj pre ženské 
tance, či už v ich obradnej alebo zábavnej forme. Z rodinných obradov boli 
vhodnými tanečnými príležitosťami oslavy narodenia a krstu dieťaťa. Počas 
nich bola výrazná zvýšená iniciatíva žien, ktorá sa okrem ich obradnej funkcie 
prejavovala aj v realizácii bujarých ženských krstinových zábav, ktoré sa neza-
obišli bez kolesových tancov – karičiek vydatých žien. Ďalšou tanečnou príle-
žitosťou, ktorá vytvárala popri iných tancoch priestor i pre ženské tance bola, a 
miestami do dnes je, svadba.17 Podľa výpovedí najstarších informátorov ešte 
v medzivojnovom období trvala dlhšie – 3 dni, až jeden týždeň. 

Zo ženských tancov mali v štruktúre svadobných obradov a obyčají po-
četné zastúpenie chorovody aj kolesá. Tie sa však formou i funkciou líšili nie-
len od kolies a chorovodov prevádzaných pri iných, bežných tanečných príle-
žitostiach, ale aj navzájom v rámci jednotlivých etáp svadobného obdobia. 
Zmeny funkcie ženských tancov počas svadby – od obradovej cez reprezen-
tačnú, hospodársku, až po zábavnú, ovplyvnili aj ich celkovú formu. 

                                                 
16 Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska II. tanečné príležitosti definuje ako „situácie, podujatia 
a okolnosti vytvárajúce predpoklady pre realizovanie a uchovávanie ľudového tanca, tanečného 
repertoáru a tanečného poriadku.“ Bratislava 1995, s. 250. 
17 K všeobecnej charakteristike svadobného tanečného repertoáru pozri – DÚŽEK, S.: 
Charakteristika svadobného tanečného repertoáru a jeho jadro. In: Etnológia a kultúrne dedičstvo. 
Bratislava 2001, s. 83–90. 
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V predsvadobnom období sa obradné dievocké kolesá tancovali na zába-
vách spojených s vytím pierok – vinki, na vence a rozlúčkou mladuchy so slo-
bodou. Počas samotnej svadby príležitosť pre tance žien a dievok v ich zábav-
nej funkcii poskytovali sprievody svadobčanov, presuny skupín medzi svadob-
nými domami (napríklad pridančaňe – skupina svadobčanov prevážajúca mla-
duchino rúcho) a samotná svadobná zábava. Slávnostný reprezentatívny, mies-
tami až obradný ráz nadobúdali ženské kolesové tance, ktoré sa realizovali pri 
snímaní party (napríklad sviečkový tanec) a čepčení nevesty. Nasadenie čepca 
symbolizovalo zmenu doterajšieho dievockého stavu – z dievky sa stala žena. 
Po začepčení nevesty nasledoval obradný tanec nevesty so všetkými svadob-
čanmi vo vopred určenom poradí, tzv. redovi taňec, za ktorý sa obvykle platilo. 
Tanec vyjadroval prijatie nevesty medzi dospelých členov spoločenstva. Slo-
bodné dievky sa so začepčenou kamarátkou rozlúčili v tanci. Karička, ktorú 
tancovali mala obradný chorovodný charakter. V jej závere sa do kruhu zapojil 
aj ženích a vo vhodnej chvíli „vytancoval“, resp. ušiel s mladuchou preč. 
V minulosti boli bežné i zábavy pri dozvukoch svadby, tzv. rubeňe mladej, 
počas ktorého hrávali aj muzikanti a tancovali sa ženské kolesá. 

Skrátením svadobného obdobia na jeden deň vplyvom rôznych spoločen-
sko-politických a hospodárskych zmien došlo i k redukcii tanečných príleži-
tostí, vhodných pre manifestáciu ženských tancov. Avšak aj napriek tomu si 
svadba, v pomere k iným tanečným príležitostiam, dodnes zachovala pomerne 
najviac zo ženských tancov a tradičného tanečného repertoáru vôbec. 
 
Tanečné príležitosti kalendárneho cyklu 

Počas kalendárneho roka sa v tradičnom vidieckom prostredí okrem taneč-
ných zábav vyskytovalo viacero príležitostí, zvykov a obradov, ktoré poskyto-
vali dievkam a ženám priestor i pre tanec. 

Podľa výpovedí najstaršej generácie informátorov v zimnom období, 
v čase adventu, Vianoc až do Troch kráľov, keď začínal fašiangový čas, platil 
zákaz tanečných zábav. Zábavy na deň sv. Štefana a na Silvestra sa začínajú 
objavovať miestami v medzivojnovom období. Šíriť sa začínajú po druhej sve-
tovej vojne, ale nie sú ešte zaužívaným zvykom. 

Viac priestoru pre zábavu, tanec a stretávanie mládeže poskytovali priadky 
– večarki.18 Začínali sa približne po prvom novembri, a trvali až do konca 
fašiangov. Ženy a dievky sa za týmto účelom stretávali striedavo po rôznych 
domoch, zatiaľ čo dievčatá si podľa vrstovníckych skupín (rovňi) prenajali 
miestnosť – kudzeľnu chižu, za ktorú gazdinej zaplatili, väčšinou v naturáliách 
alebo peniazmi. 

                                                 
18 Pozri aj LUTHER, D.: Zabudnuté priadky. Bratislava : Prebudená pieseň, 1999. 
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Na priadky prichádzali za dievčatami i mládenci. Kým starší parobci mohli 
navštevovať všetky vekové skupiny dievčat, mladší mládenci smeli chodiť na 
priadky len k svojim vrstovníčkam. Spoločne sa potom mládež zabávala rôz-
nymi hrami, spevom, či tancom a stvárali rôzne huncútstva, ktorým nechýbal 
ani erotický podtext. 

„V ješeňi me chodľi na pratki. To zaš bul taki jeden dom, co tam nas gaz-
diňa prijala. No a gu nam chodľi vecka chlapčiska. Daras prišol taki, kedz mal 
taku harmoňiju ustnu, ta nam pohral, ta me potancovaľi i s chlapcami 
i dzivčata.“ 19 

Vo fašiangovom období chodievali na priadky k dievčatám i k ženám pri-
biranci. Boli to maskované postavy mládencov, dievok, mužov i žien, ktoré 
prichádzali k jednotlivým skupinám a s nimi sa zabávali a tancovali. 

„Pribiranci chodziľi. Z jednich pratkoch še prebľikľi taki dvomi, tromi, 
dzivki abo parobci a išľi na pribirance.“ 20 

„Toti ženi šicko chodľi na pratki do nas, bo tam švici eľetrika, ta še fajňe 
predze. A bulo tam pulno ženoch. Na jedno prestaľi prejsc, taki fičure buľi jak 
moja mac, tricec ročni, štiricec ročni ženi, ta še obľikaľi u nas za pribirankoch. 
Ta še popribľikaľi ženi za chlopoch, do takich starich šatoch, maľi barankovo 
čapki no a išľi na pratki. Znaľi, že dze starši ženi chodza a išľi tam postrašic. 
A vecka toto še špivalo: Prišľi do nas pribiranci, ňeznaľi tancovac. A toto voňi 
tam potancovaľi a vecka dze buľi chlopi, ta braľi ich tancovac a začaľi vecka 
z ňich cahac toti nohavki dolov.“ 21 

Čas fašiangov bol čas zábav a veselosti, ktoré sa koncentrovali hlavne do 
posledných troch dní – ostatňi fašengi. „Ta tam me robiľi, dze me na pratki 
chodziľi. I hudaci hraľi. Za tri dňi me fašengi maľi. Variľi ľem jejsc. Parobci 
kupiľi napoj, dzivki kuri, meso.“ 22 

Na záver fašiangov sa „prepriadala noc“. Šlo o voľnú zábavu, ktorá pos-
kytovala priestor i pre realizáciu kolesových tancov – karičiek, po ktorej nasle-
dovalo spoločné nocovanie mládencov a dievok na slame, ktorá sa nanosila do 
kúdeľnej izby. 

Oslavy fašiangov končili v utorok o polnoci, keď sa začínal predveľko-
nočný pôst, ktorým sa v tradičnom vidieckom prostredí začínalo jarné obdobie. 
Počas pôstu platil prísny zákaz tanečných zábav. V tomto období sa realizovali 
obradné chorovody a chorovodné hry, ktoré pre svoju jednoduchosť 
a v neposlednom rade i pre termín realizácie, za tanec považované neboli. Tra-
dičnými termínmi bola Smrtná a Kvetná nedeľa. Svedčia o tom jednak vý-
sledky dotazníkovej akcie z roku 1960, ako aj výpovede informátoriek, ktoré na 

                                                 
19 Inf. Semanová Anna, nar. 1938, Parchovany. 
20 Inf. Krivý Andrej, nar. 1906, Trhovište. 
21 Inf. Semanová Anna, nar. 1938, Parchovany. 
22 Inf. Krivý Andrej, nar. 1906, Trhovište. 
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otázku, či sa počas pôstu pred Veľkou nocou tancovalo, zhodne odpovedali, že 
tancovať sa nesmelo. Avšak v zápätí hneď dodali, že dievky na Smrtnú, resp. 
Kvetnú nedeľu, keď vyšli z kostola, pochytali sa za ruky a so spevom chodili 
po dedine, resp. sa hrávali hry za dedinou. 

„Pres Veľku noc bulo zakazane. Naj Boch chraňi! Ta dze bi to bulo, vo 
veľkim posce kebi zabavi buľi jak teras. Aľe dzivki chodziľi po valaľe špivajuci, 
za ruki še polapaľi, taki lanc a špivaľi Do haju ľišočka, do haju. Po valaľe 
chodziľi pres pust v ňedzeľu večar, da do dzeviatej.“ 23 

Veľkonočné sviatky sú najväčšími cirkevnými sviatkami v roku. 
V minulosti sa slávili množstvom obradov a zvykov, spojených s roľníckou 
prácou, ktoré mali zabezpečiť plodnosť a prosperitu. Súčasťou osláv v tradič-
nom prostredí boli i tanečné zábavy, ktoré mládež po Veľkej noci zor-
ganizovala. Súčasťou tanečného repertoáru boli i karičky, ktoré sa tancovali 
počas prestávok. Termín konania prvej zábavy bol rôzny. Ale keďže Veľká noc 
bola veľkým sviatkom, väčšinou sa konala až na druhý alebo tretí deň, mies-
tami až v nedeľu o týždeň. 

Ďalšou príležitosťou pre tanec, teda aj pre realizáciu dievockých kolies, 
bolo stavanie májov a majálesy, ktoré sa konali vo voľnej prírode. Ešte kon-
com 19. storočia boli panskou, resp. stavovskou záležitosťou, ale v 20. storočí 
sa z miest začali šíriť i na vidiek. Máje stavali mládenci v predvečer prvého 
mája pred brány domov, v ktorých mali dievku na vydaj. Večer sa potom konali 
zábavy. V Tušiciach sa zakladali na strechy domov, ktoré boli v tom čase ešte 
nízke. Stavanie májov pretrvalo miestami do súčasnosti. 

Osobitou príležitosťou v priebehu kalendárneho roka, ktorá na vidieku 
pretrvala približne do 30. rokov 20. storočia bolo pálenie svätojánskych ohňov 
– tzv. sobotki, ktoré sa zapaľovali vždy v sobotu, od Rusadiel (sviatok zoslania 
Ducha Svätého) do dňa svätého Jána (24. júna). Ale napríklad v Parchovanoch 
sa realizovali až do roku 1960 (Dúžek – Garaj 2001: 365). Dievčatá so spevom 
vyšli za dedinu, kde mládenci na krížnych cestách nachystali ohne, ktoré za 
spevu jánskych piesní preskakovali a zabávali sa. Potom sa vrátili do dediny, 
kde ešte chvíľu potancovali (pravdepodobne karičky) a rozišli sa.24 

V letnom i jesennom období sa v dedinách slávili cirkevné sviatky. Z nich 
pre spoločenský život obyvateľov mali význam odpustové slávnosti,25 počas 
ktorých sa konali i tanečné zábavy. Počas odpustových zábav boli časté náv-
števy mládeže zo susedných dedín, čomu sa však netešila cirkev, pretože časté 
boli bitky mládencov. 

Letný cyklus poľnohospodárskych prác uzatvárali dožinkové slávnosti. 
Dožinky spočívali v slávnostnom odovzdávaní dožinkového venca gazdovi za 

                                                 
23 Inf. Krivý Andrej, nar. 1906, Trhovište. 
24 Inf. Topoľovský Jozef, nar. 1963, Parchovany. 
25 Rozumej pod tým slávnosť na počesť výročia vysviacky kostola alebo jeho patróna. 
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sprievodu žatevných vinšov a piesní, ktoré miestami nadobúdalo až choro-
vodný ráz. Gazda sa im za prácu poďakoval a pohostil ich. Potom nasledovala 
tanečná zábava za sprievodu harmoniky alebo v prípade, že išlo o majet-
nejšieho gazdu i celej muziky, na ktorej samozrejme nechýbali ani dievocké 
kolesá. 

Medzi príležitostné oslavy, spojené aj so ženskými ľudovými tancami pat-
rili dátumy politických sviatkov, zavádzaných v jednotlivých obdobiach, ktoré 
sa spájali s tanečnými zábavami. Takými boli napríklad v medzivojnovom 
období oslavy vzniku Československej republiky dňa 28. októbra, alebo akti-
vity Osvetového zboru, o čom svedčia i zápisy v obecnej kronike v Trhovišti: 
„Osvetový zbor a mládež ako v predošlých rokoch, aj toho roku usporiadal šesť 
divadelných hier, z ktorých niekoľko bolo spojených s tanečnou zábavou.“26 

V čase slovenského štátu členovia obecných Hlinkových gárd a Hlinkovej 
mládeže organizovali oslavy narodenia Adolfa Hitlera (20. apríla) alebo sláv-
nosti slovenskej štátnosti (14. marca). Ako nóvum zavádzajú Mikulášske ve-
čierky. 

Tieto príležitosti však až na činnosť hasičských zväzov a Osvetových be-
sied, mali krátkodobé trvanie, len do skončenia druhej svetovej vojny. 

K tradičným tanečným príležitostiam kalendárneho cyklu, ktoré poskyto-
vali priestor pre realizáciu ženských tancov do druhej svetovej vojny patrili 
priadky, fašiangy, predveľkonočné obdobie a Veľká noc, stavanie májov, deň 
svätého Jána, dožinky a odpustové slávnosti. K výraznej redukcii tanečných 
príležitostí kalendárneho cyklu dochádza po roku 1989, keď sa rozpadávajú 
miestne dedinské spolky a organizácie, ktoré boli organizátormi väčšiny taneč-
ných podujatí počas celého obdobia trvania komunizmu. 
 
Tanečné zábavy  

Okrem osláv významných rodinných alebo kalendárnych udalostí, osláv 
štátnych sviatkov, či výročí osobitú skupinu tanečných príležitostí počas roka, 
vhodnú aj pre realizáciu ženských kolesových tancov, predstavovali tanečné 
zábavy. V relatívne uzavretom dedinskom prostredí boli vhodnou príležitosťou 
pre stretávanie sa mládeže i ostatného obyvateľstva. Zároveň poskytovali mož-
nosti pre manifestáciu tanečných schopností jednotlivcov, čím zohrávali výz-
namnú úlohu pri uchovávaní a formovaní ženských kolesových tancov a taneč-
ného repertoáru vôbec. Na Zemplíne sa pre tanečné zábavy ustálilo pomenova-
nie „gu hudakom“, odvodené od pomenovania cigánskych cimbalových kapiel, 
ktoré tvorili inštrumentálny sprievod k ľudovým tancom. 

Do 50. rokov 20. storočia mali aj organizácia a priebeh zábav svoje ustá-
lené pravidlá a formy. Dbalo sa predovšetkým na to, aby sa nekonali v čase 

                                                 
26 Kronika obce Trhovište, autor záznamu Ján Michalič, r. 1934, s. 38. 



Etnologické rozpravy 2/2007 

 78

adventu, vo vianočnom období a počas predveľkonočného pôstu, keď boli 
zakázané. V takto vymedzenom období sa v týždni robievali zábavy výlučne 
v nedeľu popoludní, po skončení poobedňajšej bohoslužby – večurňi. Začiatok 
zábavy oznamovala muzika, ktorá začala hrať, akonáhle sa vyšlo z kostola. 
Miestom konania tradičných tanečných zábav bola do 60. rokov 20. storočia 
väčšinou krčma. No napríklad v lete bolo zvykom tancovať aj vonku, na rôz-
nych miestach dediny. Končili sa obvykle okolo jednej alebo druhej po polnoci. 

V tanečnom poriadku tradičných nedeľňajších zábav mali dievocké karičky 
postavenie akýchsi doplnkových tancov, ktoré sa tancovali cez prestávky. Po 
skončení tanečného kola sa mládenci a dievky rozdelili. Parobci chodili von, 
pili, alebo spievali, najstaršia generácia prípadne tancovala parobsku karičku. 
Dievčatá nemohli ísť von, ani sedávať na laviciach a už vonkoncom nemohli 
odísť k mládencom a piť alkohol. Preto cez prestávku tancovali karičky, 
v ktorej mali možnosť preukázať svoje tanečnícke a spevácke schopnosti. 

„Takoj jak še dokončilo tancovaňe, takoj dzivšata zaš išľi do karički. Mi 
jak pošľi večar, tam ňigda ňebuľi lavki, aňi stoli, že mi sebe na minutu ňešedľi. 
A parobci jak dotancovaľi, stanuľi gu šenku a tiš špivaľi. Ta dze bi bulo, žebi 
dzivka pošla gu parobkom špivac. Juj, ta dze! To šicki dzivki čestňe do karički 
išľi.“ 27 

Domov chodievali dievky s matkami alebo kamarátkami, niektoré odpre-
vádzali mládenci. „Domu še išlo naras. Dzivki s kamaratkami. No ta chtori mal 
frajirku, ta išol z ňu ju otprovadzic. Ňepuščil ju samu domu.“ 28 

V prípade, že sa zábava v nedeľu nekonala, chodievali mládenci a dievky 
gu hudakom do susedných dedín. Iný spôsob trávenia voľných nedeľňajších 
popoludní a večerov vo vidieckom prostredí predstavovalo stretávanie sa mlá-
deže „na valaľe“. Dievčatá spievali, alebo tancovali karičky a mládenci 
v skupinách vyspevovali ťahavé viachlasné piesne. 

„A kedz hudaci ňehraľi, ta choč dze, i na draže, na choriovski most še 
chodlo gu Ondave.“ 29 

„V ňedzeľu, kedz hudaci ňehraľi, po valaľe chodľi dzivki špivajuci. Pa-
robci už svojo špivaľi. A to tu chlapci špivaľi, tu dzivčata. Jedni pri karčme 
druhi na tamtim koncu, že zo všadzi sce čuľi všeľijaki špiv.“ 30 

Môžeme predpokladať, že intenzita tanečného života do prvej svetovej 
vojny bola takmer stabilná, bez väčších zmien. Jej určitú stagnáciu zapríčinili 
vojnové roky 1914–1918, keď usporadúvanie tanečných zábav bolo zakazo-
vané. Avšak ani zákazy úplne neutlmili tanečný život, a zábavy sa robievali 
potajme: „A hevtej vojni, šternaste, ta už ňebulo šľebodno. Ja už taki faťoch 

                                                 
27 Inf. Semanová Anna, nar. 1938, Parchovany. 
28 Inf. Krivý Andrej, nar. 1906, Trhovište. 
29 Inf. Mrázová Anna, nar. 1928, Trhovište. 
30 Inf. Semanová Anna, nar. 1938, Parchovany. 
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bul, no už mi mal dvanac roki, trinac, ta ňebulo šľebodno. Ta aš ľem pokradme 
u Ondave hraľi, tam pot verbami, hudaci.“ 31 

Po skončení prvej svetovej vojny došlo pod vplyvom politických zmien aj 
k zmenám v spoločenskom živote dediny. V povojnovom období boli zakla-
dané miestne Osvetové zbory a Dobrovoľnícke hasičské zbory, ktoré svojou 
činnosťou rozširovali možnosti spoločenského, a teda aj tanečného života. 

Počas druhej svetovej vojny vydala slovenská vláda Vládne nariadenie 
o mimoriadnych opatreniach,32 ktorým sa okrem iných bezpečnostných opatre-
ní, zakazovali i tanečné zábavy. Tie sa však rovnako ako za prvej vojny veľmi 
striktne nedodržiavali. Aj napriek zákazom sa zábavy konávali, o čom svedčí 
i zápis v obecnej kronike v Trhovišti, z roku 1942: „…paráda je veľká a každú 
nedeľu vyhrávajú cigáni v niektorej krčme.“33 Ináč to nebolo ani nasledujúci 
rok: „Zábavy, tancovačky, hoci sú úradne zakázané, robia sa na čierno.“34 

Podobne situáciu vykreslila aj opýtaná informátorka, A. Mrázová: „Kec 
bula vojna, ta každu ňedzeľu dachtori valal. U nas vojna ňebula, bo bula tam. 
Aľe u karčme ňešľebodno bulo, ta zato me tu na žabľiku pri ciganov tancovaľi, 
abo pri žobrackej chiži še tancovalo. Po cme. Ta to tedi f štiricecdruhim roku, 
ta ot tedi. Zacmeňe bulo, ta ňešľebodno bulo švicic, hrac, ľem po kradzme.“ 35 

V Tušiciach sa počas vojny konávali miesto zábav tzv. čajové večierky, 
ktoré poskytovali mládeži možnosť stretávať sa. 

„A za Slovenskoho štatu, za vojni, bulo zakazane zabavi, robiľi še čajovo 
večierki. Ta každa roveň mala u valaľe chižu, dz chodľi na pratki, še schadzaľi. 
A tam toti dzivki sebe vibiraľi gavaľiroch. A kedz maľi buc čajovo večierki, daľi 
mi takoho šivoho koňa a tim dospelim už som nošil pozvanki, že tedi a tedi. Aľe 
to bul vojnovi čas.“ 36 

Po skončení druhej svetovej vojny, v dôsledku spoločensko-politických 
zmien, nastal prudký kultúrny rozvoj dediny, čo poznačilo i jej tanečný život. 
Približne od polovice 50. rokov sa termín zábav začal miestami postupne pre-
súvať na sobotu: „Pri karčme me virošľi a to v sobotu, ňedzeľu hraľi hudaci, 
furt. Ta večinu ľem v sobotu, kedz ja dzivčila.“ 37 

Starou formou organizované tanečné zábavy sa postupne vytrácali a v 60. 
rokoch ich definitívne nahradili moderné zábavy s hudobným sprievodom big 
beatových kapiel. Zmena vo vývoji tanečných zábav nastala približne na pre-

                                                 
31 Inf. Krivý Andrej, nar. 1906, Trhovište. 
32 „Vládne nariadenie zo dňa 16. 3. 1939, ktorým sa činia mimoriadne opatrenia pre obvod celého 
Slovenského štátu.“ Slovenský zákonník 1939, číslo 9. 
33 Kronika obce Trhovište, autor záznamu neznámy, r. 1942, s. 117. 
34 Kronika obce Trhovište, autor záznamu neznámy, r. 1943, s. 125. 
35 Inf. Mrázová Anna, nar. 1928, Trhovište. 
36 Inf. Čačko Juraj, nar. 1926, Tušice. 
37 Inf. Semanová Anna, nar. 1938, Parchovany. 
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lome 70. a 80. rokov, keď sa aj v dedinskom prostredí rozšírili diskotéky, ktoré 
nahradili tanečné zábavy. 

Rovnako sa s ľudovým tancom zo života mládeže vytratili aj večerné stret-
nutia a spev dievok a mládencov na dedine, ktoré v minulosti nahrádzali ta-
nečné zábavy. Spev zastúpila reprodukovaná hudba a miesta stretania na dedine 
nahradili pohostinstvá a bary. 
 
Tanečný život a etiketa 
 

V tradičnom vidieckom prostredí, do polovice 20. storočia, bolo správanie 
jednotlivca podriadené normám, určovaným lokálnym spoločenstvom, a tak aj 
jeho participácia na tanečnom živote obce sa odvíjala od určitých normatívnych 
pravidiel. Pri opise spoločenských pravidiel správania sa budeme sa odvíjať 
predovšetkým z postavenia ženského pohlavia vo vidieckom spoločenstve, 
ktoré bolo určované hlavne hospodárskou hodnotou žien. Podriadená pozícia 
ženy v tradičnom prostredí vyplývala z jej ekonomickej nesamostatnosti 
a závislosti od mužského pohlavia, ktorá pretrvávala až do polovice 20. storo-
čia. 

Tanečná zábava pri muzike bola jednou z možností stretávania sa viace-
rých pohlavných a vekových skupín vidieckeho obyvateľstva. Najaktívnejšou 
vekovou kategóriou vo vzťahu k tancu bola mládež. Ona formovala tanečnú 
módu a bola nositeľkou zmien v tanečnom živote. Aktívna účasť mládencov aj 
dievok na tanečnom živote obce bola podmienená oficiálnym prijatím medzi 
dospievajúcu mládež, ktoré sa konalo po dovŕšení 15 rokov u dievčat a 16 ro-
kov u chlapcov, po preukázaní psychickej i fyzickej zrelosti jedinca. Väčšinou 
pasívnymi pozorovateľmi tanca boli starší ľudia, ďalej mladé nevesty 
a mladoženáči, ktorí chodievali na zábavy so svojím manželským partnerom, 
matky dievok, starí chlapi a ženy, ktorých úlohou bolo dohliadať na morálku a 
tanečný život mládeže, čím bránili prenikaniu novôt a módnych trendov. 

Na tanečných zábavách sa zoskupovali podľa stavu, priateľstva, generácií 
a pohlaví. Ženy stáli spolu, pozorovali tanečníkov a čakali na prípadné pozva-
nie do tanca. Ženáči sa venovali skôr pitiu, spevu a debatám, ale keď si vypili, 
s chuťou si aj zatancovali (Dúžek 1969: 557). Matky dievok prítomné na taneč-
ných zábavách plnili v roľníckom prostredí významnú úlohu pri výbere budú-
ceho manželského partnera. Všímali si, koľkokrát bola ktorá dievka vyzvaná do 
tanca a kým, s kým tancovala najčastejšie. Takto nadobudnuté informácie si 
medzi sebou navzájom vymieňali a spoločne uvažovali o vytváraní jednotli-
vých dvojíc, ktoré by mohli eventuálne uzavrieť manželstvo. 
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„A kedz hraľi hudaci, ta pulno maceroch tam bulo, okolo mura staľi a tak 
patreľi, že chtori jej dzivku vežňe na taňec. I do dvanastej tam toti macere staľi 
a patreľi, co ňebulo aňi mejsca.“ 38 

Do 50. rokov 20. storočia mali svoje ustálené pravidlá a formy aj organizá-
cia a priebeh zábav. Dbalo sa predovšetkým na to, aby sa nekonali v čase ad-
ventu, vo vianočnom období a počas predveľkonočného pôstu, keď boli zaká-
zané. V takto vymedzenom období sa v týždni robievali zábavy výlučne 
v nedeľu popoludní, po skončení poobedňajšej bohoslužby. 

„Gu hudakom še išlo aš poobedze, jak še višlo s koscela. O trecej 
v ňedzeľu vše.“ 39 

Rovnako ako organizovanie zábav, mala aj účasť na tanečnom živote svoje 
ustálené pravidlá a formy, ktorým boli tanečníci povinní sa podriadiť. Prvým 
pravidlom bolo primerané oblečenie mládencov a dievčat na tanečnú zábavu, 
ktoré muselo byť odlišné od sviatočného „kostolného“ odevu. Preto dievčatá 
prišli z kostola na zábavu len na chvíľu, kým sa nevracal dobytok z poľa. Po-
tom sa šli domov prezliecť z kostolných šiat, obriadili dobytok, najedli sa, 
a okolo piatej hodiny sa vrátili späť gu hudakom. 

„A na večar, ta o piatej, už mušela každa buc doma, še prezľic, porobic co 
trebalo, podojic kravi a nazat gu hudakom.“ 40 

Správanie mládeže počas zábav bolo určované tanečnou etiketou, ktorá 
zodpovedala všeobecne záväzným spoločenským normám a pravidlám správa-
nia sa. Tanečná zábava vo vidieckom prostredí predstavovala vhodnú možnosť 
pre stretávanie sa oboch pohlaví. Vystupovanie mládeže bolo pri tejto príleži-
tosti podriadené sociálnej kontrole zo strany dospelých a starších účastníkov, 
ktorí dohliadali na správanie aj tanečný život mládeže. Gu hudakom nemohlo 
prísť dievča samo, len v sprievode matky alebo inej staršej ženy z príbuzenstva, 
prípadne kamarátok. 

Vydaté ženy počas zábav sedávali na lavičkách okolo tanečného priestoru 
a pozorovali kto, s kým a ako tancuje, ako sa k sebe partneri správajú. Niektoré 
matky ostávali až do konca zábavy, aby odprevadili svoje dcéry domov. 

„No už veckaj i macere večar prišľi. Pošidaľi dookola karčmi po lavkoch 
babi a tak patreľi, chtora dzivka s chtorim parobkom tancuje, hutori, figľuje. 
Do polnoci a potim každa domu. Z macerami, s kamaratkami. Dakedi išľi ma-
cere z dzivkami a dakedi išľi dzivki na predek a macere za ňima. Parobci ot-
prevadzac, to bars malo chodziľi. To už ľem tak, kedz už važňe chodziľi, ta išol 
parobok z ňu. Inšak ňe.“ 41 

                                                 
38 Inf. Tomášiková Anna, nar. 1909, Parchovany. 
39 Inf. Varkondová Anna, nar. 1925, Trhovište. 
40 Inf. Varkondová Anna, nar. 1925, Trhovište. 
41 Inf. Varkondová Anna, nar. 1925, Trhovište. 
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Dievča, ktoré nevedelo tancovať, málokedy pozývali do tanca a taktiež si 
ťažšie hľadalo manželského partnera. Svoje tanečné a spevácke schopnosti mali 
dievky možnosť predviesť cez prestávky v karičke. Počas zábavy mali dievčatá 
zakázané opúšťať krčmu, alebo inú miestnosť, v ktorej sa zábava konala, aby sa 
nestratili spod prísneho dohľadu matiek. Ak išli dievky a mládenci na zábavu 
na druhú dedinu, matky už za nimi nechodili. Ale dievčatá nesmeli prísť domov 
neskôr, ako sa vracal dobytok z poľa. „Na druhi valal me chodľi s kamarat-
kami, to mac už ňeišla. Aľe ľem do večara, do piatej. Bo kedz prišla dzivka 
pozňejši domu jak kravi s poľa, ta už bulo plano.“ 42 

Tanečný prejav mládencov a dievčat bol tiež ovplyvnený tanečnou etike-
tou, ktorá určovala čo sa smie a čo nie. Nadradené postavenie muža vo vidiec-
kom spoločenstve odrážal aj spôsob, akým mládenci vyzývali dievčatá do 
tanca. Väčšinou sa obmedzil na kývnutie prstom, hlavou, poprípade na dievku 
žmurkol, alebo na ňu zavolal po mene. 

„Ta skivnul mi na ňu, abo skričel: Hančo aľebo Marčo, poc tu! Ňeklaňal 
še ňikto ňikomu. Ona bula rada, že tancovala.“ 43 

Dievča bolo povinné na takéto vyzvanie reagovať, bez ohľadu na to, 
o akého tanečníka išlo. V opačnom prípade, ak odmietla ísť tancovať, mohol jej 
dať mládenec zahrať marš a dievka musela zo zábavy odísť. Stávalo sa to však 
málokedy. Išlo skôr o akýsi mýtus, ktorého cieľom bolo zastrašiť dievčatá. 

„Ta to malokedi tak bulo, že jej marš dal zahrac. A haňba, bars bula 
haňba. To už še dzivka vecka ňeukazala ňigdze za dluchši čas, bo še haňbila. 
No ta ňechcela isc gu ňomu tancovac, ta marš, idzeš von!“ 44 

„No ta parobek s paľcom kivnul, abo skričel: Haňko, poc na jeden! A už 
me išľi. Mušeľi me, bo bi nas dal vihrac. Choč ňescece, aľe mušice. Pošľe vas 
domu, a tak po haňbe žebi sce išľi. Marš hraľi a chtora bula vihrata, ta pošla 
plačuci domu.“ 45 

Počas tanca si mládenci partnerky nevymieňali. Dievčatá si vystriedali 
vždy v novom tanečnom kole. „To vše zos druhu me tancovaľi. Ta to tak me 
braľi za redom.“ 46 

Pri párovom tanci bolo dôležité, ako sa dievča drží a ako sa vie prispôso-
biť, dominantné a vedúce postavenie mal vždy muž. Pohľad očí ženy, sklopený 
do zeme, bol nielen vyjadrením hanblivosti a podriadenosti, ale umožňoval 
žene sledovať pohyby nôh muža, čo bolo pre vzájomnú súhru partnerov nevy-
hnutné. Keďže schádzanie mládencov a dievok o samote nebolo dovolené, muž 
a žena tancom spolu komunikovali a preciťovali vzájomné dotyky. 

                                                 
42 Inf. Varkondová Anna, nar. 1925 Trhovište. 
43 Inf. Tomášik Ján, nar. 1929, Parchovany. 
44 Inf. Varkondová Anna, nar. 1925, Trhovište. 
45 Inf. Bálintová Anna, nar. 1926, Tušice. 
46 Inf. Krivý Andrej, nar. 1906, Trhovište. 
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„Ta jedno do boka patrelo, da jedno tu, na kark, bo parobok bul vekši jak 
dzivka. Aľe to bula inšaka moralka. Tedi to bulo: A co mi povedza ľudze?“ 47 

Po skončení tanca mládenci dievčatám neďakovali, ale ich bez slova ne-
chali na tanečnom parkete a odišli. Poďakovanie za tanec prišlo do módy až po 
druhej svetovej vojne vplyvom mestskej kultúry. „No ta jak prestaľi hrac, ta 
každa pošla nazat na svojo mesco, dze stala.“ 48 

„Tam dze ostaľi tancovac, vun še vikrucil svojim bokom i vona. Ňedzeko-
val. Ňič.“ 49 

K zmenám tanečnej etikety, a spoločenských noriem vo všeobecnosti, do-
chádza po druhej svetovej vojne, vplyvom spoločenských zmien. Mládež čas-
tejšie odchádza za prácou a do škôl mimo obce, do miest, čím narúša dovtedaj-
šiu kultúrnu izoláciu dediny a otvára ju pôsobeniu nových módnych trendov a 
vplyvov, ktoré formujú nové spoločenské pravidlá a normy, záväzné pre oby-
vateľov lokálneho spoločenstva. Ako také zasahujú aj do oblasti tanečného 
života novej povojnovej generácie. Nárast vzdelanosti a hospodárskej samo-
statnosti žien poznačil ich celkový tanečný prejav. 

V tanci sa emancipácia žien prejavila ich sebavedomejším vystupovaním. 
Cez prestávky sa sedelo spoločne, dievky aj mládenci, za stolmi, kde sa väčši-
nou zoskupovali podľa záujmových alebo vrstovníckych skupín – partií. 

Zotieranie rozdielov medzi pohlaviami sa na zábavách prejavilo 
v uvoľnenejších mravoch dievčat, medzi ktorými sa začali objavovať také, 
ktoré spolu s mládencami pili alkohol a fajčili cigarety. 

S presadením moderných tancov v tanečnom repertoári a nástupom disko-
ték v 80. rokoch 20. storočia sa začali vo vidieckom prostredí narúšať zauží-
vané normy správania a čoraz viac sa približovali etikete platnej v meste, ktorá 
čoraz viac zotierala rozdiely v správaní medzi pohlaviami. 
 
Záver 
 

V repertoári tradičnej tanečnej kultúry Zemplína mali zo ženských tancov 
bohaté zastúpenie dva výrazné celky: chorovody a kolesá. Vo vidieckom pros-
tredí však tieto spevno-tanečné prejavy dievok a žien za tance v pravom slova 
zmysle neboli považované, a to z niekoľkých dôvodov: tancovali sa bez in-
štrumentálneho sprievodu, cez prestávky tanečných zábav, na svadbe, či 
priadkach, alebo počas nedeľňajších popoludní, keď nehrala muzika na rôznych 
miestach dediny. Iným dôvodom bola realizácia niektorých prejavov v čase 
pôstu, v období, keď bol tanec zakázaný. 

                                                 
47 Inf. Tomášiková Anna, nar. 1909, Parchovany. 
48 Inf. Krivý Andrej, nar. 1906, Trhovište. 
49 Inf. Varkondová Anna, nar. 1925, Trhovište. 
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Kým v tanečnom poriadku tanečných zábav kolesové tance – karički, zau-
jímali pozíciu doplnkových tancov, pri iných tanečných príležitostiach, ako 
napríklad rozlúčka mladuchy s kamarátkami, priadky, jarné obchôdzky a iné, 
mali ženské kolesá dominantné postavenie. V manifestnom repertoári žien 
pretrvali dievocké tance na Zemplíne približne do polovice 20. storočia 
a v latentnej forme žijú miestami do súčasnosti. 
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Nosenie nákladov ako forma zamestnania  
a transportné prostriedky v kontexte rozvoja turistiky  

v prostredí Vysokých Tatier 
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frame, hamper 
 
The paper explores the forms of mountain and high-mountain transport on the Slovak 
side of the High Tatras since the time of the first mountain discoverers until the present 
day. It also examines the differences between particular historical periods in terms of 
transportation and general model of organization of high-mountain transport. The 
paper is based on the results of the field research, literature, as well as analysis of an 
ample photographic and iconographic material. It aims to answer the following 
questions: when did people begin to carry cargos to the mountains; what were the 
principal areas and means of high-mountain transport; what population groups have 
specialized in this profession and for what social reasons. 
 

 
…My naozaj nevieme už nič inšie iba vyniesť metrák koksu, sem hore, pod oblaky, každé 
kilo, konzervu, každý liter… všetko na vlastnom chrbte… po celé mesiace, po celé roky, 
ako dve mulice, ako ťažné kone, …bez prestania, bez únavy… 

(citát z filmu Orlie pierko1) 
 
 

Európska i slovenská etnológia sa hlavne v 2. polovice 20. storočia po-
merne podrobne zaoberala transportom, transportnými prostriedkami a dopra-
vou v rôznych podobách. V oblasti Vysokých Tatier sa v tomto období robili 
etnografické výskumy, ktoré sa zaoberali ľudovým transportom a dopravou, len 
veľmi okrajovo horským a vysokohorským transportom (Olejník 1960; Podolák 
1953–1967; Kopczyńska-Jaworska 1962, 1973). Veľa informácií o transport-

                                                 
1 Film Orlie pierko, réžia M. Hollý, vyrobil československý film Bratislava, štúdio krátkych filmov 
v roku 1971. Bližšie pozri: 
 http:// www.sfd.sfn.sk., alebo www.fdb.cz/filmy/25953-Orlie pierko.html 
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ných prostriedkoch nájdeme v dotazníkoch, ktoré sa vypĺňali v rámci dotazní-
kového výskumu pre potreby Etnografického atlasu Slovenska. Všetky spomí-
nané materiály mapovali tradičné transportné pomôcky, techniky nosenia, či 
terminológiu. 

Transport má v každej spoločnosti množstvo foriem a variantov, ktoré sa 
vývojom ľudskej civilizácie a technickým pokrokom menia, zdokonaľujú, pre-
vrstvujú. Preto možno v každom historickom období v rovnakej spoločnosti 
zachytiť súčasne najjednoduchšie formy aj formy zložité, technicky dokonalej-
šie.  

V slovenskej odbornej etnologickej literatúre sa termínmi transport a do-
prava označujú jednak spôsoby a jednak prostriedky, ktorými sa prenášajú 
a dopravujú rôzne náklady z miesta na miesto. Systém tradičného transportu 
a dopravy nebol a nie je v žiadnom prípade jav statický, ale práve naopak, je to 
veľmi dynamický jav, ktorý sa mení v závislosti od daných hospodárskych, 
sociálnych, ekologických a historických okolností (Paríková 1979: 5–7).  

Medzi termínmi transport a doprava je nutné rozlišovať. Transport vo vše-
obecnosti znamená spôsoby a prostriedky, ktorými človek premiestňuje ná-
klady a bremená výlučne pomocou vlastnej sily, to znamená nesením alebo 
ťahaním vlastnou silou. K spôsobom nosenia nákladov patrí nosenie nákladov 
priamo v rukách, na pleci, či chrbte (Paríková 1979: 5). Inou formou nosenia je 
nosenie bremien za pomoci transportných pomôcok na ramene (tašky, kapsy, 
plachty…), na chrbte (plachty, torby, noše, krošne, batohy…), v rukách (koše, 
košíky, vedrá, gelety…) a pre naše prostredie menej časté nosenie nákladu na 
hlave2 (v košoch, nádobách).  

Doprava znamená spôsoby a prostriedky, ktorými sa náklady premiestňujú 
pomocou mechanizmov s ľudskou silou alebo záprahom. Do tejto skupiny 
patria všetky kolesové dopravné prostriedky – fúriky, dvojkolesové vozíky, 
vozy, sane, zvlače, člny a plte (Paríková 1979: 6). 

Štúdia sa venuje transportu ľudskou silou za pomoci transportných pomô-
cok ako forme zamestnania v priestore Vysokých Tatier a ich podhoria na ich 
slovenskej strane. Analýzou archívnych materiálov, ich porovnaním s inými 
prameňmi (fotografické, ikonografické pramene) a vlastným terénnym vý-
skumom3 sa snažím sledovať, aké transportné pomôcky, známe v sledovaných 

                                                 
2 O tomto spôsobe transportovania informuje napríklad R. Bednárik (1950: 7) alebo L. Baran 
(1973: 59). Ich informácie sa však odlišujú. Baran uvádza, že transport na hlave sa vyskytuje 
v Československu, a teda na Slovensku iba v jednej lokalite, v Hutách pod Tatrami, kde nosili na 
hlave upevnené plachty na seno. R. Bednárik informuje, že nosenie na hlave je typické na 
Slovensku iba pre lokality Mojtín a Priedhorie, kde náklad na hlave nosia muži obchodujúci 
s galantériou. Tovar mali v košoch oválneho tvaru, pod ktorý si na hlavu položili venček z vlny, 
obtiahnutý plátnom.  
3 Terénny výskum bol realizovaný vo Vysokých Tatrách v rokoch 2000–2003, a rokoch 2006–
2007. Vzorku respondentov tvorilo 32 bývalých i súčasných nosičov vo veku od 21 do 87 rokov, 13 
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lokalitách v transporte ako súčasti obhospodarovania pôdy a chovu zvierat sa 
používali aj pri nosení nákladov priamo vo Vysokých Tatrách. Ďalej sa snažím 
nájsť odpovede na otázky, na aké formy a ako nadväzoval vysokohorský trans-
port na transport v podhorí Vysokých Tatier. Teda kto a aké nosil náklady, 
akým spôsobom, akými prostriedkami a pri akých príležitostiach.  

Vysokohorský transport a nosenie nákladov vo vysokohorskom prostredí 
ako zamestnanie sa okrem Vysokých Tatier vyskytoval na Slovensku aj 
v Nízkych Tatrách a v Malej Fatre. V Nízkych Tatrách sa týmto spôsobom 
zásobuje dodnes chata M.R. Štefánika pod Ďumbierom a v prípade nepriazni-
vého počasia (ak nepremáva lanovka) i Kamenná chata pod Chopkom, vo Fatre 
je to dodnes chata pod Borišovom. Z okolia nám najbližšieho máme údaje 
a zmienky o nosičskej profesií z poľskej strany Tatier – Podhalia, kde nosičov 
nazývali chłopi pod torbe, podľa torby – transportného prostriedku, ktorý pou-
žívali na nosenie nákladov. Od 18. storočia sa udomácnil termín tragarz, tra-
gare, čo znamená nosič.  
 
Prenikanie ľudí do Vysokých Tatier 
 

Človek sa už od nepamäti snažil navštevovať a spoznávať hory, a v prvom 
rade hlavne využívať ich bohatstvo (fauna, flóra, nerastné bohatstvo) vo svoj 
prospech. O prvých dobyvateľoch a objaviteľoch Vysokých Tatier písali už 
mnohí autori a venovať sa tejto problematike by bolo len kopírovaním ich ma-
teriálov. Z mnohých spomeňme Ivana Bohuša (Bohuš 1976, 1977, 2004) 
a Ivana Houdeka (Houdek 1951, 1976), ktorých práce najviac osvetlili obdobie 
objavovania a dobíjania Tatier. 

Archeologické nálezy dokazujú, že Popradská kotlina bola husto osídlená 
už v mladšej dobe kamennej. Nálezy priamo vo Vysokých Tatrách tiež utvr-
dzujú archeológov, že títo ľudia sa dostali veľmi vysoko do hôr, kde hľadali 
najmä rudy kovov.4  

Vysoké Tatry ako pohorie boli veľmi dlho „zemou nikoho“. Až po zavrá-
tení tatárskeho nebezpečenstva v polovici 13. storočia sa uskutočnila systema-
tická kolonizácia južného úpätia Tatier. Tak na miestach získaných vyrubova-
ním a vypálením lesa vznikli dnešné podtatranské obce Važec, Štrba, Bati-
zovce, Gerlachov, Štôla, Rakúsy, Lendak a mnohé iné (Bohuš 2004: 8–9). 
Kolonizácia tatranského podhoria pokračovala začiatkom 16. storočia. Vtedy 

                                                                                                            
chatárov vo veku od 32 do 82 rokov, a 20 ostatných zamestnancov chát. Výsledkom výskumu 
v rokoch 2000–2002 bola diplomová práca: Horskí nosiči. Historicko-etnologický pohľad na 
socioprofesnú skupinu. Katedra etnológie FF UKF Nitra, 2002, 97 s. 
4 Podrobne sa tejto problematike venoval archeológ J. Vladár (Vladár 1970) a historik I. Bohuš 
(Bohuš 1977, 2004). 
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ho zasiahla kolonizácia na valaskom práve. Jej vplyvom sa rozšíril pod Tatrami 
salašnícky chov oviec a pastierstvo.5 

Prvými ľuďmi, ktorí podľa historických záznamov chodievali v minulosti 
do hôr, boli najmä bylinkári a korienkári zbierajúci liečivé rastliny i lesné 
plody. Na ich prenos používali torby alebo traky zhotovené z kôry stromov 
(Olejník 1950: 41). Zároveň s nimi začali do hôr prenikať i pastieri, ktorí začali 
vyháňať do dolín, na čistiny, poľany a hole stáda oviec, volov, kráv a koní. 
S ovcami vnikali neskôr i do vyšších pásiem. Hlavne na prelome 17. a 18. sto-
ročia sa v Tatrách výrazne rozvinulo pastierstvo. V 18. storočí už pastieri so 
stádami prenikali všade tam, kde to ako-tak terén dovoľoval a kde našli vhodnú 
pašu. Najlepšie podmienky boli v Západných a Belianskych Tatrách, kde sa 
dostali so stádami až na hlavné hrebene. Raritou v tomto smere boli pastieri 
z poľskej obce Jurgov, ktorých môžeme nazvať pastiermi-nosičmi. Na 
vlastných chrbtoch vynášali svoje ovce na vrcholové plató Muráňa, aby tam 
spásli na inak neprístupnom vrchu hustú a výživnú trávu. Až do polovice 20. 
storočia bolo možné v strmých výšvihoch pod vrcholom nájsť zvyšky rebríkov, 
po ktorých vystupovali (Marec 1993: 43). Pastieri si nosili na salaše všetko 
potrebné sami, od oblečenia a potravín, náradia a nádob potrebných na dojenie 
a spracovanie mlieka až po prepravu mliečnych výrobkov do dedín, k 
majiteľom oviec a obchodníkom a prepravu primitívnych pastierskych obydlí 
do vyšších polôh v závislosti od presúvania salaša. Na prenášanie syra slúžili 
plátenné alebo vlnené tašky, plachty a drevené gelety. Na nosenie tekutín – 
mlieka a žinčice používali nádoby zo smrekového dreva, ktorým sa 
v goralských obciach hovorilo baryuky, v oblasti spišskej Magury oboňky, 
obuňky, vo Važci obonyja. Mlieko a žinčica sa v nich nosili tak, že sa nádoby 
naplnili, dali do pevných vriec nazývaných bisahy a pripevňovali na chrbát 
koní. Preto chodili s týmto nákladom zo salašov zvyčajne dvaja ľudia, jeden 
viedol koňa a druhý vzadu pridržiaval vrecia, aby sa z koňa nezošmykli. Od 
začiatku 20. storočia sa tieto transportné pomôcky používali i na transport vody 
na vysokohorské chaty. V menších baryueckaf nosievali pálenku a víno 
k prácam na pole, do hôr i na horské výstupy.  

Ďalej to boli poľovníci, rybári, drevorubači, pašeráci i zbojníci, ktorí sa 
uchyľovali do týchto vtedy málo známych lokalít. Zbojníci a pašeráci využívali 
Tatry ako priestor ťažko kontrolovateľných horských prechodov medzi Uhor-
skom a Poľskom. Svoje náklady nosili v konopných a ľanových plachtách, 
prútených košoch, košíkoch nazývaných koš, fiľfajs, kreptuch, ďalej v kožených 
alebo plátenných torbách, alebo vreciach pripevnených k telu.  

Za vidinou obrovského zisku sem prichádzali i pytliaci. Svoje „výpravy“ 
podnikali hlavne pre svište a kamzíky. Masť zo svišťa sa pokladala za liečivú, 
                                                 
5 Bližšie o rozvoji pastierstva vo Vysokých Tatrách pozri napríklad Podolák (1967, 1982); 
Zuskinová (1999).  
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pomáhala pri padúcnici, triaške, lámke a suchotách. Kamzíkov lovili pre paro-
hové trofeje, mäso a „kamzičie guľky“.6 Ulovené zvieratá nosili v plátenných 
vreciach alebo na špeciálne upravených drevených nosidlách.  

Postupne sa k týmto návštevníkom hôr pridávali baníci a hľadači pokladov, 
ktorí sem prichádzali za vidinou úspechu a rýchlo nadobudnutého bohatstva. 
Hľadali v Tatrách rudy kovov, hlavne zlato a striebro, meď, olovo, antimón 
a cín. Stopy banskej činnosti v podobe štôlní a zvyškov domcov vidno mies-
tami i dodnes. Najstaršou a najdlhšie udržiavanou baňou bola baňa pod Krivá-
ňom, ktorá vznikla na začiatku 15. storočia. Baníci si do provizórnych obydlí – 
baníckych krámcov vynášali potrebný materiál, potraviny a nástroje na chrb-
toch v jednoduchých transportných pomôckach – plachtách, košoch, tanistrách, 
a na prepravu ťažších nákladov využívali malé horské poníky (Olejník 1964: 
63).  
 
Začiatky turistiky a nosičského remesla 
 

S horskými vodcami a nosičmi sa sporadicky stretávame v literatúre 
a prameňoch už od 13. storočia, ale až do polovice 19. storočia sú to len kusé 
a roztratené správy.7 Nosičov využívali napríklad pri vymeriavaní chotárov na 
vynášanie potrebného materiálu, potravín. V literatúre zaoberajúcej sa Vyso-
kými Tatrami na slovenskej i poľskej strane je podrobne opisovaný i výlet 
kežmarskej hradnej panej Beaty Łaskej-Kosciełeckej, ktorá v druhej polovici 
16. storočia spolu so skupinou sprievodcov a nosičov navštívila Tatry.8 Až do 
polovice 16. storočia však navštevoval tatranské doliny, prípadne štíty človek 
len z hospodárskych dôvodov. Pravidelní návštevníci hôr v tomto období boli 
len už spomínaní bylinkári, baníci, pastieri a pytliaci a náhodní zvedavci, ktorí 
sa pri svojich potulkách postupne dôverne oboznamovali s terénom, stávali sa 
jeho dobrými znalcami a získali spoľahlivú orientáciu v horách. 

Pod vplyvom renesančných myšlienok sa ľudia začali zaujímať o Vysoké 
Tatry z iných ako hospodárskych dôvodov. Bola to hlavne zvedavosť, túžba po 
vedomostiach, láska k horám, ktorá sem privádzala ľudí, a tak začína éra turis-
tického spoznávania Tatier. Od 16. storočia prichádzajú do nich ľudia, ktorí 
začali vnímať ich krásu a jedinečnosť a stávali sa z nich prví výletníci a turisti. 
Spočiatku dochádzalo k vzájomným stretnutiam a kontaktom obyvateľstva 
podhoria Tatier a výletníkov náhodne, v pastierskych kolibách, na salašoch, či 
na cestách. Časom pastieri, baníci a pytliaci zistili, že vedomosti a skúsenosti 
                                                 
6 Kamzičie bezoárové guľky (lat. gegagrophilae): hnedo až čierno zelené bezoárové guličky, 
tvoriace sa v žalúdku starších kamzíkov zlepením nestrávených zvyškov bylín. Dosahujú veľkosť 
vlašského orecha. Potlčené na prach sa predávali veľmi draho ako všeliek proti siedmim chorobám. 
7 Bližšie o prvých návštevníkoch Tatier pozri Bohuš (2004, 2007); Nováková (2002, 2003).  
8 Opisovaný výlet spomínajú vo svojich prácach Bohuš (1977); Parysky-Paryska (1995) a mnohí 
iní. 
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zo života v horách spolu so službami ako nosenie batožín výletníkom a vodenie 
na niektoré prístupnejšie miesta je možné speňažiť. Začali sami ponúkať výlet-
níkom prechádzky do hôr, náročnejšie túry, nosenie batožiny, zabezpečovanie 
nocľahu, potravín a iných vecí. Pytliaci prenikali pri svojich výpravách za kam-
zíkmi vyššie. Poznali horské sedlá a prechody, vedeli teda ponúknuť záujem-
com o ťažšie výstupy a priekopníkom horolezectva i takéto túry.  

Od 17. storočia sa o vodcovskú službu začali zaujímať príslušníci spišskej 
podtatranskej inteligencie, kňazi a lekári, niektorí vzdelaní statkári a predo-
všetkým profesori z kežmarského lýcea, ktorých si návštevníci dohovárali 
v podtatranských dedinách a mestečkách na základe odporúčaní (Bohuš 2004: 
9). Informácie o Vysokých Tatrách nadobudli od bylinkárov, pytliakov a po-
ľovníkov, a keď sa oboznámili dokonale s prostredím, sami sa ujali vodcovskej 
služby. Vodcovia z radov inteligencie nevykonávali nosičské práce. Preto sa 
popri nich stali neodmysliteľnou súčasťou výprav nosiči – prostí dedinčania. 
Majetnejší furmančili, dovážali hostí na úpätie horstva, odkiaľ bolo treba 
pokračovať v ceste pešo aj s batožinou. Niekedy si turisti dohodli vodcu priamo 
v teréne. Bývali to väčšinou pastieri, pytliaci, baníci a bylinkári. Títo boli 
ochotní sprevádzať a zároveň nosiť i batožinu, lebo v ich prípade išlo v prvom 
rade o finančnú motiváciu. Druhá polovica 17. storočia je teda medzníkom vo 
formovaní sa nového zamestnania podtatranského obyvateľstva – nosičskej 
a vodcovskej profesie.  

Keď sa turista s vodcom dohodli na trase a honorári, bolo povinnosťou 
vodcu dať turistom pokyny a pripraviť spolu s nosičmi pre nich i pre seba vý-
stroj – súkenné nohavice, klobúk, topánky, vhodné transportné prostriedky, 
zásoby potravín. Podľa záznamov z rokov l683–1796 bolo povinnosťou 
vodcu/nosiča zaopatriť pre turistov pitnú vodu, ktorá sa nosila v plechovej fľaši 
alebo v drevených oboňkách. Z potravín sa do hôr najčastejšie nosilo mäso, 
šunka, chlieb, syr, víno, pivo alebo pálenka, ďalej puška, náboje, deky, ná-
hradné oblečenie. Nosiči potom tieto zásoby nosili v prútených košoch, nazý-
vaných koš, koš s lubni, fiľfajz, plachtách (grastuch, plafta, zajda) a v kožených 
torbách. Osobné veci si nosili v menších plátenných či kožených torbách (Bo-
huš 2004: 10–11). V ruke niesli vodcovia/nosiči kotlík na varenie vody alebo 
čaju a čajník. Do hôr sa chodilo minimálne na 2–3 dni. Vodcovia často spájali 
svoje túry so zberom liečivých rastlín i lovom na kamzíky (Eljasz 1870: 51, 
1881: 23 a n.). 

 Pomerne podrobný opis dobrodružného výletu s horským vodcom do Ta-
tier sa zachoval v diele Uhorský Simplicissimus z roku 1683: „…V obci tesne 
pod úpätím horstva žil učiteľ, ktorý za odmenu vodil človeka aj niekoľko dní po 
horách a pritom mu ukazoval najväčšie pozoruhodnosti. Došli sme k nemu a on 
sa nás spýtal, koľko dní sa chceme venovať vychádzke. Keď sme sa dohodli, 
vtedy nám povedal: musíte si vziať toľko a toľko chleba, vína alebo piva. Keď 
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chcete mäso, dám vám uvariť pár šuniek alebo kamzíčích stehien. Tu mám 
vrece so železami na kolená, potom laná. Ja vezmem pušku; každý z vás bude 
mať dlhú palicu, na konci s kamzičím rožkom a dole s lopatkou, aby ste mohli 
vyhrabávať korienky a s rožtekom sa zachytávať pri šplhaní. Musíte ma vo 
všetkom poslúchať a podeliť sa so mnou o korienky, ktoré vám prikážem zbie-
rať“ (Bohuš 2006: 11).  

V 19. storočí boli sociálne pomery podtatranského ľudu veľmi nepriaznivé. 
Zlá ekonomická situácia, opakujúce sa neúrodné roky a živelné pohromy nú-
tili sociálne najslabšie skupiny obyvateľstva hľadať obživu i v nosičskom 
a vodcovskom remesle. Nosenie bremien turistom, spojené s vodením sa stáva 
zamestnaním obyvateľov obcí: Veľký Slavkov, Stará a Nová Lesná, Štôla, 
Ždiar, Lendak, Mlynica, Rakúsy, Gerlachov (Olejník 1960: 4–5).  

Založením tatranských osád Smokovec (1793, dnes Starý Smokovec) a 
Dolný Smokovec (1881), výstavbou Košicko-bohumínskej železnice (1867–
1872) a vznikom železničných staníc v Štrbe a Poprade a sprístupnením Belian-
skej jaskyne (1881) sa Tatry stávajú prístupnejšie širokej verejnosti (Bohuš 
2004:13). Postupne do začiatku 20. storočia vznikli ďalšie osady (Tatranská 
Lomnica 1892, Štrbské Pleso 1905) a s nimi aj možnosti ubytovania turistov 
a pracovných príležitostí pre domáce obyvateľstvo. Prejavilo sa to vzrastom 
počtu návštevníkov a rozvojom výstavby.  

 
 

 
 

Turisti s vodcom a nosičmi cestou na Morské oko. Foto E. Walery, 1902,  
archív Muzea tatrzanskiego, Zakopané. 
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Rozvoj turistiky si vynútil organizačné podchytenie vodcovskej a nosičskej 
činnosti, jeho legalizáciu, riadenie a kontrolovanie. Touto činnosťou sa zaobe-
ral Uhorský karpatský spolok (ďalej len UKS), ktorý pôsobil v tejto oblasti od 
roku 1873 až do konca prvej svetovej vojny. Od roku 1874 začal UKS evidovať 
osoby, ktoré sa živili sprevádzaním výletníkov po horách. Vodcovia a neskôr 
i nosiči nazývaní kandidáti vodcovstva sa museli podrobiť skúškam, kurzom 
a školeniam, ktoré boli zamerané na ich orientačné schopnosti v horách.9  

Podľa oficiálnych stanov UKS patrilo k povinnostiam vodcu nosiť turis-
tom-klientom bezplatne batožinu do váhy 8 kilogramov. Za každý ďalší kilo-
gram si mohol vodca účtovať taxu vo výške 2 grajciare. Viac ako 15 kilogra-
mov však nebolo dovolené nosiť ani za odmenu. Na ťažšie náklady bol vodca 
povinný najímať si nosiča. Klienti platili vodcovi ubytovanie a stravu. Nosič sa 
však podľa stanov mal na túrach o svoje ubytovanie a stravu postarať sám.10 

 
Nosiči v prvej polovici 20. storočia 
 

Začiatkom 20. storočia časť obyvateľstva z podtatranských obcí našla nové 
zamestnanie priamo vo Vysokých Tatrách. Súviselo to s budovaním a výstav-
bou Vysokých Tatier ako športového a liečebného centra Uhorska. Ľudia našli 
zamestnanie pri stavbe liečebných ústavov, víl, hotelov a neskôr vysoko-
horských chát. Vďaka tomu prichádzalo do Tatier stále viac a viac ľudí, 
turistov a pacientov.  

Rozširovali sa rady vodcov a nosičov. Organizáciou vodcovskej 
a nosičskej služby a stabilizáciou ich cien za ponúkané služby sa začala pomaly 
situácia vylepšovať. Zlepšovali sa komunikácie, dopravné spojenia, vzrastala 
kvalita služieb.  

Koncom 19. storočia, sa na podnet Uhorského karpatského spolku a neskôr 
iných turistických spolkov, začalo so sprístupňovaním tatranských dolín turis-
tom. Medzi hlavné činnosti spolku patrila výstavba a značkovanie chodníkov 
a mostov, v dovtedy ťažko prístupných tatranských dolinách a horských teré-
noch. Podľa ich návrhov a koncepcií sa na ich účet vystavala sieť turistických 
chát. Medzi prvé chaty, ktoré sa vystavali a ktoré slúžia dodnes, je Rainerova 
chata, Téryho chata, chata pri Popradskom plese. Pri stavbe sa uplatnili ako 
nosiči a robotníci ľudia z okolitých dedín. Nosiči nosili hlavne materiál na 
stavbu, drevo, cement, kamene, nástroje a potraviny pre ostatných robotníkov. 
Nosili náklady na chrbtoch v plachtách, košoch, trakoch a zajdách – transpor-

                                                 
9 Bližšie o organizovaní vodcovskej a nosičskej služby pozri Janoška (1927) a vodcovské 
a nosičské knižky v archíve knižnice ŠL TANAP-u v Tatranskej Lomnici číslo TK 3068–3085. 
10 Presné údaje o ponukách výletov a túr, cenách za tieto služby a povinnostiach vodcov a nosičov 
informujú vodcovské knižky, ktoré vydával UKS (a tiež práca: Tarify tatranských vodcov 
z povolania a nosičov, ktorú vydal klub československých turistov v roku 1927. 
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tných prostriedkoch, ktoré poznali a používali na prenášanie nákladov (dreva, 
sena, hnoja a podobne). Od začiatku 20. storočia začali uprednostňovať drevené 
krošne. Napríklad počas stavby Téryho chaty (2015 m n.m.) si privyrábalo 
nosením nákladov 125 mužov z Veľkého Slavkova, Starej Lesnej a Rakús. 
Chodník medzi terajším Hrebienkom a staveniskom upravili tak, aby po ňom 
mohli chodiť kone, ktoré nosili na chrbtoch náklad v špeciálne upravených 
vakoch, priemerne trikrát denne s váhou 50–60 kg. Za 100 kg vyneseného ná-
kladu dostal majiteľ koňa 3,30 forintu. Nosiči za 100 kg vyneseného staveb-
ného materiálu 5 grajciarov (Bohuš 2007: 94).  

 

 
 

Kôš používaný vo vysokohorskom transporte. 
Kresba J. Olejník, archív SNS pri SAV. 

 
 
Pri vysokohorskom transporte zohrali významnú úlohu robotníci, ktorí 

pracovali na stavbe visutej lanovky z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít 
v 30. rokoch 20. storočia. K dolnej stanici lanovky v Tatranskej Lomnici sa 
vozil náklad nákladnými autami, na Skalnaté pleso nosili nosiči a mulice, na 
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vrchol už iba nosiči. V náročnom exponovanom teréne nosili všetok stavebný 
materiál – cement, vodu, vápno, piesok, drevo, kovové časti nosných konštruk-
cií pomocnej lanovky, laná. Nosiči nosili náklady viackrát denne, lebo zárobok 
bol podmienený množstvom vyneseného materiálu. Za jeden kilogram vynese-
ného materiálu sa platilo 20 halierov, čo bolo veľmi málo. Po štrajkoch sa 
sadzba upravila na jednu korunu za jeden kilogram. Tridsať nosičov vynieslo 
na chrbtoch 40 ton dreva, 35 ton piesku a štrku, 5 ton cementu, 7 ton oceľovej 
konštrukcie a 40 ton ďalšieho materiálu (Cibula 1963: 97 a n.). Všetko sa no-
silo vo vreciach a plachtách na ramenách. Muž, ktorý vyniesol na chrbte prvé 
lano až na vrchol, a vďaka ktorému sa potom po ňom vytiahli ťažké laná hlav-
nej lanovky, bol Ondrej Hudáček z Lendaku. V tomto horolezeckom teréne 
nosil priemerne 70 kilogramové vynášky,11 čo bolo v tom období považované 
za nezvyčajný výkon. 

Po dokončení výstavby lanovky a chát mnohí robotníci a nosiči zostali 
v Tatrách na chatách a vynášali stavebný materiál, potraviny, petrolej, nábytok 
a znášali odpad. Tu už nosili náklady upevnené na drevených krošniach. Ich 
vzťah k Tatrám a noseniu bol čisto racionálny a profesionálny. Nosenie brali 
ako hocijaké iné zamestnanie. Neboli v horách preto, aby sa kochali ich krásou. 
Pracovali v tomto prostredí, pretože to bola jedna z mála možností, ako zarobiť 
peniaze a uživiť rodinu. Z domu odchádzali ráno o štvrtej, piatej hodine, brali si 
so sebou najčastejšie chlieb a slaninu. Vracali sa až za súmraku. Nosili všetko, 
čo bolo treba. Niektorí nosili dvakrát za deň, iní aspoň jeden a pol vynášky. To 
znamená, že ráno vyniesli náklad na chatu, vrátili sa dolu, druhý náklad však 
vyniesli len do polovice cesty, kde ho na noc ukryli. Na druhý deň išli opäť 
s vynáškou do hora, a potom sa vrátili pre odložený náklad z predchádzajúceho 
dňa. Na Téryho a Zbojnícku chatu nosičom platili do polovice 20. storočia za 1 
kilogram 1 korunu a 20 halierov, na Zamkovského chatu 70 halierov, čo bola 
pomerne slušná cena a pre nosičov slušný zárobok (Nováková 2002: 51–52). 

Medzi najznámejších profesionálnych nosičov patrili: Ondrej Hudáček 
a neskôr i jeho manželka Mária z Lendaku, Ondrej Kačmarčík, Ján Čížik, Jozef 
Bobák a ďalší z Novej a Starej Lesnej, Slavkova, Spišskej Soboty a okolia. Títo 
nosiči zásobovali najmä chaty v Studených dolinách (Téryho, Zbojnícku, 
Zamkovského). Nosiči zásobovali v minulosti i Sliezsky dom vo Velickej do-
line. Chatu pri Zelenom plese zásobovali nosiči: Ferdinand Grich, bratia Smo-
leňákovci, Ján Košťák, Edo Riszdorfer a mnohí iní z Rakús, Mlynčekov 
a Lendaku.  

 
 

                                                 
11 Vynáškou sa nazýva trasa, ktorú nosič absolvuje s nákladom od jeho naloženia v sklade po 
príchod do cieľa – na chatu, napríklad: „Dnešná vynáška bola náročná.“ Slovo vynáška sa používa 
medzi nosičmi i na označenie nákladu, napríklad: „Dnes som mal 70 kilovú vynášku.“ 
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Manželia Hudačkoví pri vynáške na Zbojnícku chatu. 
Foto B. Mrhová, 50. roky 20. storočia,  archív TANApu. 

 
O nosičoch sa písalo i v dobovej lokálnej a regionálnej tlači, najmä 

v podtatranských novinách.12 Na vzťahy nosičov k noseniu ako ku svojej práci 
spomínajú aj mnohí chatári. Za všetkých vyberám spomienky chatára M. Jíleka 
st., ktoré vyjadrujú najvýstižnejšie motiváciu nosičov k noseniu v 50. rokoch 
20. storočia: „…ja som mal takého jedného z Lendaku, staval chalupu, potre-
boval peniaze, a ja som mal na Kamzíku (chata Kamzík, pozn. autorky) desať 
ton koksu, ktorý som potreboval vyniesť hore na Térynku (Téryho chata, kde 

                                                 
12 Podtatranské noviny z roku 1961 uverejnili rozhovor s nosičom J. Bobákom: „Jedným z takých 
veteránov-nosičov je súdruh Bobák. Stretol som ho na chodníku vedľa Zbojníckej chaty. Šiel 
pomaly, odmeraným krokom. Prirovnal by som ho ku stroju. Keď si však sadol, aby si oddýchol, 
uvedomil som si, že je človek a cíti únavu, tak ako ja. Bobák je nosičom od roku 1934, a to je už 
pekných pár rôčkov: ‚Teraz nesiem asi 60 kg. Čo sa váhy týka, nemal som nikdy zvyk nosiť viac ako 
60-70 kg na jeden náklad. Radšej pôjdem cez deň dvakrát na chatu a späť.‘ A tak to ide deň čo 
deň“ (Bednár 1961: 3–4). 
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bol M. Jílek chatárom, pozn. autorky), a tak sme sa dohodli. Ja som mu to vyá-
rendoval a on trikrát denne šiel na chatu s priemerne 70 kilovým nákladom, 
začínal už o štvrtej ráno. Mal čo robiť, aby tých 10 ton vyniesol. Ale on bol rád, 
že má prácu, to bol čisto profesionálny vzťah. Potreboval prachy, keď práve 
nepašoval z Poľska kone, tak nosil na chaty.“ 

 
Príchod novej generácie nosičov 
 

Po skončení 2. svetovej vojny, a hlavne začiatkom 50. rokov 20. storočia 
s rozvojom horolezectva začínajú prichádzať cudzinci – slovenskí a českí štu-
denti z miest, vysokoškoláci, ktorí mali záujem počas prázdnin pracovať 
v Tatrách ako nosiči. Mnohí tu zostávali, žili v tatranských osadách a často 
pracovali ako chatári, pracovníci lanoviek, lekári v sanatóriách, horskí záchra-
nári. Zintenzívnený príliv vysokoškolákov zaznamenávame prvýkrát po roku 
1948, po zmene politickej situácie v Československu a potom v období norma-
lizácie, v 70. rokoch 20. storočia. Mnohí z nich sa totiž vďaka názorom 
a neochote prispôsobiť sa stávali pre spoločnosť nevhodnými. Na svoj príchod 
spomínali starí chatári:  

 „Já su medik, mňe vykopli ze školy, poňevač jsem neměl kladnej poměr ke 
straně. Co mi zbejvalo? Uměl jsem jenom lézt po skalách, tak sem šel do těch 
Tater a začal na těch Rysech jako nosič“ (M. Jílek st.). 

„A hlavne som nechcel žiť v tých pomeroch a podmienkach, ktoré boli 
v tom čase, nevyhovovali mi to, tá doba. Takže to bol únik. Chcel som taký 
voľnejší, slobodnejší život, čo sa mi ako chatárovi splnilo“ (J. Stolár). 

Koncom 60. rokov profesionálni nosiči z podtatranských obcí úplne od-
chádzajú z Vysokých Tatier. Boli unavení, zničení, mali už svoje roky a odno-
sené tony na chrbtoch (Machata – Mikolaj 1995: 45).  

Od 60. rokov 20. storočia sa praxou a skúsenosťami na chatách zaviedol 
model, ktorý s menšími zmenami pretrval do súčasnosti (2007). Na chate je 
vždy chatár, dvaja až traja stáli zamestnanci: nosiči, kuchár/kuchárka 
a niekoľko brigádnikov. Chatár najíma personál, stará sa o prevádzku chaty, 
ubytovanie hostí a ich želania. V prípade Chaty pod Rysmi je chatár zároveň 
i nosičom a prevádzku chaty má na starosti aj personál. V súčasnosti nosiči vo 
Vysokých Tatrách zásobujú Zbojnícku chatu (1960 m n.m.), Téryho chatu 
(2015 m n.m.), Chatu pod Rysmi (2250 m n.m.), Zamkovského chatu (1475 m 
n. m.), Rainerovu chatu (1300 m n.m.), Skalnatú chatu (1751 m n.m.) 
 
Nové transportné pomôcky späté s nosičstvom 
 

Rozvoj turistického ruchu začiatkom 20. storočia podnietil aj rozvoj trans-
portných prostriedkov. Vodcovia a nosiči prestali nosiť v košoch a plachtách. 
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Vystriedala ich pre vysokohorské prostredie nová transportná pomôcka – dre-
vená krošňa.  

 

 
 

Drevená nosičská krošňa z roku 1958. 
Kresba J. Olejník, archív SNS pri SAV. 

 
 
S touto transportnou pomôckou sa stretávame na území Slovenka 

i susedných krajín vo viacerých variantoch už skôr. Patria k tradičným pomôc-
kam na nosenie hnoja a ťažších nákladov na chrbte. Doložené sú z 17. a 18. 
storočia, nie je však vylúčené, že sa používali už skôr, najmä v horských 
a podhorských oblastiach s vysoko položenými políčkami. Náklad bol upev-
nený buď priamo na konštrukcii krošne, alebo v košoch na nej upevnených. Na 
Slovensku je známa pod názvami – krosná na hnoj, krosná; trogi (stredné Slo-
vensko); nosidlo (Hont); nosjaki (Rajecká dolina); šráky (juhozápadné Sloven-
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sko); šaragle (oblasť Prievidze); šeregle (Zemplín); šragle hnojné, šragle na 
drevo, na révu (stredné Považie, biele Karpaty); srogy (podtatranská goralská 
oblasť, Zamagurie); krošňa (Vysoké Tatry) (Mruškovič 2003: 31–33). Krošňu 
používali aj podomoví obchodníci, olejkári, drotári, sklári, sklenkári a sitári na 
upevnenie a prenos tovaru. Súčasťou krošne sklárov a olejkárov bola drevená 
skrinka. R. Bednárik vo svojej práci uvádza, že termín krošňa je starý 
a všeslovanský, odvodený od slova koš (Bednárik 1950: 15).13 Vo Vysokých 
Tatrách som sa stretla s viacerými názvami tohto transportného prostriedku: 
krošňa, krosná, srogy, trogy, nosítka. Najčastejšie používaný od 40. rokov 20. 
storočia je termín krošňa, preto ho používam i ja.  

Podľa J. Olejníka naučili Tatrancov používať krošňu až v 80. rokoch 19. 
storočia stavitelia chát a robotníci pochádzajúci z Čiech, Moravy a Sliezska 
(Olejník 1960: 25). Je pravdou, že podobné typy transportných prostriedkov sú 
známe z Krkonôš, Beskýd a Šumavy, kde sa nazývali krůsne. Táto transportná 
pomôcka sa však, ako som vyššie uviedla, používala aj na Slovensku 
a konkrétne v podhorí Tatier už v predchádzajúcich historických obdobiach, 
preto možno závery J. Olejníka vyvrátiť.  

Krošňa bola v minulosti zhotovená z dreva, z dvoch hlavných nosných 
tyčí, približne 80 cm dlhých. Priečne doštičky, najčastejšie dve-tri, boli spoji-
vom oboch nosných tyčí. V dolnej časti nosidiel vyčnievala lavička, vložená do 
dvoch základných tyčí – približne 30x30 cm. K nosidlám boli pripevnené po-
pruhy dlhé 60–70 cm, ktorých dĺžku bolo možné upraviť. Cez popruhy sa pre-
vliekli ruky a nosidlá sa vyložili na chrbát. Popruhy boli pôvodne z kože alebo 
z impregnovaného plátna. Najvhodnejším drevom na výrobu nosidiel bol jaseň. 
Váha dobrej a kvalitnej krošne by nemala presiahnuť 5–6 kg. 

Koncom 40. a počas 50. rokov používali nosiči okrem drevených krošní 
i železné nosítka, ktoré tu zostali po skončení II. svetovej vojny. Hovorilo sa im 
wermacht alebo wermachtky, boli ľahké a nízke. Niektorí nosiči ich uprednos-
tňovali pred drevenými. Spomína nosič J. P. (1940): „Ja som nosil na takých 
kovových nosítkach rád, pretože som si mohol na ne natrepať veľa, keď som sa 
pohol, náklad mi sedel na panvových kostiach. Ide sa síce pomalšie, ale oveľa 
viac sa vynesie“ (Nováková 2002: 39–40). 

V súčasnosti sa používajú na nosenie nákladov krošne, ktoré sú vo svojej 
podstate konštrukčne takmer totožné s krošňami používanými od začiatku 20. 
storočia. Zmenil sa čiastočne ich vzhľad, výška, materiál. Materiálom je jase-
ňové drevo. Nosné tyče si nosiči niekedy spevňujú kovovými trubkami, pridá-
vajú ku krošni ešte jednu lavičku vo vrchnej časti, ktorá smeruje nad hlavu 
nosiča. V posledných rokoch sa objavujú i krošne hliníkové, ktoré však nemajú 
takú životnosť ako drevené, ľahšie sa pri pádoch zničia a znehodnotia.14 Na 
                                                 
13 Krošne spomína vo svojej práci i L. Niederle (1921: 325). 
14 Po prvýkrát som hliníkovú krošňu zaznamenala v teréne v roku 2001. 
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popruhy sa dnes využívajú prevodové remene z mláťačiek alebo kusy hasiacej 
hadice. Na popruhy si z vnútornej strany nosiči pripevňujú, lepia molitanové 
vankúšiky. V časti dotýkajúcej sa chrbta nosiča sa krošňa vystiela molitanom 
alebo filcom.  

Výška krošní sa postupne menila. Prispôsobovala sa požiadavkám a potre-
bám nosičov i nákladu. Dnes používané krošne majú výšku 140–150 cm. Uni-
kátom v tomto smere je krošňa nosiča a súčasného chatára zo Skalnatej chaty 
L. Kulangu, ktorá má dĺžku 225 cm. 
Typy krošní používaných vo Vysokých Tatrách a ich rozmery: 
1. krošňa – srogy nosičov z podtatranských obcí, používané do 60. rokov 20. 

storočia: výška 80–90 cm, dĺžka popruhov 60–70 cm, šírka krošne 30 cm, 
materiál: jaseň, hranol 3x3 cm, váha 5–6 kg;  

2. krošne používané od 70. rokov 20. storočia do súčasnosti (2007): výška 
140–150 cm, dĺžka popruhov 80–85 cm, šírka popruhov 12 cm, šírka krošne 
33 cm, materiál: jaseň, hranol 4x2 cm, váha 6 kg; 

3. kovové nosidlá, používané v 50. a 60. rokoch 20. storočia tzv. wermachtky: 
výška 55 cm, dĺžka popruhov 65 cm, šírka popruhov 7 cm, šírka nosidiel 
26 cm, materiál: železo, hrúbka steny 0,7 cm , váha nosidiel 3 kg; 

4.  vysoká drevená krošňa nosiča Laca Kulangu: výška 255 cm, dĺžka popru-
hov 115 cm, šírka popruhov 9 cm, šírka nosidiel 37 cm, materiál: jaseň, 
hranol 4x2 cm, váha 10 kg. 

 
Ešte v prvej polovici 20. storočia si nosiči transportné prostriedky – krošne 

zhotovovali prevažne sami. Približne od 60. rokov 20. storočia ich dávali nosiči 
vyrábať v stolárskych dielňach, alebo ich dával robiť podnik a nosičom tieto 
krošne prideľoval ako pracovné náradie v dvojročných intervaloch. V oficiálnej 
správe pre zamestnancov chát sa o krošni a manipuláciou s ňou nachádza po-
drobná informácia: „…Osoby, ktorým sa nosidlá pridelia, sú povinné starať sa 
o ne tak, aby čo najdlhšie slúžili svojmu účelu. Každé poškodenie sú povinní 
hlásiť vedúcemu závodu. Ak v čase predpísanej životnosti nosidlá poškodia, sú 
povinní ich opraviť, alebo dať opraviť na vlastné náklady.“15  

V súčasnosti dávajú krošne zhotovovať pre nosičov chatári a ich cena sa 
pohybuje od 1500 do 2500 korún, podľa materiálu a dĺžky nosidiel. Každý 
nosič má svoju vlastnú krošňu, na ktorej je naučený nosiť. Nosiči často hovoria, 
že krošňa je ich partnerka, sú zohraní, zladení, navyknutí, na inej nevedia nosiť 
atď.  

Na krošňu sa náklad naukladá a upevní špagátom, aby sa počas cesty ne-
rozsypal. Medzi najdôležitejšie zručnosti nosiča patrí správne naloženie 
a pripevnenie nákladu na krošňu. Náklad musí byť správne vyvážený. Hlavné 
                                                 
15 Kniha vynášok Téryho chaty, 70. roky 20. storočia, súkromný archív, podrobnejšie pozri 
Nováková (2002: 39).  
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ťažisko nákladu je približne na úrovni krčnej chrbtice a čo najbližšie k telu. 
Výška a váha nákladu nehrá úlohu. Koľko kilogramov má nosič pod ťažiskom, 
toľko má i nad ťažiskom plus 3–5 kg naviac v hornej časti. Ak je ťažisko príliš 
nízko, náklad ťahá nosiča dozadu, ten sa musí zohnúť, odkláňať od ideálnej 
polohy dopredu, namáha sa viac chrbtica a náklad nosí viac na bedrách. Keď je 
ťažisko príliš vysoko, hrozí, že náklad „prepadne“ cez nosiča dopredu a spô-
sobuje problémy s rovnováhou. Je to nebezpečné hlavne v zime a pri silnom 
vetre. Náklad musí byť dokonale upevnený a nabalený, aby sa nepoškodil, 
prípadne sa počas cesty neuvoľňoval alebo nerozsypal. Počas vynášky je nosič 
za náklad zodpovedný. Každý nosič vo svojich začiatkoch niekoľkokrát po 
ceste vynášku preväzoval.  

 

 
 
 

Balenie nákladu na krošňu. Foto K. Nováková, 2001. 
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Ak nosič nesie rozmerom menší, ale zato ťažší náklad, napríklad sud piva, 
plynovú bombu, náklad si zvyčajne podloží polystyrénom, kartónmi, prázdnou 
prepravkou, aby mal správne ťažisko. Drevené krošne – srogy, ktoré používali 
nosiči Hudáček alebo Bobák do 60. rokov 20. storočia mali v porovnaní 
s dnešnými typmi krošní vyššie umiestnenú nosnú plochu. Všetok náklad nosili 
nabalený v nízkych ale širokých vreciach. Preto potrebovali mať vyššie ťa-
žisko, a tak si krošne prispôsobovali.  

 

 
 

Nosič s upravenou krošňou s nosnou plochou nad hlavou, pri vynáške na chatu pod 
Rysmi. Súkromný archív, 90. roky 20 storočia. 

 
 
V prípade, že nosia nosiči náklad väčšej dĺžky, napríklad dosky, hranoly, 

časti konštrukcií, viažu náklad po dĺžke na nosidlá v smere pohybu. V takom 
prípade sa nebalí náklad na nosidlá, ale nosidlá sa upevnia na náklad. Pri ta-
kýchto nákladoch sa nedá dobre oddychovať – štandovať.16 

                                                 
16 Slovo štandovať – oddychovať je odvodené od slova štand, čo je miesto, na ktorom nosiči 
oddychujú počas vynášky. Býva to väčší kameň s rovným povrchom, na ktorý sa dá položiť, 
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Vynášanie stola na chatu pod Rysmi. Súkromný archív, 80. roky 20. storočia. 
 
 
Okrem krošní, ktoré sú hlavným a nevyhnutným transportným prostried-

kom, nosiči využívali a dodnes využívajú mnohé pomôcky na uľahčenie či 
spohodlnenie ich namáhavej práce: podložky, paličky, stúpacie železá, snežnice 
a lyže. 

Podložka je štvorec alebo obdĺžnik z igelitu alebo pevnej nepremokavej 
látky, celtoviny, vreca s rozmermi 50x50–80 cm. Cez štvorec sa v hornej časti 
prevlečie drôt, špagát, remeň a uviaže sa okolo pása. Nosič si na ňu sadá počas 
oddychu na štande. Ako štandy slúžia skaly, koreňe stromov, ktoré sú často 
vlhké, špinavé. Podložka má zabrániť priamemu kontaktu s povrchom, premo-
čeniu odevu, i prechladnutiu. Hlavne počas zimných vynášok podložka je neo-
ceniteľnou pomôckou. 

Paličky, väčšinou lyžiarske, slúžia počas nosenia na podopieranie, odstra-
ňovanie prekážok, vyrovnávanie rovnováhy, ako podpora pri vstávaní zo 
štandu, pri udržiavaní či znovuzískavaní rovnováhy v exponovanejšom teréne. 

                                                                                                            
prípadne aspoň oprieť náklad. Nosič počas vynášky využije približne 10–20 štandov v závislosti od 
dĺžky trasy, váhy nákladu, fyzických schopností nosiča. 
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Najlepšie sú teleskopické palice, ktorých dĺžku možno upraviť podľa sklonu 
svahu a potreby.  

Stúpacie železá – mačky sú pomôcky, ktoré sa priväzujú alebo pripínajú 
zospodu na obuv. Sú vybavené kovovými hrotmi z legovanej ocele, výnimočne 
z titánu (na zníženie hmotnosti), Uľahčujú postup po náročnom, zľadovatenom 
šmykľavom teréne. Nosiči používajú mačky hlavne počas zimných vynášok na 
uľahčenie výstupu po náročnom zľadovatenom teréne.  

Lyže používajú nosiči pri ceste z chaty nadol pri znáške počas zimných 
mesiacoch. Ak nemajú ťažký náklad, ktorý by im nedovoľoval lyžovať, 
s radosťou využívajú možnosť zlyžovať dolu, ušetriť tak čas. Nie je raritou 
v zime vidieť nosiča s krošňami, ako vyrezáva dolu dolinou krásne oblúky 
v čerstvom snehu. Na lyžovanie spomína nosič I. P. (1940): „Poobede sa už ide 
dolu na lyžiach horšie. Všetko splýva, ten povrch, nevieš, kde je dolina. Niekde 
na dajakom bubne ma to vyhodilo, a keď som dopadol na zadok, tak tie nosítka 
ma tak tresli do hlavy, že som omdlel. Ležal som tam v snehu a 20 stupňovom 
mraze a prebral som sa, až keď už hviezdy bledli a ja som chytil prvú električku 
domov.“ 

Občas sa nájdu nosiči, ktorí sa pokúšajú ísť s vynáškou na chatu aj na ly-
žiach. Na lyže vtedy zo spodnej strany upevňujú tulenie pásy.17 
 
Nosičská škola alebo zasväcovanie do nosičského remesla 
 

Prvé kontakty potenciálnych nosičov, či skôr adeptov nosičstva s ich budú-
cou prácou sú veľmi dôležité. Mladému, neraz veľmi nedočkavému 
a zanietenému človeku dajú obraz o tom, čo ho čaká. Musí spoznať čo je to 
nosenie. Okrem fotografovania sa s turistkami a dobrého pocitu, rekordov alebo 
pochvaly, je to hlavne každodenná rutina vykonávaná za každého počasia. 
Nosič sa musí naučiť, kde je náklad zložený, ako ho správne nabaliť, aby sa mu 
dobre kráčalo a nepoškodil náklad ani seba. Treba zistiť, kde, ako a ako dlho 
treba oddychovať, aké tempo, rýchlosť chôdze treba zvoliť. Kde sú nosičské 
skratky, ako sa treba správať pri náhlych zmenách počasia.  

Niektorí jednotlivci nosia 15–20 rokov a nie sú schopní či ochotní podeliť 
sa o skúsenosti s nováčikom s odôvodnením, že ani jeho nik neučil a každý na 
to musí prísť sám. Iní sú naopak ochotní, poradia, pomôžu, ukážu. Ďalším ty-
pom nosičov sú nadšení mladí chlapci, citujem nosiča O. Ď. (1960): „…tí mlá-
dežníci sú v horách dva týždne vrátane cesty vlakom cez pol republiky a tvária 
sa ako zaručene najskúsenejší a najmúdrejší, hovoria, že my starí nosiči to 

                                                 
17 Tulenie pásy – špeciálne pásy pôvodne z tulenej kožušiny, ktorá je hustá a krátka a zabraňuje 
lyžiam šmýkať lyžiam šmýkať sa späť. V súčasnosti sa vyrábajú z umelých materiálov. Pásy 
umožňujú kráčať na lyžiach kolmo na svah. Používajú ich skialpinisti. 
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nevieme, dnes sa nosí inak, starí majú reči a výsledky žiadne, len priemerné. 
Starí nosiči nosili 50–60 kilo, my vynesieme bez problémov stovku!“  

Nosiči sa vyjadrovali o zaúčaní rôzne: 
„Nikoho netreba zaúčať, zasvecovať do nosenia, lebo každý nosí ruksak, 

ľahký, stredne ťažký, superťažký. No a superťažký, to už je nosenie. Ja ako 
horolezec, lyžiar som bol zvyknutý nosiť kletráky, len som ich len vymenil za 
nosítka“ (P. R. 1946). 

„Mňa nikto neučil, ani kamarátov, čo so mnou nosili. Boli tam dáki starší 
nosiči, ale moc tí o nás sa nestarali. To sa postupne samo na to prišlo. To je 
jednoduchšie, lebo stále sa s nimi stretávate, odpozerali sme“ (O. Ď. 1960). 

„Tie skúsenosti vychádzali z praxe a z omylov. Ani sa nepestovalo, že by 
nás niekto zaúčal, skôr to bolo naopak zo strany toho chatára také zhadzova-
nie. My sme boli pre neho plebs, ani neviem, začo nás on mal, pokladal. On bol 
Pán Boh, on sa s tými nosičmi nepáral. Menili sa každú chvíľu“ (A. M. 1953). 

„Já sem se musel naučit všechno sám. Nabalit, štandovat. Já sem se plazil 
tou dolinou polomrtvej, byl sem hladný, smädný“ (V. B. 1951). 

Iba približne 30 % nosičov bolo zaúčaných, vedených chatármi, či staršími 
kolegami. Ostatných 70 % si muselo poradiť samo. Učili sa na vlastných chy-
bách, zraneniach, úrazoch, nehodách. Odpozorovávali tajne od starších, špeho-
vali, radili sa medzi sebou, učili sa navzájom. Počas cesty na chatu mnohokrát 
preväzovali, či ako sa medzi nosičmi vraví „prebaľovali“ vynášku. Padali 
a znova vstávali a postupne sa vypracovali na „pánov nosičov“, rekordérov – 
časových, váhových. A tak ako ich predchodcovia, i oni dali pocítiť novej ge-
nerácií, že sa treba učiť na vlastných chybách (Nováková 2002: 34–35). 

 
Nosičské zásady 
 

Každá chata má svoje pravidlá a zásady, ktorými sa riadi, aby dokázala 
fungovať. Takéto pravidlá mali a majú i nosiči. Konkrétne pravidlá sa viažu 
väčšinou na daný kolektív tej-ktorej chaty. Nie každý samozrejme pravidlá 
dodržiaval. Vedelo sa o nich, vznikali menili sa podľa zloženia skupiny, kolek-
tívu a vedenia chát. Ten, kto začal nosiť a fungoval v danom kolektíve, bol 
o nich informovaný. Záležalo však iba na ňom, či sa nimi bude striktne riadiť, 
alebo nie. Ako príklad možno uviesť pravidlá nosičov z Chaty pod Rysmi. Mali 
širokú a dlhodobú platnosť a ich porušenie bolo verejne sankcionované. Tieto 
pravidlá platia vlastne na chate dodnes: 
1. Čo si raz nosič nabalil na krošňu, to už nešlo dolu. 
Ak aj pri balení, či prvom nakladaní na chrbát nosič zistil, že je to veľmi ťažké, 
už to z krošne dolu nedal: „…Čo si si nabalil, to si aj vynesieš, tvoja chyba, 
teraz sa tráp! Ak si nabalím vynášku, mám dve možnosti: buď vyjdem hore, 
alebo ma tam šľak trafí, ale že by som ja odložil časť nákladu po ceste – nee-
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xistuje! Nebolo možné, aby sme niečo nechali, aj keď sme sa necítili dobre. Na 
človeka vplýva počasie, tlak, choroby, ale to treba prekonať. Na Popradskom 
Plese som vzal do vrecka penicilín o 10.00 vo vodopáde som zapil tou ľadovou 
vodou tabletku, lebo som mal angínu a pokračoval som vo vynáške“ (J. Š. 
1953). 
2. Neprijímať pomoc od ceprov.18 

V žiadnom prípade nedovoliť, aby turisti pomáhali nosičovi (zaviazať šnúrku, 
podať vodu, podržať krošňu). To by bola podľa nosičov dehonestácia ich nosič-
ského remesla. Turisti tu nebudú vždy, preto by mal byť nosič pripravený na 
všetko, vedieť si pomôcť sám a nespoliehať sa na akúkoľvek pomoc od iných.  
Nosiči sa snažili týmto situáciám, vyžadujúcim pomoc vyhnúť alebo predchá-
dzať (pred nástupom do exponovaného úseku skontrolovať náklad, výstroj, 
nepreceňovať sa).  
3. Nikdy nedať ceprovi vyskúšať krošňu. 
Ak chcel turista – ceper krošňu vyskúšať, nosiči to nikdy nedovolili. Maxi-
málne sympatickému turistovi dovolili navliecť krošňu na chrbát, alebo sa 
s ňou postaviť. Predtým sa totiž stávalo, že turista nezvyknutý na váhu a náklad 
spadol, pošmykol sa, zranil, prípadne poškodil náklad či krošňu. Ochotný nosič 
mal potom iba zbytočné problémy.  
4. Nosič chodí na vynášku zásadne iba skratkou cez vodopád. 
Skratka cez vodopád je chodník, skratka, ktorú si nosiči a chatári vybudovali na 
skrátenie cesty na chatu pod Rysmi ale i preto, aby sa počas vynášky vyhli 
veľkým skupinám turistov na značkovanom chodníku. Tento úsek je však 
veľmi náročný a exponovaný, zaistený reťazami. Z chodníka sa skratka zdá 
príliš strmá, a preto turistom nejde do hlavy, ako tadiaľ môže nosič s nákladom 
prejsť.  
 
Záver 
 

Nosenie nákladov v horách je do súčasnosti možnosťou zárobku 
a zamestnaním nielen u nás, ale takmer vo všetkých horstvách na svete, ktoré 
sú prístupné turistom a vedcom. Na Slovensku, konkrétne vo Vysokých Tatrách 
sa nosičské remeslo vyvíjalo ruka v ruke s vodcovským remeslom približne od 
16. storočia.  

                                                 
18 Termín ceper pochádza z Podhalia. Všeobecne sa týmto termínom na Podhalí nazývali všetci 
ľudia, nie horali, ktorí prišli do Podhalia z nížin. Do konca 2. sv. vojny sa takto označovali i 
robotníci (železniční a iní), ktorí prišli do okolia Zakopaného za prácou. Do 40. rokov sa termín 
ceper používal v pôvodnom význame len v Poľsku. Rozvojom turistiky a horolezectva získal 
termín iný význam a prenikol vďaka poľským horolezcom i na Slovensko. Odvtedy sa týmto 
termínom označujú sviatoční turisti, osoby chodiace po horách bez vhodnej obuvi a výstroja, bez 
znalostí turistických zásad a bez orientácie v horách. Dnes má výraz skôr hanlivý význam. Bližšie 
pozri aj Paryscy (1995: 136). 
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Z transportných prostriedkov známych a používaných v sledovanom prie-
store v transporte ako súčasti obhospodarovania pôdy a chovu zvierat sa pri 
nosení nákladov priamo vo Vysokých Tatrách používali konopné a ľanové 
plachty, prútené koše, košíky, kožené a súkenné torby, tanistry. Tieto sa využí-
vali pri transportovaní potravín, oblečenia, meracích prístrojov. Na prepravu 
tekutín sa používali menšie i väčšie drevené nádoby oboňky, ale i plechové 
fľaše. Postupne sa transportné pomôcky zdokonaľovali, prispôsobovali sa pod-
mienkam a požiadavkám ich užívateľov i klientov, ktorých náklady sa prepra-
vovali. Prútené koše sa zvyšovali a rozširovali, opatrili sa plátennými alebo 
koženými popruhmi, aby sa dali nosiť na pleciach. Plachty a plátenné torby sa 
spevňovali gutaperkovým plátnom.19 Koncom 19. storočia sa vo vysokohor-
skom transporte začal používať nový transportný prostriedok – drevená krošňa. 
Bola pevnejšia, zniesla väčšiu váhu nákladu, ktorý sa dal na ňu prehľadne na-
ukladať a upevniť. To boli predpoklady, vďaka ktorým pretrvala vo vysokohor-
skom transporte ako jediný transportný prostriedok do súčasnosti.  

Do konca 50. rokov 20. storočia bolo nosenie nákladov vo vysokohorskom 
prostredí chápané medzi nosičmi iba ako zamestnanie, možnosť zárobku. Prí-
chod mladej generácie vysokoškolských študentov, ktorí sa začali živiť nose-
ním nákladov na chaty, dal noseniu nový rozmer. Stalo sa nielen zamestnaním, 
ale i životnou filozofiou, životným štýlom, spôsobom sebarealizácie 
a možnosťou akéhosi „úniku pred každodennou realitou a stereotypom“. 
V súčasnosti sa noseniu nákladov venujú prevažne mladí ľudia vo veku 18 až 
30–35 rokov. Nosenie je ich oficiálnym celoročným zamestnaním, alebo letnou 
brigádou.  

Štúdiom nosičov ako skupiny a transportu nákladov ako formy zamestna-
nia sa nám otvárajú stále okruhy otázok a problémov a tiež nové spôsoby, ako 
na túto problematiku možno nazerať. Perspektívne by bolo možné venovať sa 
hlbšie niektorým problémom, špecifikám tohto zamestnania. Sú to napríklad: 
motivácie k práci, vnútorné prežívanie ťažkej fyzickej práce, vzťah k noseniu, 
vzťah jedinca – skupiny, skupinové povedomie. Tu by bol potrebný interdis-
ciplinárny prístup a inšpirovanie sa sociológiou a sociálnou psychológiou. 
Umožnilo by to novú interpretáciu získaných údajov a ohraničil by sa diapazón 
operačných jednaní – stratégií nosičov/jednotlivcov. 

Zaujímavé by možno bolo konfrontovať získaný materiál s inými poho-
riami a krajinami, kde sa do súčasnosti ľudia živia nosením nákladov vo vyso-
kohorskom prostredí (Alpy, Andy, Pakistan, Nepál, India a iné). 
 

                                                 
19 Guteperkové plátno, plátno impregnované gutaperkou. Gutaperka , gutaperza- chemický materiál 
rastlinného pôvodu, vlastnosťami podobný kaučuku. Pozri bližišie Słownik języka polskiego, časť 
prvá A-G, s. 943. 
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Kysuckí podomoví obchodníci v 1. polovici 20. storočia 
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Peddling as a traditional trade is a typical phenomenon of the region Kysuce. Due to its 
common occurrence and close connection with the natural environment it influenced all 
the cultural standards in the region. It dates back to the 19th century when it developed 
as a part of tinkers’ activities. Despite their separation, the occupations of peddlers and 
tinkers still remained closely connected. On their travels peddlers were influenced by 
diverse cultures. They were inspired by various cultural impulses and sometimes 
adopted them in their home conditions. Their family life was changed by new world-
views, hygienic practices and meal habits, but in particular by a long-term absence of 
men. Division of labour was ruined and as a consequence interpersonal and 
intergeneration relations dissipated. As a result disintegration of large families was 
accelerated. Peddling also left traces in architecture and lifestyle in the region Kysuce. 
Influx of money and increasing contacts with more developed regions caused gradual 
disappearance of traditional men’s clothing, overall prevalence of urban style in 
clothing and use of factory-made textiles. The results of the research demonstrate that 
peddlers greatly contributed to the development of all areas of traditional culture in 
Kysuce. 
 
 

Mobilita je základnou črtou ľudskej existencie. Migrácie ako sociálne pro-
cesy sú vo väčšine prípadov odpoveďou na ekonomické, ekologické, sociálne, 
ideologické a kultúrne podmienky vysielajúcej oblasti. Podomový obchod 
v kontexte pracovných migrácií tak možno skúmať ako pohyb v priestore – 
putovanie za obživou, v čase – vývinové fázy podomového obchodu, ale aj 
v symbolickej rovine – zmeny v tradičnej kultúre v dôsledku kontaktov 
s odlišným kultúrnym prostredím. Takto možno nazerať aj na podomový ob-
chod na Kysuciach.  

Kysuce sú hornatá oblasť na severozápade Slovenska. Rozprestierajú sa v 
povodí rieky Kysuca a jej prítokov (Marsina 1982: 61). V minulosti patrili do 
Trenčianskej stolice, zvykli sa označovať aj ako Horná Trenčianska (Súpis et-
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nografických… 1988: 51). V súčasnosti sa tu nachádzajú okresy Čadca a Ky-
sucké Nové Mesto, patrí sem aj niekoľko obcí žilinského okresu.1  

Ešte v 1. polovici 20. storočia bolo hlavným zdrojom obživy na Kysuciach 
poľnohospodárstvo. Nízka rentabilita poľnohospodárskej malovýroby však 
neumožňovala všetkým členom roľníckych usadlostí vyžiť z výnosu malého a 
rozdrobeného hospodárstva, preto sa utiekali k náhradným či doplnkovým 
zdrojom obživy ako napríklad drevorubačstvo, pltníctvo, šindliarstvo, drotár-
stvo, sezonárstvo, ale aj podomový obchod a trhovníctvo. Bolo to spôsobené 
geograficko-prírodnými podmienkami (nedostatok ornej pôdy, jej neúrodnosť, 
rozdrobenosť, situovanie na svahoch, klimatické podmienky), ako aj vplyvom 
hospodársko-sociálnych pomerov a primitívnej techniky obrábania pôdy.2 
Podomový obchod na Kysuciach, podobne ako väčšina európskych systémov 
putovania za obchodom, tak vzišiel z nedostatku vhodných zdrojov obživy vo 
vysielajúcej oblasti. Umocnené to bolo ešte silným početným rastom drobného 
roľníctva a chudoby pri vysokom podiele drobných hospodárstiev na malom 
počte pozemkov s úrodnou pôdou. To sa ešte zvýraznilo začiatkom 30. rokov 
20. storočia, keď Kysuce naplno zasiahla svetová hospodárska kríza. 

Cieľom príspevku je poukázať na život podomových obchodníkov z Kysúc 
v 1. polovici 20. storočia s akcentom na organizáciu práce, predaj a spôsob ži-
vota na cestách. Vzhľadom na súhrn riešených problémov a stav ich rozpraco-
vanosti ťažisko získavania nových údajov spočívalo v štúdiu odbornej litera-
túry,3 písomných prameňov (obecné kroniky; archívne pramene – podomové 
knižky a žiadosti o ich vydanie, obežníky okresných úradov (ďalej len OÚ) 
v Čadci a Kysuckom Novom Meste, správy obecných úradov o hospodárskych 
pomeroch a pohybe obyvateľstva; dobová tlač a pod.), no predovšetkým 
v realizácii terénneho výskumu v obciach s najvyšším počtom uchádzačov o 
vykonávanie sledovaného zamestnania (Zákopčie, Nesluša, Rudinská, Ochod-
nica, Čadca, Raková, Staškov a Turzovka). Medzi respondentov boli zahrnutí 
ľudia narodení v prvej tretine 20. storočia, ktorí zažili odchody otca za prácou, 
prípadne sa sami ako džarkovia/ďarkovia (učni)4 zúčastnili podomového ob-

                                                 
1 Počas feudalizmu bolo územie regiónu rozdelené medzi tri hradné panstvá, z nich budatínske 
malo svoje hlavné sídlo v jeho najjužnejšom výbežku. Strečnianske panstvo vlastnilo majetky na 
horných Kysuciach, kým severozápadná časť patrila bytčianskemu panstvu. 
2 Bližšie pozri Pranda (1965: 432).  
3 Monografické práce zaoberajúce sa podomovým obchodom neexistujú, relatívne lepšia je situácia 
ohľadne publikácií, ktoré sa zaoberajú drotárstvom a inými vandrovnými zamestnaniami. Metodo-
logicky podnetné boli diela: Guleja (1992); Ferko (1985); Hrozienčik (1991); Tóthová (1966: 41–
53). Vysokú hodnotu pre poznanie východiskových a základných tendencií vývoja pracovných 
migrácií, a teda aj podomového obchodu, majú príspevky: Pranda (1965: 431–479); Pranda (1966: 
3–61) a Pranda (1989: 59–76). Spomenúť treba aj moje práce, ktoré priamo rozpracúvajú skúmanú 
problematiku: Šusteková (2003: 481–506); Šusteková (2004: 41–70); Šusteková (2004: 144 –157); 
Šusteková (2006: 36–48).  
4 Pre zjednotenie terminológie v texte používam v literatúre frekventovanejší pojem džarek.  
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chodu, či spoločne s rodičmi, venujúcimi sa tomuto zamestnaniu, na dlhší čas 
odišli z rodnej dediny. Jadro informácií tvorili ich vlastné spomienky, príbehy 
zo života otcov, príbuzných a známych. 

 
1. Základná charakteristika 

 
Podomový obchod možno vnímať ako „…taký spôsob obchodnej distribú-

cie tovaru, ktorý ho umožňuje ambulantne predávať hlavne po domoch. Predá-
vané výrobky môžu pochádzať z domáckej, remeselnej, manufaktúrnej i priemy-
selnej výroby. Vznik podomového obchodu je spojený so začiatkami obchodo-
vania vôbec“ (Falťanová 1990: 32). Ide o vandrovné zamestnanie založené na 
princípe predaja a výkupu tovaru obchôdzkou po mestách a dedinách (EĽKS2 
1995: 50). Bol to univerzálny jav, ktorý zodpovedal ekonomicko-sociálnemu 
stavu obyvateľstva, jeho tovarovým požiadavkám, kúpnej sile, ale aj úrovni 
služieb v obchode (Falťanová 2000: 83). 

Na Kysuciach sa podomový obchod vyvíjal ako doplnkové zamestnanie, 
ktoré odovzdávaním z generácie na generáciu nadobudlo charakter hlavného 
zdroja obživy kysuckých mužov. Malo svoje špecifiká, ktoré našli odraz vo 
formálnych znakoch a rôznych vplyvoch na životnú a kultúrnu úroveň podo-
mového obchodníka, jeho rodiny, lokality, z ktorej pochádzal, ba i celých Ky-
súc. Vďaka podomovému obchodu sa v skúmanej oblasti vytvorila osobitá so-
ciálna skupina, ktorá mala svoje typické pracovné postupy, vlastnú morálku i 
spôsob rodinného života, ktorý ju odlišoval od roľníckeho obyvateľstva.5 

Podomový obchod treba vnímať aj v kontexte pracovných migrácií. V 1. 
polovici 20. storočia už ani tak nešlo o migráciu vonkajšiu – zahraničnú, ako o 
vnútornú, ktorá sa realizovala v rámci vtedajšieho Československa (najmä v 
Čechách, na Morave a v Sliezsku), počas 2. svetovej vojny hlavne na území 
Slovenska. Z tohto pohľadu sa podomový obchod nejaví len v zmysle pohybu v 
určitom geografickom priestore, ale možno ho vnímať aj ako prejav sociálnej 
mobility obyvateľstva, keďže sa spájal s vyhľadávaním pracovných príležitostí 
a zdrojov obživy. Zároveň významnou mierou ovplyvnil charakter regionálnej 
kultúry i myslenie ľudí. Dialo sa tak prostredníctvom kontaktov s bližším i 
vzdialenejším okolím, neraz neslovenským (najmä s českým a nemeckým, me-
nej maďarským, ruským či poľským obyvateľstvom). Nové kultúrne prvky a 
hodnoty, s ktorými sa podomoví obchodníci dostali do kontaktu priamo a ich 
rodinní príslušníci sprostredkovane do určitej miery spôsobili zmeny nielen 
v materiálno-technologickej a duchovnej, ale aj v sociálnej kultúre. Podomový 

                                                 
5 Bližšie pozri Šusteková (2003: 481–506); Šusteková (2004: 41–70); Šusteková (2006: 36–48). 
Špecifikám v rodinnom živote podomových obchodníkov z Kysúc som venovala príspevok Rodiny 
podomových obchodníkov z Kysúc (1. polovica 20. storočia), ktorý odznel v Bratislave 25. mája 
2006 v rámci seminára „Neroľnícka rodina na Slovensku“. 
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obchod sa tiež spájal s pomerne bohatou folklórnou tvorbou, či už ide o spo-
mienkové rozprávanie, piesne, anekdoty a i. Aj prostredníctvom nich je možné 
rekonštruovať obraz života a práce podomového obchodníka a jeho rodiny. 

 
2. Zákonné úpravy 

 
S podomovým obchodom úzko súviseli snahy o jeho zákonné vymedzenie 

a reguláciu. Z historického hľadiska dôležitým medzníkom rozvoja podomo-
vého obchodu v habsburskej monarchii bolo vydanie obchodného patentu cisá-
rom Jozefom II. v rokoch 1765–1790. Poskytoval výrobcovi možnosť predávať 
svoj tovar. V roku 1844 bola povinne zavedená knižka o podomovom obchode, 
ktorá sa vystavovala v nemčine a maďarčine a okrem mena podomového ob-
chodníka obsahovala aj mená výrobcov a nosičov tovaru. V tom období to naj-
častejšie bývali jeden až dvaja nedospelí chlapci (Guleja 1992: 62 a n.).  

Ďalším významným dokumentom bol cisársky patent o podomovom ob-
chode zo dňa 4. septembra 1852.6 Podľa neho povolenie na podomový obchod, 
tzv. podomová kupecká povolenka, platilo len pre tie osoby, ktorým bolo vysta-
vené. Aby sa zabránilo jeho zneužívaniu, muselo byť doplnené fotografiou. 
Obyvatelia chudobných krajov smeli podomový obchod vykonávať od dvad-
siateho štvrtého, ostatní od tridsiateho roku života. S výnimkou oravských plá-
tenníkov, turčianskych olejkárov, šafraníkov a zvolenských podomových ob-
chodníkov nesmeli používať záprah.  

Podomový obchod v Československu upravoval Zákon o podomovom ob-
chode zo 4. júna 1926, ktorý mal zosúladiť vykonávanie uvedeného spôsobu 
predaja v českých krajinách, na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Podľa neho 
mohli túto činnosť prevádzkovať len tie osoby, ktorým bolo udelené povolenie 
– podomová knižka platná jeden rok. Po vypršaní jej platnosti sa muselo požia-
dať o predĺženie na ďalšiu dobu, prípadne sa vystavila knižka nová, čo mali na 
Kysuciach v kompetencii OÚ v Kysuckom Novom Meste a Čadci.7  

Osoby uskutočňujúce podomový obchod museli byť československými 
štátnymi občanmi. Mali byť svojprávnymi, majetkovo a zárobkovo odkázanými 
na takýto spôsob obživy a dosiahnuť vek 35 rokov. Obyvateľom z chudobných 
krajov, medzi ktoré patrili aj Kysuce, mohlo byť povolenie udelené alebo pre-
dĺžené už v 21. roku života. Títo, podobne ako vojnoví poškodenci, mohli svoj 
tovar predávať na území celého Československa, teda aj v pohraničných a kú-
peľných mestách a obciach a všade tam, kde bol inak podomový obchod zaká-

                                                 
6 V platnosti ostal aj po vzniku Československa až do prijatia novej zákonnej úpravy v roku 1926. 
7 Pre potreby OÚ v Čadci a Kysuckom Novom Meste tlačila podomové kupecké povolenky, neskôr 
podomové knižky Kníhtlačiareň Emila Tauba v Čadci. Od roku 1942, keď bol jej majiteľ deporto-
vaný do koncentračného tábora v Osvienčime, jej činnosť prebrala Kníhtlačiareň Ferdinanda Pro-
cházku, ktorá v nej pokračovala až do zrušenia podomového obchodu v roku 1949. 
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zaný.8 Aj naďalej ostalo v platnosti ustanovenie, podľa ktorého podomoví ob-
chodníci nesmeli na prepravu tovaru používať žiadne dopravné prostriedky.  

 
3. Vznik, vývoj a zánik podomového obchodu na Kysuciach 

 
Podomový obchod, ľudovo tiež nazývaný hauzírka (Nesluša), choďeňje po 

krpoške (Raková, Ochodnica) či choďeňje po krpošťiňe (Staškov),9 patrí k 
najstarším vandrovným zamestnaniam na Kysuciach. Prvé zmienky o kysuc-
kých podomových obchodníkoch pochádzajú z južného Poľska a viažu sa k 17. 
storočiu (Kiripolská 1994: 33). V Sliezsku už v 16.–17. storočí pôsobili 
manufaktúry na výrobu drôtu, ktoré vyvážali časť svojej produkcie cez Jablun-
kovský priesmyk do Uhorska (Pranda 1978: 5). Aj vďaka tomu sa kysucký po-
domový obchod v prvej fáze svojho rozvoja formoval v tesnej závislosti od 
drotárstva, v rámci ktorého zohrával významnú úlohu. Aj samotní podomoví 
obchodníci chodili z domu do domu a predávali vlastné výrobky alebo výrobky 
iného drotára. Množstvo podomových obchodníkov tiež vystupovalo ako me-
dziobchodníci, keď kupovali tovar u výrobcov a tento ďalej odpredávali (Gu-
leja 1992: 62).  

V dôsledku povojnovej hospodárskej krízy a malej možnosti uplatniť sa v 
inom odvetví prudko vzrástol počet drotárov, čím sa znížili možnosti zárobku. 
Mnohí Kysučania sa preto preorientovali na podomový obchod a oprava sta-
rého riadu drotárskymi technikami (haftovanie a flekovanie) sa stala doplnkom 
ponúkaných služieb: Doma mal (otec – pozn. I.Š.) ľen kušťiček poľa, no a keď s 
teho ňevižil, musel isť za takim chľebem. Pusťil se do droťarki a keď bulo dro-
tarov veľa, tak sa ňemohľi viživiť, tak sa pusťil do podomoveho obchodu (žena, 
nar. 1926, Staškov). 

Zároveň sa v 20. a najmä 30. rokoch 20. storočia objavila nová generácia 
podomových obchodníkov, ktorá už natoľko neovládala spomínané drotárske 
techniky a väčšmi sa orientovala na predaj mimodrotárskeho sortimentu (naprí-
klad drevený, galantérny, kuchynský, emailový, strižný a ozdobný tovar, 
hračky, holiace potreby, kefy, pančuchy, výšivky, čipky, ústne harmoniky).10 
Napriek tomu, že s drôtovaním už nemali nič spoločné, boli zo strany obyvate-
ľov, medzi ktorými pôsobili, nazývaní drotári. Úzku prepojenosť podomového 

                                                 
8 Napriek tomu sú zmienky o prítomnosti podomových obchodníkov z Kysúc na území mesta Kar-
lovy Vary minimálne. V materiáloch tamojšieho Státního okresního archívu sa objavuje cca 12 
mien, ktoré by mohli svedčiť o kysuckom pôvode svojich nositeľov (napríklad Kubica, Kotvas, 
Soviar, Spordek a pod.). Na základe získaných údajov tiež možno konštatovať, že podomový ob-
chod v Karlových Varoch bol na prelome 19. a 20. storočia takmer výlučne v židovských rukách, 
zatiaľ čo Kysučania sa orientovali na priľahlé obce. 
9 Pojem krpoština vznikol od slova krpoš (krpčiar). Pôvodne sa ním označoval tajný jazyk (argot) 
drotárov, v medzivojnovom období používaný aj podomovými obchodníkmi.  
10 Podobný jav vo vzťahu k olejkárom a šafraníkom spomína Hrozienčik (1981: 10). 
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obchodu na drotárstvo dokazuje aj miesto pôvodu žiadateľov o podomový ob-
chod. Vo väčšine prípadov išlo o staré drotárske obce (v okrese Čadca: Zákop-
čie, Raková, Staškov, Olešná, Turzovka, Čadca, Horelica; v okrese Kysucké 
Nové Mesto: Nesluša, Ochodnica, Rudinská, Rudina, Krásno nad Kysucou, 
Stará Bystrica, Zborov nad Kysucou). 

Postupne, ako sa podomový obchod odovzdávaním z generácie na generá-
ciu stal hlavným zamestnaním časti kysuckých mužov, podomoví obchodníci 
prejavili záujem združiť sa v organizácii, ktorá by chránila ich záujmy. V roku 
1929 vznikol Odborový zväz podomových a trhových obchodníkov a cestujú-
cich živnostníkov so sídlom v Nesluši. Svojim členom poskytoval určité zvý-
hodnenia ako napríklad zľavu na cestovnom na československých železniciach. 

K rozvoju podomového obchodu prispeli aj opatrenia, ktoré v roku 1930 
urobila vláda so zámerom zlikvidovať drotárstvo v Československu.11 Viac sa 
nemali vydávať nové občianske a vandrovno-priemyselné legitimácie, v kto-
rých by sa uvádzalo zamestnanie „drotár“. Týkalo sa to nielen štrnásť až dvad-
saťjedenročných mladíkov, ale aj tých, ktorí sa už dlhšie živili drotárstvom. 
Tieto kroky smerovali k tomu, aby sa drotári preorientovali na podomový ob-
chod, alebo si našli iné zamestnanie.12 V roku 1931 sa však vláda rozhodla 
zakročiť aj proti podomovým obchodníkom. Podomový obchod a trhový spô-
sob predaja označila za zastaraný. Na to zareagovali zástupcovia pätnástich 
organizácií na čele s trenčianskym Sdrúžením slovenských podomových ob-
chodníkov, ktorí 23. júla 1931 na stretnutí v Prahe proti tomu ostro protestovali 
(Jančovič 1931: 2). Pod vplyvom tohto tlaku vláda od svojich zámerov upustila. 

Situácia podomových obchodníkov z Kysúc sa začala komplikovať od 2. 
polovice 30. rokov 20. storočia, a to aj v dôsledku stupňujúcej sa agresivity 
nemeckej zahraničnej politiky, jej územných nárokov voči Československu 
a s tým súvisiacou aktivizáciou sudetských Nemcov na čele s Konrádom Hen-
leinom. Keď bola v máji a septembri 1938 vyhlásená mobilizácia na obranu 
republiky, časť podomových obchodníkov sa vrátila na Slovensko. Väčšina 
z nich sa stiahla až v dôsledku prijatia Mníchovskej dohody (29.–30. septembra 
1938), ktorá znamenala odstúpenie českého pohraničia obývaného nemeckým 
obyvateľstvom Nemeckej ríši. Iní sa vrátili až po rozbití Československa 
a vzniku Slovenského štátu (neskôr sa v oficiálnom styku používal názov Slo-
venská republika) a Protektorátu Čechy a Morava. Len zopár z nich sa rozhodlo 
zostať vo svojich pôvodných rajónoch, aby tam i naďalej uskutočňovali svoje 

                                                 
11 Dôvodom k jeho likvidácii malo byť úzke prepojenie drotárstva so žobraním, na čo boli 
v značnej miere zneužívaní nedospelí chlapci – džarkovia. 
12 V súvislosti s tým možno spomenúť tzv. Drotársku akciu spolku Slovenská práca so sídlom v 
Martine. Išlo o preškoľovacie kurzy pre drotárov. V rámci nich sa mali naučiť viazať koberce, 
vyrábať predmety zo slamy alebo dekoratívne opletať keramiku. Tým najšikovnejším chcel spolok 
zabezpečiť odbyt výrobkov. 
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zamestnanie. Mohlo ísť o rodiny s deťmi alebo o jednotlivcov, ktorí nechceli 
prísť o svoje zárobky, prípadne sa obávali, že sa doma podomovým obchodom 
neuživia. S príbuznými na Kysuciach prerušili kontakty, resp. sa vracali len na 
vianočné sviatky alebo jarné a jesenné poľnohospodárske práce. 

Podomovým obchodníkom, ktorí ostali žiť v Protektoráte Čechy a Morava, 
sa otvárali možnosti pôsobiť na územiach, ktoré boli pričlenené k Nemeckej 
ríši. Časť z nich prežila 2. svetovú vojnu na území niekdajšieho Poľska, prí-
padne Rakúska. Boli vnímaní ako príslušníci iného štátu, ktorý bol voči Ne-
mecku v priateľskom vzťahu. Aj z toho dôvodu boli ich kontakty s predsta-
viteľmi nemeckej moci v týchto oblastiach lepšie ako v prípade domáceho 
obyvateľstva.13 Vzhľadom na to, že sa pohybovali na cudzom štátnom území, 
museli mať okrem povolenia na predaj aj cestovný pas, ktorý si obnovovali 
počas sporadických návštev doma, alebo písomne žiadali o jeho predĺženie.  

Naopak, vznik slovenského štátu a vypuknutie 2. svetovej vojny zname-
nali, že sa činnosť podomových obchodníkov, ktorí sa v danom momente na-
chádzali doma, obmedzila iba na územie Slovenska. Obchodovali najmä na 
západnom a juhozápadnom Slovensku (napríklad Považská Bystrica, Púchov, 
Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Piešťany, Myjava, Bratislava, Modra, Pezi-
nok), ďalší sa orientovali na oblasť Zvolena, Krupiny a Banskej Bystrice, iní sa 
pohybovali na hornom Ponitrí (Slovenské a Nemecké (Nitrianske) Pravno, 
Prievidza, Handlová a pod.). Často navštevovali aj Rajec, Martin, Kláštor pod 
Znievom, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Niektorí pôsobili aj na Orave (na-
príklad Vyšný a Dolný Kubín, Oravská Lesná, Zázrivá, Krušetnica, Tvrdošín, 
Nižná na Orave, Habovka a Ústie nad Oravou). Časť z nich pokračovala sme-
rom na východ a svoj tovar ponúkala aj v Spišskom Štvrtku, Spišskej Novej 
Vsi, Kežmarku, Levoči, ale i v Bardejove, Humennom, Michalovciach, Vra-
nove nad Topľou a inde. Podľa úradných odhadov sa v roku 1942 na území 
Slovenska pohybovalo okolo dvesto až tristo podomových obchodníkov 
a kupcov. Pre vandrovný spôsob života sa dostali do podozrenia, že robia spra-
vodajcov pre nepriateľské mocnosti. Podozrievaní boli najmä tí, ktorí sa pohy-
bovali vo východných častiach krajiny. Z toho dôvodu bolo v roku 1943 vy-
dané nariadenie o sprísnení ich kontroly.14 

Úrady sa snažili obmedziť pohyb podomových obchodníkov aj tým, že im 
vo svojom obvode čoraz častejšie povoľovali obchodovať len jeden deň. To 
viedlo k tomu, že sa Kysučania začali výraznejšie orientovať na predaj na tr-
hoch a jarmokoch, kde mali väčšie možnosti odbytu svojho sortimentu. Napriek 

                                                 
13 Časť z nich sa napriek tomu nevyhla väzneniu v koncentračných táboroch (napríklad v Dachau), 
kam boli posielaní ako asociálne živly, resp. za podvratnú hospodársku činnosť (obchodovanie na 
„čiernom trhu“, pašeráctvo, vyhýbanie sa pracovnému nasadeniu a pod.). 
14 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR), Štátny archív (ďalej len ŠA) 
v Bytči, pobočka Čadca, fond OÚ Čadca. 
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uvedeným skutočnostiam sa počet podomových obchodníkov v rokoch 1939–
1945 udržiaval takmer na predchádzajúcej úrovni, preto ešte nemožno hovoriť 
o jeho zániku. Zároveň sa po skončení 2. svetovej vojny tento spôsob distribú-
cie tovaru spájal aj s pašeráctvom a „čiernym obchodom“. Aj to bol dôvod, 
prečo po roku 1947 československé úrady prikročili k obmedzeniu vydávania 
podomových knižiek. Zdôvodňovali to slovami: „Intenciou citovaného zákona 
(§§ 2. a 3. zák. č. 27/1926 Sb z. a n.) bolo pomôcť obyvateľom – najmä 
v takzvaných chudobných krajoch – pre nedostatok pracovných príležitostí, aby 
takýmto opatrením zaistilo tomuto potrebné existenčné minimum. Dnes však 
tento dôvod odpadá, lebo súčasné hospodárske pomery poskytujú toľko pra-
covných príležitostí, že pri ich využití môžu všetci podomokupci z poctivej práce 
slušne vyžiť.“15 

O podomovú knižku sa mohli uchádzať iba ľudia nemajetní, v dôsledku 
zlého zdravotného stavu práceneschopní a tí, ktorí boli pre nedostatok iných 
pracovných možností existenčne ohrození. Na základe toho pristúpili stanice 
národnej bezpečnosti k revízii podomokupeckých povolení. Začali sa množiť 
odmietnutia žiadostí o vykonávanie podomového obchodu, ale aj priestupky 
súvisiace s falšovaním doby platnosti podomovej knižky a predaj načierno. 
Situácia podomových obchodníkov sa po roku 1948 zhoršila aj v dôsledku 
spoločensko-politických zmien a s tým súvisiacou likvidáciou živností a sú-
kromného podnikania. V roku 1949 boli urobené ďalšie opatrenia, ktoré 
smerovali k obmedzeniu počtu podomových knižiek. Krajský národný výbor 
v Žiline po dohode s tamojšou Krajskou odborovou radou rozhodol, že nové 
podomové knižky sa už vydávať nebudú. Staré mohli až do odvolania predlžo-
vať príslušné ONV, ale len žiadateľom starším ako 50 rokov v prípade, že títo 
boli na to existenčne odkázaní, t. j. nevlastnili žiaden majetok, alebo ich maje-
tok nestačil na uživenie rodiny, boli postihnutí zníženou práceschopnosťou 
v dôsledku choroby, telesnej chyby, invalidity a pod. V tom čase bolo 
v čadčianskom okrese 34 platných podomových knižiek, ich majitelia boli na 
90 % viac ako päťdesiatroční a úplne práceneschopní. Pre porovnanie možno 
uviesť, že v roku 1946 bolo v okrese vydaných 442 podomových knižiek, v 
roku 1947 už len 219 a v roku 1948 bol ich počet 123.16  

V ďalších rokoch už neboli vydané žiadne podomové knižky, predlžovali 
sa len tie, ktoré boli ešte v platnosti. Vo výnimočných prípadoch úrady povolili 
obchodovať aj osobám mladším ako 50 rokov. Obvykle išlo o jedincov, ktorým 
ostali na sklade priveľké zásoby tovaru. Títo ich smeli rozpredať v priebehu 
troch týždňov, nanajvýš štvrť alebo polroka. Všetky ostatné žiadosti boli 
odmietnuté s odporúčaním, aby si uchádzači našli iné zamestnanie. Mnohí to 
riešili tak, že požiadali o drotársku legitimáciu, keďže v tejto oblasti neboli 
                                                 
15 (MV SR, ŠA v Bytči, pobočka Čadca, fond Okresný národný výbor (ďalej len ONV) Čadca).  
16 MV SR, ŠA v Bytči, pobočka Čadca, fond ONV Čadca. 
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zákazy natoľko striktné a v rozpore so zákonom ju zneužívali na pokračovanie 
v predaji. Vďaka tomu sa nedá jednoznačne určiť, kedy dochádza k defi-
nitívnemu zániku podomového obchodu na Kysuciach. Ešte na prelome 50. 
a 60. rokov 20. storočia zopár podomových obchodníkov zo Zákopčia načierno 
pôsobilo v Čechách, kde sa špecializovali na predaj kief a podobného tovaru. 
Iní, najmä starí, v čase, keď sa im minuli dôchodky, vytiahli zvyšný tovar 
a chodili po susedoch, aby si čo-to zarobili. Ďalší sa snažili predať aspoň časť 
domácej úrody: „Mi zme maľi tuto kopu jabuk, no a prvej to tak ňeboľi ti 
jabuka. No tak oňi (otec – pozn. I.Š.) zebraľi večer do taški tich jabuk, aj dve 
taški a išľi po ďeďiňe. Veďeľi, kďe su ďeťi a tam s radosťu kupeľi. Už maľi ňe-
jaku tu korunu na víno“ (žena, nar. 1942, Raková). K zavŕšeniu existencie po-
domového obchodu na Kysuciach tak došlo približne na začiatku druhej polo-
vice 20. storočia smrťou posledných starých podomových obchodníkov. Tradí-
cia obchodovania v ich rodinách však v niektorých prípadoch pretrvala až do 
súčasnosti. Poniektorí pred rokom 1989 jazdili s pojazdnou predajňou po dedi-
nách okresu Čadca, častejšie však pracovali ako predavači (predavačky) 
v predajniach potravín, galantérie a pod. Iní si aj dnes svoj dôchodok vylepšujú 
predajom šatstva v mestskej tržnici, resp. túto živnosť prebrali ich deti či vnú-
čatá. 

 
4. Osobnostný a sociálny profil žiadateľov o podomový obchod 

 
Podomoví obchodníci sa začínali svojmu zamestnaniu priúčať už 

v mladom veku. Ich osobnosť sa formovala pod vplyvom pobytu v cudzom 
prostredí. Ak mali uspieť v podmienkach zvyšujúcej sa konkurencie, dôležitá 
bola istá miera obchodného ducha, podnikavosť, dobrodružná povaha, ale aj 
schopnosť prispôsobiť sa: „Keď si bol schopní, si zarobel. Keď si ňebol 
schopní, si ňezarobel. To ako si bol kšeftár“ (muž, nar. 1922, Čadca).  

Napriek tomu, že často išlo o ľudí, ktorí predčasne opustili školu, ponie-
ktorí nevedeli ani čítať a písať, nemožno im uprieť bystrý úsudok a dostatok 
znalostí potrebných pre podomový obchod. Vďaka tomu sa negramotní naučili 
čítať nápisy na smerovacích tabuliach, ďalší si osvojili základy hovorovej nem-
činy, maďarčiny, poľštiny a pod.: „Po ňemecki si sa naučil pri práci. Tam si 
počul iba ňemecki, musel si sa naučiť. Aľe ľen hovoriť, pisať a čitať ňemecki to 
som ňeveďel“ (muž, nar. 1912, Nesluša). 

Podomoví obchodníci si zo svojich ciest prinášali nové názory, zvyky, ale 
aj odevné súčasti, stravovacie návyky, remeselnícke náradie a pod., ktoré sa 
stali impulzom k zmenám v tradičnom spôsobe života nielen samotných rodín, 
ale celého lokálneho spoločenstva. Vďaka mnohým skúsenostiam, sebaistému 
vystupovaniu, znalosti cudzích jazykov a obratnosti v ústnom i písomnom pre-
jave sa badateľne odlišovali od tých, čo zostali doma. Nezriedka o sebe hovo-
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rili, že „ich aňi žid, aňi uradňik ňeoklame“ (žena, nar. 1942, Raková). Časť 
z nich sa už v medzivojnovom období snažila poskytnúť svojim deťom vyššie 
vzdelanie.  

Pobyt mimo domova a zlé sociálne pomery ovplyvnili aj ich svetonázor. 
Nielenže sa medzi nimi vyskytovalo relatívne vysoké percento ateistov, ale 
časť z nich sa v Čechách oboznámila s ideami komunizmu, ktoré potom priná-
šali do svojho domáceho prostredia.17 Niektorí po roku 1945 zastávali funkciu 
členov či dokonca predsedov miestnych národných výborov. Ich postoj 
k náboženstvu a viere vyjadrujú i nasledujúce slová: „Taki boľi. Po sveťe cho-
ďiľi, aľe do kostola ňeišľi tak na omšu ľebo čo. Oňi (otec – pozn. I.Š.) sa zeb-
raľi a išľi ľen tak do kosťela. Si pochoďiľi po kosťeľe, povedaľi: – Uďival som 
sa na tich svatich tam. – Do kosťela ňechoďiľi, aľe na kňazoch ňigda ňenada-
vaľi. To po omši ľuďa odešľi a oňi si ftedi pochoďeľi po kosťele“ (žena, nar. 
1942, Raková). 

Mnohí z nich žijú dodnes v pamäti lokálneho spoločenstva ako výborní 
rozprávači, „kšeftári“, zvedavci a šibali, ktorí sa ničoho nebáli: „Po cinteri 
choďiľi aj večer. Aj sami. Sa ňebaľi po cinteru“ (žena, nar. 1942, Raková). Ich 
šibalské kúsky, ale aj predpoklady pre podomový obchod sa pritom tradujú už 
od detských čias: „Beťár boľi veľki aj beťárstvo robeľi. Doma ňechceľi poslu-
chať, bo boľi najstarši. Babka chceľi, abi robeľi a oňi ňechceľi. Račej šľi za 
ďarka do Budapešťi. A aňi do školi ňechoďeľi. Sedavaľi na smrekoch a ďeťom 
svačinu zebraľi, keď išľi do školi. A ďeťi išľi do školi bez svačini a oňi zedľi na 
smreku svačini a tam seďeľi. Dočkaľi, keď išľi ze školi a opísaľi si ulohi. A jako 
pekňe písaľi! Malo choďeľi do školi, ľen zo tri zimi. A jako veďeľi nasobiť 
a ďeľi!“ (žena, nar. 1942, Raková). 

Spoločným znakom väčšiny uchádzačov o podomový obchod bola aj ich 
nemajetnosť. Napriek tomu, že podomový obchod predstavoval akú-takú mož-
nosť zarobiť si, vo väčšine prípadov sa nejednalo o výnosnú zárobkovú čin-
nosť, ale len o spôsob, ako si zabezpečiť holú existenciu. Žiadna z rodín, ktorej 
členovia sa venovali tomuto zamestnaniu, neočakávala, že z neho zbohatne, no 
i tak dúfala v aspoň nejaké finančné prilepšenie. Niekedy sa stávalo, že sa po-
domový obchodník vrátil domov bez koruny. V takom prípade bolo jedinou 
útechou to, že počas jeho neprítomnosti bolo aspoň o jedny hladné ústa menej. 
Tento aspekt dominoval predovšetkým v prípade mladých, štrnásť až pätnásť-
ročných (zavše už jedenásť až dvanásťročných) chlapcov, ktorí sa uplatnili ako 
nosiči tovaru. Na dolných Kysuciach sa nazývali džarkami, na horných ďar-
kami. Mnohí z Kysučanov začínali práve takto a obdobie, keď tovar nielen po-
máhali nosiť, ale ho aj predávali sa chápalo ako učňovské obdobie. Takto sa 

                                                 
17 Ďalší sa počas existencie vojnovej Slovenskej republiky na miestnej úrovni angažovali v HSĽS, 
niektorí dokonca boli členmi HG. Naopak, po skončení 2. svetovej vojny sa hlásili za aktívnych 
odbojárov.  
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oboznámili s krajom, v ktorom pôsobili, s tovarom, jeho použitím a cenami. 
Ešte počas cesty si nacvičili správne oslovenia, pozdravy a poďakovania 
v nemeckom jazyku, keďže obchodovali hlavne v Sudetách. Po svojom osa-
mostatnení tak mohli využiť i znalosti nemeckého jazyka, ktorý si osvojili ešte 
v učňovských rokoch.  

 
5. Organizácia práce a spôsob predaja 

 
Podomový obchod sa realizoval predovšetkým na vidieku, zriedkavejšie v 

mestách alebo v meste i na vidieku. Spočiatku bol dopyt po podomových ob-
chodníkoch najväčší tam, kde bolo cestné spojenie nedostatočné, alebo chýbalo 
úplne a kde sa ešte nerozšírili obchody so zmiešaným tovarom. Medzi podo-
movými obchodníkmi platilo nepísané pravidlo, podľa ktorého smel každý ob-
chodovať len v určitých krajoch a okresoch, aby sa vyhlo prípadným nedorozu-
meniam a sporom. Tieto oblasti samotní podomoví obchodníci nazývali rajoni 
alebo ľandi. Nachádzali sa najmä v českom, sliezskom a moravskom pohraničí, 
patrila k nim aj Praha a ďalšie väčšie mestá. 

Tovar sa vo väčšine prípadov nakupoval vo veľkoskladoch či továrňach v 
oblastiach, ktorými podomoví obchodníci prechádzali. O ich existencii sa doz-
vedali prostredníctvom inzerátov v dennej tlači a v rôznych kalendároch, prí-
padne sa navzájom informovali pri vybavovaní povolenia na úrade, pri pose-
dení v krčme, alebo počas vandrovania, keď nocovali v spoločných ubytov-
niach. Niektorí podomoví obchodníci brali tovar aj od majiteľov obchodov so 
zmiešaným tovarom a tento vandrovným spôsobom rozpredávali. Výhodou 
bolo, že pri odbere väčšieho množstva im ho živnostník predal lacnejšie. Ne-
zriedka išlo o nepodarkový tovar označovaný aj ako „tovar pre podomový ob-
chod“. Ďalšou z možností bola sčasti vlastná výroba, do ktorej (najmä 
v súvislosti s výrobou kief) mohli byť zapojení aj rodinní príslušníci predávajú-
ceho. 

Keďže tovar sa počas predaja nesmel prepravovať za pomoci dopravných 
prostriedkov (povozy, vozíky, motorové vozidlá a pod.), podomoví obchodníci 
boli odkázaní na jeho nosenie. Niektorí používali štvorhranné prútené koše za-
vesené vpredu na remeni, v ktorých bol tovar naukladaný tak, „abi si si mohol 
očami viberať“ (muž, nar. 1922 v Rakovej, Staškov). Iní nosili takéto koše na 
chrbte. Najmä tí, ktorí predávali rôzne druhy kief, mali na ňom upevnené nie-
ktoré kusy na ukážku. Z toho istého dôvodu si na hruď navešali kefky na to-
pánky, štetky na umývanie fliaš a pod. Ďalší mali koše s oblúkovou prednou 
stranou z prútia, zatiaľ čo zadná stena bola vyrobená z dosiek. Dva závesné 
remene ich umožňovali nosiť na prsiach. Vzorky tovaru boli pripevnené hore 
na prútenej časti, traky a šnúrky do topánok na vyčnievajúcich doštičkách, 
vpravo i vľavo. Ostatní používali koše dva. Zadný bol na chrbtovej časti obšitý 
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plátnom, aby neodieral chrbát, na ktorý sa pripevňoval dvoma remeňovými 
pásmi. Zvyšné dva popruhy slúžili na prichytenie menšieho predného košíka, 
ktorý sa používal na prenos šnúrok, nití, mucholapiek, ale aj gombíkov, ozdob-
ných hrebienkov, sponiek do vlasov, cukrových i vŕbových píšťaliek. V zad-
nom koši sa nosili vešiaky, kefy, zmetáky a iný väčší tovar. 

Okrem takýchto košov sa vyskytovali aj prútené napodobeniny krošní, 
ktoré pre podomových obchodníkov v prvej polovice 30. rokov 20. storočia 
zhotovovala košikáreň v Žiranoviciach u Počátek. Mali hranolovitý tvar, otvo-
rený vrch a vzadu v spodnej časti dvierka. Vo vnútri boli približne v polovici 
vložené drevené priečky. Slúžili na uskladnenie a transport drobného textilu, 
papúč a galantérneho tovaru. Podobnú krošňu vlastnil bezruký podomový ob-
chodník z Nesluše. Na ňu po bokoch vešal malé košíčky – „take jako na zaku-
ski“ (žena, nar. 1910 v Zákopčí, Nesluša). 

Tí, ktorí sa okrem obchodovania venovali aj oprave starého riadu, nosili 
tovar spoločne s plechom či drôtom v drevenej krošni zavesenej na hrudi, alebo 
na chrbte. Mohlo pritom ísť o starú drotársku krošňu upravenú na predaj ga-
lantérneho a iného tovaru. Krošňa bola v takom prípade vybavená priečinkami, 
v ktorých boli uložené jednotlivé druhy ponúkaného sortimentu.  

Rozšírené boli aj drevené alebo lepenkové kufre, ktoré sa nosili prevesené 
cez plece. Pri predaji si ho podomový obchodník preložil dopredu alebo položil 
na stôl a otvoril. Tovar bol v ňom, podobne ako v košoch a krošniach, premys-
lene poukladaný – postojačky, aby sa ho tam čo najviac zmestilo. K výbave 
kufra patril tiež drevený polmetrový meter, ktorý sa používal na rozmeriavanie 
stužiek a čipiek. Menej náročné na prenos boli ramínka – vešiaky. Predávajúci 
ich mali zavesené na drôte alebo remeni, ktorý mali prehodený cez plecia. 

Podomoví obchodníci sa na miesta, kde pôsobili, najčastejšie dostávali 
pešo, pričom sa spoliehali, že sa časť cesty odvezú s niekým na voze. Menej 
cestovali vlakom, aj to nikdy priamo, keďže sa snažili ušetriť. Bežné bolo aj 
cestovanie načierno, prípadne sa pozháňal starší bicykel, ktorý sa časom začal 
používať priamo pri predaji. Z obáv pred pokutami ho však niektorí pri prí-
chode do dediny odložili na jej okraji, prípadne u miestneho krčmára alebo 
známeho a ďalej išli pešo. 

V počiatkoch rozvoja podomového obchodu chodievali Kysučania na krat-
šie trasy. Keď svoj tovar rozpredali, vrátili sa domov, trochu si odpočinuli a 
opäť sa vybrali na cestu. Neskôr svoje cesty predlžovali. S tým sa objavila pot-
reba zmeny organizácie práce. Bolo nerentabilné, aby sa neustále vracali, preto 
si objednaný tovar nechali posielať tam, kde práve pôsobili. Skúsený podo-
mový obchodník už dokázal presne odhadnúť množstvo aj sortiment tovaru pre 
tú či onú trasu. V niektorých oblastiach boli vítaní aj ako nositelia rozmanitých 
noviniek a správ. 
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V medzivojnovom období muži z domu odchádzali na dlhší čas – tri me-
siace, pol roka, rok, osemnásť mesiacov i dlhšie: „Naš oťec bol rok preč, 
v Čechach. Zme už boľi traja, čo ňeprišel domov. Chcel ňejaku korunu zarobiť, 
tak šel preč. Najmenej tam bol dva mesiace. Každi už chcel ňejaku tu korunu. 
Choďiľi tam aj žebrajuci“ (muž, nar. 1930, Čadca). Obyčajne šli po Veľkej 
noci alebo skoro na jar, keď porobili prvé práce na poli.18 Začiatkom leta sa 
vrátili na sušenie sena, v auguste pokosiť obilie a nachystať drevo na zimu, 
poniektorí prišli aj na hody, miestne tiež nazývané kermaš. Doma sa však nikdy 
nezdržali dlhšie ako šesť týždňov.19 Niektorí síce prišli, keď bolo najviac ro-
boty, ale celú dobu odpočívali. Ďalší odchádzali až na jeseň a rok či dva, nie-
kedy aj dlhšie sa domov nevrátili. V takom prípade predávali celú zimu a aj 
Vianoce strávili mimo domova. Tí starší však radšej prežili toto ročné obdobie 
doma a za obchodom sa vybrali znovu až na jar. 

Predtým, ako podomoví obchodníci začali predávať, mali povinnosť pred-
ložiť podomovú knižku na evidovanie príslušnému úradu, ktorý im pečiatkou 
povolil vykonávať činnosť vo svojom obvode. Okrem toho im presne vymedzil, 
ako dlho sa môžu zdržiavať v danom okrese: týždeň, 10 dní, 14 dní, 5 mesia-
cov, alebo až do vypršania povolenia na podomový obchod. 

Pracovný deň podomových obchodníkov sa začínal o siedmej hodine ráno, 
predávalo sa do piatej večer, niekedy aj dlhšie, bez ohľadu na počasie: „Raz sa 
mi to stalo, že mi ze strechi sňah spadol a fšecek tovar mi to vihoďelo pod sňeh. 
Som mal roboti, kim som to pozbieral“ (muž, nar. 1919, Rudinská). Aj keď 
niektorí autori (napríklad Guleja 1992: 50 a 69) uvádzajú, že nedeľa bola pre 
drotárov dňom odpočinku a spájala sa s návštevou kostola, viacerí podomoví 
obchodníci predávali aj v tento deň. Dokonca ho považovali za najlepší pre 
obchody, pretože sa doma zdržiavalo najviac ľudí.  

Ak mali ľudia po výplate, podomoví obchodníci popredali väčšie množstvo 
tovaru ako obyčajne. Na každom predanom kuse sa snažili mať zisk aspoň päť-
desiat halierov alebo korunu. Omnoho častejšie sa však tovar predával o 100 % 
drahší, ako bola jeho nákupná cena: „To sa predavalo raz tak vačšie peňiaze, 
jako sa kupovalo. Keď to stalo peť korún, tak sa to predavalo za ďesať korún“ 
(muž, nar. 1911 v Nesluši, Kysucké Nové Mesto). 

Aj keď časť podomových obchodníkov predávala svoj tovar sama, iní so 
sebou vodili jedného, ba aj viacerých džarkov.20 Ak ich mal gazda viac, do 

                                                 
18 Na rozdiel napríklad od čipkárov z obce Medzibrod (okr. Banská Bystrica), ktorí odchádzali za 
obchodom obvykle na sviatok sv. Jozefa (19. marec), podomoví obchodníci z Kysúc nemali pevne 
stanovený termín odchodu. 
19 Jedným z dôsledkov sezónnosti podomového obchodu bolo, že deti sa rodili približne 
v rovnakom období (napríklad v marci). 
20 Vysokým počtom džarkov bol známy rudinský podomový obchodník Štefan Lulek: „Tí mávaľi 
až štiricať džarkov, takích mláďenčekov. Tak oňi dobre ťažiľi. Takže na dvoch kvartíloch maľi tích 
džarkov, keď ich maľi toľko“ (muž, nar. 1911 v Nesluši, Kysucké Nové Mesto). 
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značnej miery vystúpil z procesu predaja a venoval sa nákupu, výrobe a rozde-
ľovaniu tovaru. Pokiaľ mal gazda iba jedného džarka, tovar si rozdelili a pre-
dávali obaja. Keď prišli do dediny, gazda určil, kto pôjde pravou a kto ľavou 
stranou, prípadne ponechal výber na džarka. Na konci dediny sa stretli na vo-
pred dohodnutom mieste. Ak jeden z nich skončil skôr, počkali sa. Večer dža-
rek odovzdal všetky zarobené peniaze gazdovi: „On bol gazda a mi zme boľi 
jako taki sluhovia. Prakticki sme museľi odevzdať fšetko, čo zme maľi“ (muž, 
nar. 1923, Ochodnica). 

S tovarom sa chodilo z domu do domu. Podomoví obchodníci ho ponúkali 
so slovami: „Prosim, som bez zamesnaňja. Kupťe ode mňe, prosim vas“ (muž, 
nar. 1922 v Rakovej, Staškov). S kupujúcimi sa vždy rozlúčili a zdvorilo im 
poďakovali: „S Panom Bohom, ňech su pekňe zdravi!“ (muž, nar. 1922 
v Rakovej, Staškov), alebo „Zaplať Pan Boh!“ (muž, nar. 1919, Rudinská). Tí, 
ktorí sa pohybovali v pohraničných okresoch, občas tajne prekročili hranice a 
svoj tovar predávali aj v susednom Rakúsku a Nemecku. Niektorí ho tam do-
konca nakupovali a nosili do Čiech. Obyčajne to robili po dohode s majiteľmi 
veľkoskladov, ktorí im časť z neho odstúpili. Podaktorí v Čechách kupovali 
heligónky, doniesli ich domov a tam rozpredali: „Ja som mal šesť rokov a už 
som veďel hrať na heľigonke. U nas každi jeden. Aľe bez not!“ (muž, nar. 1930, 
Čadca). Ďalší takto zásobovali drobným tovarom tých podomových obchodní-
kov a trhovcov, ktorí obchodovali v iných oblastiach, a tak nemali možnosť 
kúpiť si tam predávaný tovar, prípadne nemali potrebnú mieru obchodného 
ducha: „Náš oťec nosiľi z Brna gombiki a predavaľi ich tu takemu jednemu. 
A koľko razich ten prišol a ešťe za ti prvše ňezaplaťil, tak mu ňechceľi dať. 
Koľko razich sa s ňim vaďeľi! Aľe keď ich maľi, zas mu ich daľi. Zas potom 
čakaľi, kedi mu za ňe dá. Koľko razich aj mňa tam poslaľi, ďefčacko, po ti pe-
ňaze“ (žena, nar. 1942, Raková). 

Mnohí počas vandrovky nielen obchodovali, ale pracovali všade tam, kde 
ich zamestnali. Išlo o rôzne pomocné a nádennícke práce, ktorými sa snažili 
zarobiť si niečo navyše, alebo zaobstarať potravu. Strážili čerešňové sady a 
ovocné záhrady, štepili stromy a sušili ovocie. Ďalší pomáhali v pivovaroch, 
vyvážali ľad, zamestnávali sa v kúpeľoch ako pumpári, zametali ulice a čistili 
ubytovne. Niektorí si zarábali ako klampiari, ďalší ako miškári. Viacerí sa tiež 
venovali oprave poškodeného poľnohospodárskeho náradia, kuchynského riadu 
a hrncov. Pred rokom 1930 si za opravu malých plechových nádob mohli zaro-
biť 60 halierov, za nitovanie jednu korunu a za obnovenie plechového dna štyri 
až osem korún (Guleja 1992: 41).  

Vítaným zdrojom príjmov však bolo aj spievanie a koledovanie v čase via-
nočných a novoročných sviatkov: „To už jak prišiel december, pred Viano-
cami, to už tovar bol nabok. To už sa choďelo po spievaňi“ (muž, nar. 1923, 
Ochodnica). Dospelí podomoví obchodníci z Kysúc, ktorí sa zdržiavali v okolí 
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Prahy, Benešova, Kladna, Slaného, ale aj Jihlavy, Pelhřimova a Plzne chodili s 
„betľemom“: „Keč boľi sviatki, choďiľi po vaľachach aľebo troch kraľach“ 
(žena, nar. 1926, Raková). Obvykle bývali dvaja až traja. Jasličky, ktoré si sami 
vyrobili, alebo kúpili, nosil pred sebou striedavo každý z nich. V rámci koledo-
vania chodili z domu do domu, hlavne po mestách: „Na ďeďinach čo bi ťi 
daľi?! Po mestoch!“ (muž, nar. 1915, Zákopčie) a spievali rovnaké piesne ako 
doma. Omnoho častejšie však chodili bez jasličiek. Tak tomu bolo najmä 
v prípade džarkov, ktorých gazda na Štedrý deň i Božie narodenie posielal po 
jednom či po dvoch koledovať po domoch. Niekedy im vopred určil adresu, na 
ktorej ich budú čakať, takže zárobok mali vopred istý. Bežnejšie sa však rozišli 
po nájomných bytoch, kde spievali na chodbách a čakali, či niekto vyjde, dá im 
peniaze alebo niečo na jedenie. V takom prípade mohli obísť aj naprázdno: 
„Ešťe mňa poslal aj na Božie naroďeňie spievať, aľe zaspieval som asi ve troch 
bitoch a viďel som to vianočne ťicho a ňikdo ňevichoďel, aj som sa vráťel“ 
(muž, nar. 1919, Rudinská). 

Džarkovia neraz spievali aj na uliciach, vo vlakoch, v obchodoch, hostin-
coch, reštauráciách, ba i v hoteloch, kam sa dostali vchodom pre zamestnancov: 
„A to keď sme prišľi, to keľo razi nás ti čašňici vihaňaľi a ti hosťia pribehľi: – 
Poď sem, poď sem! A ešťe tu, ešťe nam ju zaspievaj!“ (muž, nar. 1919, Rudin-
ská). Vtedy spievali nielen betlehemské a iné nábožné piesne, ale i také, ktoré 
vyhovovali vkusu a požiadavkám poslucháčov: „Po tich reštauráciach to už tí, 
čo tam boľi, tí ľuďia: „Hoši, aj ňeco jinšího! – No tak sme zaspievaľi aj fšeľi-
jaké také pesňički, to oňi začapkaľi a potom jeden išol, vždicki zobral čiapku 
a oňi mu tam dávaľi po ďesať, po paďesiat haľierov. Jako kerí“ (muž, 
nar.1923, Ochodnica). Často išlo o piesne žartovné, pijácke, s lascívnym pod-
tónom. Iné pôvodne patrili do repertoáru drotárov, odkiaľ sa dostali aj medzi 
podomových obchodníkov. Najčastejšie sa v nich spomína ťažký život van-
drovníka, jeho odlúčenosť od rodiny a smútok za domovom:  

 
„Ja som drotár z Trenčína, 
zná mňa celá krajina,  
krajina aj celý svet, 
ja som šuhaj ako kvet. 

Chodím svety ďaleké, 
vidím krásy praveké,  
najlepšia i jediná 
je moja rodná dedina.“ 

 
Takto zarobené peniaze džarkovia odovzdávali gazdovi. Denne mohli vy-

spievať desať, pätnásť, dvadsať, na Štedrý deň aj deväťdesiat korún, ktoré pre 
podomového obchodníka predstavovali čistý zisk: „Už koľko vispieval, toľko, 
ľenže ten gazda bol na tom ľepše, ľebo ten tovar ňemíňal, ľen doňiesol hotove 
peňiaze“ (muž, nar. 1923, Ochodnica). Nezriedka sa práve spievaním zarobilo 
viac ako predajom v bežné dni, navyše gazda nemusel kupovať nový tovar, 
keďže ten sa v čase vianočných sviatkov nepredával. 
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6. Bývanie a strava 
 
Podomovým obchodníkom sa počas vandrovania ponúkalo niekoľko mož-

ností, kde stráviť nocľah. Početné boli rôzne ubytovne, ktoré už v 19. storočí 
vznikali na dôležitých obchodných cestách a križovatkách.1 Obvykle to bola 
jedna miestnosť – izba pre krpošov, zariadená pričňami alebo len slamníkmi, 
kde spávalo päť či šesť, niekedy aj desať ľudí, všetko podomoví obchodníci. 
Deku si každý doniesol vlastnú. Kúrilo sa v pieckach, drevo a uhlie si prichys-
tali sami. Takéto ubytovne boli v Calne, Děčíne, Podmoklí, Českej Lípe, Prahe, 
ale aj inde. Ich hygiena bola nedostatočná. Chlapi sa k spánku ukladali v ša-
tách, v ktorých chodili počas celého dňa, nanajvýš sa vyzliekli do spodkov. 
Náprava v tomto smere však vzhľadom na zlé finančné pomery bola nemožná. 

Ubytovne plnili nielen úlohu nocľahární, ale slúžili aj ako miesto vzájom-
ných kontaktov. Odtiaľto sa domov odosielala pošta a peniaze. Tu sa nechával 
posielať objednaný tovar i prípadná korešpondencia. Podomoví obchodníci si tu 
vymieňali informácie, kde je možné nakúpiť jednotlivé druhy tovaru a za akú 
cenu. Diskutovali o rôznych novinkách, vymedzovali rajóny a pod. Pri stretnu-
tiach si volili aj správcu ubytovne, ktorý plnil funkciu domovníka. Dozeral na 
čistotu a poriadok, na dodržiavanie rajonizácie a iných dohovorov. Zabezpečo-
val palivo, ale vystupoval aj ako zmierovateľ v príležitostných konfliktoch. 
Nezriedka mal tiež na starosti zháňanie potravín a prípravu jedla. 

Podomoví obchodníci si taktiež zvykli prenajímať izby v dome obchodníka 
so zmiešaným tovarom alebo majiteľa veľkoskladu, od ktorého kupovali tovar. 
Ak sa šlo do rajónu, v ktorom nemali zabezpečený „známy“ nocľah, prespávali 
v stohoch alebo v lese, na Šumave bolo možné ustlať si na chlebovej peci. V 
zlom počasí spávali v tehelni alebo požiadali o prenocovanie v stodole alebo 
maštali: „Raz išľi (otec – pozn. I.Š.) s kamaradem a ňeskoro prišľi, keď hodňe 
choďilo takich, no ftedi nazivaľi vandrovňici a teraz už jako bezdomovci a sa 
tež tak trapiľi a choďiľi po chalupach, no a obťažovaľi samozrejme že, pitaľi 
staľe co - to, no a spavaľi po tech veľkostatkach. No moj oťec tež choďil aj s 
druhim, abi mu bolo veselše po tem ľanďe a priňeskoro sa zastaviľi a išľi spať 
tam do teho veľkostatku a teraz ten jeden, oňi si to daľi trošku ďaľej tej slami, 
veš, to mohol si si nabrať slami a ľežeť medzi timi hovadami, medzi timi kra-
vami, no pri kravach a tak temu kamaradovi vlasi primrzľi o dvere a teraz sa 
ňemohol oslobodiť s teho, tak tam bol primrznuti, tak vstal moj oťec a cikal mu 
po tech vlasach, abi to roztopil“ (žena, nar. 1926, Staškov). Výhodou takéhoto 
nocľahu však bolo, že bol zadarmo, nanajvýš sa pomohlo s nejakými prácami 
okolo statku, alebo sa opravil poškodený riad a náradie. Podomoví obchodníci 

                                                 
1 Podomoví obchodníci na jednom mieste obvykle nocovali len jednu, najviac dve noci. Po čase sa 
tam opäť vrátili. Tí, ktorí nešli domov ani na sviatky, strávili tam aj Vianoce.  
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za to dostali niečo na zjedenie. Zriedkavejšie im domáci dovolili prespať u seba 
v izbe na vreci slamy alebo na lavici. Iba výnimočne sa nocovalo v hostinci 
alebo hoteli. 

Niektorí si v mestách prenajímali jednoduché byty, v ktorých žili so svo-
jimi kolegami a podnájomníkmi (napríklad v Písku, v Českej Třebovej, v Pra-
he-Ruzyni pod Bielou horou). Napriek tomu, že tam bývali štyria i piati a každý 
z nich mal svoj vlastný kľúč, len zriedkavo sa tam všetci stretli: „Vždi ktorísi 
bol vonku. Ňeprišiel“ (muž, nar. 1923, Ochodnica). Podobne ako ubytovne 
i byty slúžili len ako prechodné nocľahárne, kde sa zdržiavali dlhšie iba cez 
vianočné sviatky. 

Strava podomových obchodníkov bola nepravidelná a často jednostranná. 
Ráno si obyčajne zapálili fajku alebo cigaretu, cez deň sa uspokojili s tým, čo 
dostali. Niekde im dali, alebo si vypýtali kávu s chlebom, inde, kde ich už po-
znali, aj niečo lepšie (napríklad kus koláča, buchty či polievku): „Kďe si prišol, 
keď si bol znami: ‘Šťefane, sadňi! Je obed.‘ – Známosť vam tak spravela, keď 
sťe boľi dobri, predaľi sťe jej dobri tovar“ (muž, nar. 1915, Zákopčie). Mnohí 
však boli po celý deň odkázaní len na krajec chleba. Niektorí sa preto uchyľo-
vali k drobným krádežiam. Až keď celý deň nič nezohnali, museli si niečo kú-
piť. V krčme si objednali varenú klobásu alebo držkovú či gulášovú polievku a 
pivo, niekedy aj pálenku. Zriedkavejšie si u mäsiara kúpili odrezky zo šunky, 
kúsok slaniny, tlačenky alebo klobásu. Ak bola staršia, dostali ju lacnejšie, 
zriedkavo aj zadarmo: „Tam bol taki masár a ten tich odrezkoch z tich šunki 
a z teho, to tam bola taka kopa a ja som prišol aj s tim cudzim, ňe s otcom, aľe 
s tim drotarom a on veďel, čo je treba. A vraví mi: – A buďeš salamu jesť? – No 
a prišol tam a povedá: – Prosim vas, hentemu kľukovi dajťe, ňech to stoji, čo to 
stoji. – A on, takito stoh teho bol, zabaľel a ňič. Ňevzal ňišt“ (muž, nar. 1915, 
Zákopčie). Podobne to bolo aj pri chlebe a inom pečive. Pokiaľ mali peniaze, 
mohli si dovoliť aj sadlo, haringa, syr, pálenku a tabak. V roku 1928 ich večera 
vyšla na 2 Kč (M.L. 1928: 1 a n.). Mnohí si práve v Čechách zvykli jesť ryby 
a tieto stravovacie návyky prenášali aj do domáceho prostredia. 

Častejšie však nemali čo jesť a spoliehali sa na to, že ak aj pani od nich nič 
nekúpi, aspoň im dá niečo na zjedenie. Poniektorí dokonca jedli surové ze-
miaky vyhrabané na poli, iní so sebou nosili liehové variče, na ktorých si pri-
pravovali „lojovu aľebo s kosťich poľiefku“ (žena, nar. 1942, Raková). Najlep-
šie na tom boli tí, čo mali prenajaté byty alebo nocovali na veľkostatkoch. Za 
občasnú výpomoc dostali vajíčka, maslo, mlieko a keď bola zabíjačka, aj mäso. 
Keď sa viacerí zišli v ubytovni, spoločne sa poskladali na stravu. V takom prí-
pade mal na starosti zaobstarávanie potravín a prípravu jedál správca ubytovne 
– gazda alebo iná osoba týmto poverená: „Bol tam jako mojho tesťa brat, tak 
uvareľi čosi. No f tížňi sme aj tak boľi vonku, no keď už, tak v ňeďeľu. V Prahe 
sa dostalo za korunu kilo tích úďenich uší, čo na bitúnku čo boľi aľebo 
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u masiara to dostal. To bolo za korunu i dostal kilo. No tak von to už uvarel ti 
uši a kupil kus chľeba a to prakticki bolo naše jedlo“ (muž, nar. 1923, Ochod-
nica). 

 
7. Zárobky 

 
Určiť presnú výšku príjmov podomových obchodníkov v 1. polovici 20. 

storočia je pomerne komplikované. Okolo roku 1938 sa v Prahe dalo zarobiť 
štyridsať až päťdesiat korún za deň. V roku 1944 bol priemerný mesačný záro-
bok predávajúceho asi tisíc korún. V roku 1946 ročná tržba podomového ob-
chodníka predstavovala približne 58 000 Kčs, z toho čistý zisk bol 16 000 ko-
rún. Zarobené peniaze domov posielali podomoví obchodníci prostredníctvom 
banky, ktorá mala spojenie s Tatra bankou v Čadci a Žiline, ale častejšie poš-
tou. Nikdy to neboli vysoké sumy. Raz za dva až tri mesiace poslali 200 korún. 
Ten, kto zarobil viac, peniaze rozdelil na menšie čiastky a poslal na meno toho, 
čo nezarobil. Jeho manželka ich mala odniesť žene odosielateľa. Robilo sa tak 
pravdepodobne z bezpečnostných dôvodov, ale tiež preto, aby dotyčnému ne-
bolo odňaté povolenie k podomovému predaju. Mohol byť totiž obvinený, že 
má väčší majetok, ako umožňuje zákon o podomovom obchode. Vo väčšine 
prípadov však zarobené peniaze ledva stačili na uživenie rodiny, zaplatenie 
dlhov a dane. 

Niekedy podomoví obchodníci priniesli zárobok sami. Najmä tí, ktorí sa 
pohybovali na území Nemecka, však mohli mať pri jeho prenášaní cez hranice 
problémy. Boli vystavení prísnej prehliadke a nájdené peniaze im mohli byť 
skonfiškované: „Raz aj zarobeľi, raz ňezarobeľi. Prišľi aj v otrhaných topán-
kach. Čo maľi jakési ti marki, to im zebraľi na hraňici, na ostaľi holí. Prišľi 
holí domov“ (žena, nar. 1923, Nesluša). 

Niektorí predávajúci použili zarobené prostriedky na splácanie pôžičky na 
nákup hospodárstva. V príslušnej banke si otvorili účet, na ktorý priamo 
z Čiech posielali peniaze, ktoré sa použili na vyrovnanie dlhu. Ich manželkám 
tak odpadla povinnosť zaniesť ich každý mesiac do danej finančnej inštitúcie. 
Okrem toho dotyční vždy so sebou priniesli aj menšiu sumu pre rodinu. 

S peniazmi, ktoré muži poslali poštou alebo prostredníctvom banky, mohli 
ženy disponovať samy. Obvykle ich použili na splatenie dlžôb a nákup pred-
metov potrebných do domácnosti: „Ňekeri choďiľi aj polroka, posielaľi domov 
peňaze, žena ich utraťila a keď prišol domov, ňemal aňi na cigaretľe. Zasa ro-
bil kriki“ (žena, nar. 1928, Nesluša). Ak peniaze priniesol muž, mohol časť 
z nich odovzdať žene a zvyšok si nechať pre vlastnú potrebu, resp. s nimi dis-
ponoval sám: „Náľe ta mamička ňigdá ňeveďeľi, keľo tich peňazí doňesľi“ 
(žena, nar. 1942, Raková). V takom prípade to bol on, kto rozhodol, čo je pot-
rebné kúpiť do domácnosti: „Kim boľi doma, kupiľi aj taktoka ti hrnce. To už 
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vždi hrňec doňesľi, metli. To už mamička ňekupovaľi“ (žena, nar. 1942, Ra-
ková). Neraz priniesli domov aj mäso alebo kúpili hovädzí loj, či 50 kg ryže: 
„A keď tam bol tak nam poslal loj, no co sa kravi prvej zabijali. A ten masar 
mu to, to bolo take čenke, to ňebola šprka, aľe to bolo čenše a tag mu to nasoľil 
a zabaľil, taki mali zrobil a poslaľi to mamke. Mamka ta zeškvarila tak peť 
deci. Prišol, keď ňeboľi zemňaki urodzene, zaš kupil paďesat kiľi riže f Čaci. Tu 
tak ňebolo, aľe tam f Čaci. Aľe co, s chrobakami bola ta riža. Stara“ (žena, nar. 
1926, Raková). 

Časť z nich krátko pred návratom z Čiech posielala balíky so šatstvom pre 
deti.2 Najčastejšie išlo o svetre, kabáty, čiapky, nechýbala ani obuv, dáždniky – 
parazoľe a pod., ktoré dostali od svojich zákazníkov alebo kúpili za zníženú 
cenu vo veľkoskladoch. Iní tieto darčeky priniesli osobne. Zavše išlo 
o predmety so zníženou kvalitou a veľmi krátkou životnosťou. Na Vianoce boli 
vítaným darčekom sladké vianočky, ktoré vykoledovali otcovia, synovia či 
bratia obchodujúci na Šumave. Tí šikovnejší dokázali našetriť aj na nový bicy-
kel, harmoniku, korčule, lyže a lyžiarky pre deti: „Už som bol taki veľiki chla-
pec, už som išol do učeňia a oňi (otec – pozn. I.Š.) kupeľi, z Čiech mi priňiesľi 
ľižiarki na ľiže“ (muž, nar. 1930, Čadca). Poniektorí kúpili aj mláťacu mašinu 
a vejak, ktoré sa pre ženu a deti stali významným zdrojom príjmov.3 Iní si za 
svoj zárobok zaobstarali poľnohospodársku pôdu alebo starší drevený príbytok. 
Niektorí si postavili vlastnú drevenicu alebo dokonca murovaný dom. Tí úspeš-
nejší si otvorili obchod (najčastejšie so zmiešaným tovarom), alebo požiadali 
o hostinskú a výčapnú koncesiu, prípadne sa preorientovali na trhoveckú živ-
nosť. 

Napriek tomu podomový obchod vo väčšine prípadov ostal iba východi-
skom z núdze: „To bolo iba na prežiťie“ (muž, nar. 1928 v Zákopčí, Čadca). 
Muži často nezarobili ani toľko, aby mohli domov niečo poslať. Každý z nich 
síce v žiadosti o vydanie podomovej knižky uvádzal, že chce touto činnosťou 
zabezpečiť svoju rodinu, nie vždy to však bolo tak. Na uspokojenie svojich 
denných potrieb si zarobil alebo vyžobral: „Keri ňeprepil poslal, keri prepil 
ňedal žeňe ňišt. Potreboval si vipiť, fajčiť, račej sa straťel z domu“ (žena, nar. 
1910 v Zákopčí, Nesluša). Ak sa mu v niektorý deň nedarilo alebo nechcelo 
predávať, nepredával. Žena, aby uživila seba i svoje deti, túto voľbu nemala. Iní 
všetky zarobené peniaze pomíňali a o manželku s potomstvom sa nestarali. Boli 
aj takí, ktorí sa z ciest nevrátili. Ostali žiť v Čechách, našli si družku a zamest-
nali sa v továrni. Ženy o tom síce v niekoľkých prípadoch vedeli, ale nič proti 
tomu nepodnikli. Neraz ich po rokoch ako starých a chorých prijali späť a do-
opatrovali. Ďalší síce čo-to zarobili, peniaze si však nechali pre seba. Kým boli 

                                                 
2 Práve v týchto balíkoch mohli byť v odeve zašité peniaze. Podomoví obchodníci týmto vyriešili 
problémy s ich prenosom na Slovensko a vyhli sa aj prípadnému okradnutiu. 
3 V čase žatvy ju za peniaze požičiavali ostatným dedinčanom. 
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doma, na domácnosť prispievali, ale pri odchode rodine nenechali ani halier. 
Všetky peniaze pomíňali, skryli alebo zobrali so sebou: „A keď pošľi do sveta, 
keľo razi ňeňehaľi peňaze. Tak už sme sa pretlukaľi, čo dostaľi mamka za to 
mľeko ľebo za ti vajca. No a to, čo bolo, to nam uvariľi“ (žena, nar. 1942, Ra-
ková). 

 
8. Záver 

 
Podomový obchod ako tradičné vandrovné zamestnanie predstavuje výz-

namný fenomén, ktorý ovplyvnil tradičnú kultúru Kysúc. Jeho korene siahajú 
do 19. storočia, keď sa vyvíjal ako súčasť drotárstva a mal charakter predaja 
vlastných alebo cudzích výrobkov z drôtu. Aj keď od začiatku 20. storočia fun-
goval ako samostatný jav, zostal i naďalej veľmi úzko spätý s drotárstvom. Dô-
kazom toho je oprava starého riadu, ktorú vykonávali podomoví obchodníci 
ako doplnok ponúkaných služieb, ale aj vývoj po roku 1949, keď došlo 
k zrušeniu podomového spôsobu predaja, zatiaľ čo drotárstvo ešte ostalo po-
volené, aby poskytlo aspoň nejaký zdroj obživy najstaršej generácii vandrovní-
kov. 

Podomový obchod, charakterizovaný svojou masovosťou, hromadným vý-
skytom v určitých regiónoch a spätosťou s prírodnými a surovinovými možnos-
ťami, významne zasiahol všetky oblasti tradičnej kultúry na Kysuciach. Podo-
moví obchodníci sa na svojich cestách dostávali do styku s najrôznejší-
mi kultúrnymi vplyvmi, z ktorých si časť osvojili, alebo prispôsobili domácim 
pomerom. Okrem nových názorov, stravovacích a hygienických návykov 
a pod. boli dôsledkom dlhodobej neprítomnosti mužov aj zmeny v rodinnom 
živote. Narušila sa predovšetkým zaužívaná deľba práce a spolu s ňou aj 
medzigeneračné a interpersonálne vzťahy. Aj vďaka tomu sa urýchlil rozpad 
veľkorodín, deťom niektorých podomových obchodníkov bol umožnený 
prístup k vyššiemu školskému vzdelaniu, zriedkavo aj k štúdiu na univerzite. 
Na rozdiel od úspešných drotárov, pôsobiacich na prelome 19. a 20. storočia 
v Nemecku, Rusku či USA, však išlo len o ojedinelé prípady. Bolo to spôso-
bené nižšími ziskami predávajúcich, ale aj spôsobom života odlišným od dro-
társkych majstrov, z ktorých časť sa vo svete usadila a otvorila si svoje drotár-
ske dielne. 

Podomový obchod mal dosah aj na architektúru a bytovú kultúru Kysuča-
nov. Mnohé domy bolo možné identifikovať vďaka ozdobným štítom aj iným 
stavebným prvkom pripomínajúcim ruský či nemecký stavebný štýl. V izbe sa 
neraz nachádzala presklená skrinka alebo aspoň polička s predmetmi z porce-
lánu a podobne, ktoré muži prinášali ako pamiatku na svoje cesty. Ich rodiny 
navonok prezentovali majetnosť aj prostredníctvom rodinných hrobov 
s náhrobnými kameňmi, ojedinele zhotovenými z čierneho mramoru. Prílev 
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peňazí a kontakty s kultúrne vyspelejšími oblasťami tiež spôsobili zánik tradič-
ného mužského odevu, prenikanie mestských vzorov odievania i továrensky 
vyrábaných textílií. Na základe celého komplexu získaných poznatkov možno 
konštatovať, že podomový obchod na Kysuciach významne prispel k formova-
niu špecifík vo všetkých oblastiach tradičnej kultúry regiónu. 
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Cesty za „kultúrnou inakosťou“. 
Terénny výskum pred desaťročiami 
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The author recapitulates the experience she gained during her fieldwork in the 1960s 
and 1970s. She comes to the conclusion that ethnographic research in Slovakia at that 
time was aimed mostly to follow and reconstruct the vanishing phenomena of “folk 
culture”, that is, shepherd culture and peasant culture. The ethnographers paid 
attention mainly to the detail description of the local contexts and compared diverse 
cultural conditions distributed in space. Depiction of the elements of modernisation was 
uncommon, although they could be a part of investigated culture. The result of cultural 
analysis, therefore, often presented an ideal construct isolated from informal logic of 
reality.  
 

Približne od konca 19. storočia bola antropológia založená na praxi „nie-
kam“ ísť. Pod niekam sa prednostne rozumel priestor – terén geograficky, mo-
rálne a sociálne vzdialený od teoretickej a kultúrnej metropoly antropológov. 
Veda „o iných“ bola nutne spojená s cestami niekam. Otázka aký druh „nie-
kam“ sa odvíjala od komplikovanej histórie európskej expanzie a často závisela 
od vrtochov koloniálnych a postkoloniálnych pragmatikov (Appadurai 1986: 
337), od presunov vkusu a záujmu o určité oblasti, kultúry, society, regióny, 
civilizácie.  

Keď sa v prvej polovici 20. storočia v spojitosti s profesionalizáciou etno-
grafie prax začala prelínať s akademickým terénnym výskumom, terénny vý-
skum bol tiež spojený s cestami. Bolo to putovanie spojené s úsilím o poznanie 
priestorovo vymedzeného a kultúrne diferencovaného korpusu kultúrnych fak-
tov viazaných na rurálne prostredie. Kontrast „životných prostredí“ vedený po 
osi urbánneho/industriálneho versus rurálneho/ľudového bol v sociokultúrnej 
realite stále citeľný a prejavoval sa aj po línii rozdelenia práce a spoločnosti.  

V európskej etnografii mal silnú tradíciu najmä v stredo-, východo- 
a severoeurópskych krajinách. (Vplyvní sociálni teoretici 19. storočia ako Karol 
Marx alebo neskôr Tönnies tvrdili, že deľba práce a opozícia medzi mestom 
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a dedinou, ktoré sa objavovali od úsvitu civilizácie, sú neustálym sprievodným 
znakom dejín ľudstva (Sárkány 1992: 26).  

Netreba pripomínať, že v našich domácich podmienkach boli ešte done-
dávna hranice terénneho výskumu jasné. Až na zriedkavé výnimky bola teritó-
riom etnografického výskumu výlučne vlastná krajina, známe miesta a kultúrne 
blízke javy. Putovanie sa uberalo za tým, čo sa v ich rámci vyznačovalo osobi-
tosťami kultúrnych rysov. Smerovalo prevažne do vidieckych regiónov, kde 
procesy modernizácie a industrializácie prebiehali oneskorene, v pozvoľnejšom 
tempe. Časové oneskorenie modernizácie na osi urbánny/rurálny bolo na Slo-
vensku zreteľné ešte v prvej polovici a začiatkom druhej polovice 20. storočia. 
V žitom svete slovenskej dediny ležiacom v závetrí modernizačných a indus-
trializačných vplyvov sa dlhšie uchovávala kultúrna „inakosť“, pestovala sa 
lokálna a regionálna identita, ktorá celkom nezanikla ani s rýchlym nástupom 
socialistickej modernizácie vidieka. V rozptýlených ostrovoch sa ešte dal za-
chytiť „odumierajúci predkapitalistický svet malých miest a dedín“, ktorý Ľu-
bomír Lipták definoval ako základ slovenského mikrokozmu (Lipták 1966: 28). 
Dedina na Slovensku, ba možno povedať v celom uhorsko-slovenskom prie-
store, v polovici 20. storočia ešte stále poskytovala možnosť rekonštrukcie 
tradičného predindustriálneho spôsobu života modelovaného nástrojmi klasic-
kej roľníckej society. Jeho „inakosť“ vyjadrovalo neobyčajné bohatstvo regio-
nálnych a lokálnych foriem materializovaných a viditeľných v bývaní, odie-
vaní, výtvarnom prejave, či obradoch. I preto práve ony vzbudili a dlho si udr-
žali pozornosť etnografov, lákali k detailným, vonkajškovým minucióznym 
popisom reálií, ku komparatívnemu vykresľovaniu rozmanitostí v priestore – 
často však na úkor sledovania sociálneho kontextu. V koncentrovanosti na 
hermeneutický prístup empiricky zameraný iba na objekty – veci, sa potom 
často stávalo, že kultúrna analýza ostala oddelená od neformálnej logiky sku-
točného života (Geertz 2000: 28). Bola však zdrojom hutnej potravy pre de-
tailné opisy toho, čo súviselo s konceptom „ľudovej kultúry“. V tom období 
„ľudová kultúra“ ešte prejavovala dostatočnú životaschopnosť, ktorej dôkazom 
bola bohatá rozvetvenosť lokálnych, regionálnych foriem predmetového sveta, 
hudobných, spevných, obradových prejavov. Diferencovanosť urbánnych a 
rurálnych „životných prostredí“ nezanikla na Slovensku ani po rýchlom nástupe 
socialistickej urbanizácie a je stále funkčná i vzhľadom k odlišnosti vývojovej 
dynamiky oboch prostredí (Podolinska 2007: 140; Popelková 1999: 20). 

Vo sfére materiálnej kultúry dediny silný regionalizmus súvisel s pretrvá-
vajúcim predindustriálnym samozásobiteľským charakterom roľníckej ekono-
miky – čo sa vyrobilo, to sa v rámci rodinného hospodárstva aj spotrebovalo, 
iba malé množstvo zvyšnej produkcie sa speňažovalo predajom. Množstvo 
predmetov stále vychádzalo z rúk domácich výrobcov. A práve predmety 
vyrobené v rámci obce boli silne späté s lokálnymi, regionálnymi návykmi a 

Etnologické rozpravy 2/2007   

 133

vkusom. Živé bohatstvo lokálnych a regionálnych štýlov vyjadrené v početných 
lokálnych variantoch výrobných technológií, výtvarného prejavu, odevných 
foriem, obradových prejavov stravovacích návykoch etc., ktoré pretrvalo na 
Slovensku ešte v prvej polovici 20. storočia bolo v stredoeurópskom kultúrnom 
priestore výnimočné. 

Klasicky národopisne orientované výskumy sa na našej domácej pôde ešte 
donedávna zameriavali prevažne na sledovanie zanikajúcich javov vlastnej 
tradičnej roľnícko-pastierskej („ľudovej“) kultúry. Tie sa považovali za pra-
mene vlievajúce sa do toku národnej kultúry. Dôraz sa kládol na ich zbieranie, 
dokumentáciu, rekonštruovanie, vysvetľovanie, v záujme ich záchrany pred 
zánikom, vyvolaným modernizačnými procesmi. Pozornosť sa sústreďovala 
prevažne na javy a udalosti, poznačené amalgámom tradície, zakotvené v mi-
nulosti. V takto orientovaných etnografických popisoch sa potom málokedy 
stretneme so zberom dát, ktoré by popisovali moderné, komerčné javy, hoci 
mohli byť živou súčasťou skúmanej kultúry. Do minulosti zahľadení etnografi, 
vedomí si faktu zániku tradičnej kultúry, ich pokladali vzhľadom na cieľ svo-
jich výskumov za podružné a nehodné záujmu. Etnografické terénne praktiky 
boli zamerané na zbieranie údajov, podľa ktorých sa dali odumierajúce kultúrne 
javy rekonštruovať. Výskumná pozícia etnografov bola možno blízka skúse-
nosti, ktorú počas svojich výskumoch na Trobriandských ostrovov zachytil 
Malinowski:  

„Etnológia je v smutno-smiešnej ak nie tragickej pozícii. Od momentu keď 
začína… a je pripravená pracovať na úlohe, ktorú si vytýčila, materiál jej štú-
dia mizne beznádejne rýchlym tempom“ (Malinowski 1922: 465). 

Keď som na prelome 60. a 70. rokov začínala so svojou terénnou praxou, 
ocitla som sa približne v podobnej situácii. Ako študentka národopisu slabo 
vybavená deravým súborom etnografických skúseností získaných počas exter-
ného štúdia som zmysel terénnej práce videla predovšetkým v záchrannom 
výskume odumierajúcich javov tradičnej roľnícko-pastierskej kultúry. Aj preto 
som sa po rozpačitom hľadaní cieľa výskumného zámeru diplomovej práce po 
konzultácii s pani Kautmanovou, pracovníčkou ÚĽUV-u, rozhodla pre popis 
lokálnej odevnej varianty šopornianskeho kroja, ktorý chýbal v archíve krojo-
vej dokumentácie ÚĽUV-u. Do terénu som po prvýkrát vkročila až v priebehu 
príprav diplomovej práce. Terénna predpríprava spočívala v zostavení dotaz-
níka, ktorý som si pripravila podľa publikovaných monografií o ľudovom 
odeve. Bez predchádzajúcej terénnej praxe a bez poňatia o metodológii vý-
skumu som prvé dotyky s terénom zvládala s pocitmi insitného etnografa hode-
ného do vody. Hoci priestorovo bol môj výskum neďaleko od Bratislavy, ces-
tovanie bolo náročné. Autobus stál v každej „diere“ a v Seredi ešte nasledovalo 
otravné čakanie na spoj do Šoporne. Najlepšie riešenie bolo necestovať a uby-
tovať sa na súkromí priamo v obci, čo samo osebe bolo niečo ako „zúčastnené 
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pozorovanie,“ alebo skôr „zúčastnené jestvovanie“. Izba nasiaknutá puchom 
stien zo surovej tehly, na stenách obrazy maľované na skle zo známej Salzma-
novskej dielne, spanie pod ťažkou vysokou duchnou prerušované šuchotom 
myšiek pod posteľou. Už pri prvom vkročení bol fakt kultúrnej osobitosti obce 
zjavný. Domy s masívnym stĺporadím, ženy od stredného veku oblečené do 
kroja, ktorý sa nosil len v troch obciach ležiacich v susedstve… A potom to už 
išlo – rozhovory, záznamy artefaktov, dekoratívnych detailov, fotografovanie, 
nákresy strihov, reliktových kúskov, dávno nenosených, odložených vecí. Ra-
dostné pocity nad „archeologickým“ objavom súkennej bundy, ktorú nosili 
mlynári na vodných mlynoch postavených na Váhu a sobášnej mentieky 
z modrého súkna z polovice 19. storočia, nadchýnanie sa nad drobnokresbou 
pestrých mozaikovitých kompozícií výšiviek z čepcov a rukávcov. Obdiv nad 
detailnou „prepracovanosťou“ výtvarnej kultúry, keď mal takmer každý motív 
svoje pomenovanie, výšivkové obrazce museli rešpektovať zaužívané estetické 
návyky, zákonitosti vo formálnej a farebnej skladbe, vizuálne symbolické náre-
čie podľa ktorého sa dalo identifikovať či je človek mladý, starý, smúti, alebo 
sviatkuje.  

Vsuvku o prvých dotykoch s prácou v teréne som vložila aj preto, aby som 
ňou upozornila na skutočnosť, ako je terénna práca poznačená komplexom 
historických, politických osobných subjektívnych skúseností výskumníka 
(Clifford 1991: 53), okolnosťami a osobnými inklináciami.  

Ako som už spomenula, robenie etnografie „at home“ – doma bolo na Slo-
vensku v 60.–70. rokoch spojené s príznačným záujmom etnografov o kultúrne 
zvláštnosti a tie sa dali nájsť takmer za rohom predovšetkým v niektorých ru-
rálnych reliktových oblastiach slabšie zasiahnutých industralizáciou a moder-
nizáciou. K ich charakteristickým rysom patrila kultúrna uzavretosť do 
vlastného lokálneho a koherentného sveta – dediny, kde uzatváranie endogam-
ných manželstiev nebolo výnimkou, kde najmä v agrárnych regiónoch preva-
žovala nízka mobilita a priestor života nebol oddelený od priestoru práce. Počas 
výskumov bolo možné ešte stretnúť informátorov, ktorý po celý život nepre-
kročili teritórium regiónu, dokonca hranice chotára obce, v ktorej žili,1 alebo 
ľudí, na ktorých prvé stretnutie s výdobytkami modernity zapôsobilo dojmom 
na celý život: Ako jeden zo svojich najsilnejších zážitkov z detstva informátor 
z Košeckého Rovného uviedol moment, keď prvýkrát uvidel auto. Pri kosení 
horských lúk ho zrazu otec zdvihol na ruky a upozornil ho na mašinu, ktorá išla 
po ceste v údolí. Mohlo to byť okolo roku 1910…  

                                                 
1 Pri výskume v Dolnej Porube sa mi jedna zo starších informátoriek zdôverila, že za celý svoj život 
nebola ani v susednej obci Valašská Belá. Svet mimo okruhu vlastnej obce vnímala s rešpektom. 
Spájala ho s predstavou neznámeho fantazijného priestoru plného nástrah a nedohľadných mož-
ností. 
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Putovanie etnografov za „inakosťou“ kultúrneho prostredia dediny vyjad-
renou v bohatstve regionálnych a lokálnych foriem materializovaných a vidi-
teľných v bývaní, odievaní, výtvarnom prejave, obradoch lákalo niekedy až 
k posadnuto detailným minucióznym popisom reálií v lokálnych podmienkach, 
alebo viedlo ku komparatívnemu vykresľovaniu rozmanitostí v priestore (kar-
tografická metóda). Pri takomto prístupe sa k skúmaniu kultúry – ak použijem 
Geertzovu charakteristiku – „pristupovalo ako k čisto symbolickému systému 
tak, že sa izolovali jeho prvky a potom charakterizoval celý systém nejakým 
obecným spôsobom na základe kľúčových symbolov – fundamentálnych štruk-
túr, okolo ktorých bol organizovaný…“ (Geertz 2000: 27–28). Kultúrna analýza 
bola často v zajatí hľadania dokonalej kresby formálneho poriadku, po usporia-
daní vyabstrahovaných entít do jednotných vzorcov. Výsledkom bol ideálny 
konštrukt, oddelený od neformálnej logiky skutočného života.  

Okolnosti etnografickej práce súviseli i s vtedajšími metódami výskumu. 
Artefakty sa zaznamenávali, zakresľovali, fotografovali, zameriavali, sledovali 
sa premeny foriem v ich vývinovej krivke. Podobným spôsobom sa dokumen-
tovali obrady. Informácie sa zbierali najmä prostredníctvom voľných interview, 
alebo interview riadených podľa dotazníkov. Zaznamenávali sa mená informá-
torov, ich nacionálie, resp. i biografické údaje relevantné pre výskumnú tému: 
lokalita, adresa, číslo domu. Vtedajší výskumníci to považovali za rutinnú 
samozrejmosť štúdia, informátori v tom nevideli problém odtajovania osobných 
údajov. Výskumník sa v teréne pohyboval voľnejšie, domy boli neoplotené, 
bránky otvorené. Do domu sa najčastejšie vstupovalo bez ohlásenia a informá-
tor sa „dal odchytiť“ priamo na tvári miesta. Pri výskume na hrušovských la-
zoch v 70. rokoch som sa viac obávala pohryznutia psa, ktorý sa na mňa mohol 
kdekoľvek vyrútiť z otvoreného dvora, než toho, že nedokážem nadviazať 
kontakt s informátormi. Väčšia otvorenosť vidieckeho terénu a ľudí bola daná 
pravdepodobne nižším stupňom kultúrneho významu intimity a súkromia vo 
vtedajšom prostredí dediny. Navyše javy, ktorým som vtedy venovala pozor-
nosť – artefakty materiálnej kultúry, odievania, bývania a ich každodenné či 
sviatočné použitie, boli z hľadiska informátorov neškodnou folklórnou surovi-
nou, hoci ja som ich sledovala a snažila vysvetliť s ohľadom na ich vpletenosť 
do sociálneho kontextu. Záznamy, prípadné zverejnenie poznatkov o týchto 
javoch, ale aj o ich osobách, nepredstavovalo pre informátorov ani pre domáce 
prostredie nijaké riziko, naopak črtala sa skôr perspektíva zviditeľnenia domá-
ceho prostredia v jeho priaznivom, pestrofarebnom obraze.  

Iná bola i pozícia výskumníka. Etnograf prichádzal do terénu ako človek 
zvonka, cudzinec s kreditom vzdelanca, pracujúceho v akadémii. Od neho závi-
selo, či si chcel v záujme cieľa výskumu zachovať formálne vzťahy s informá-
tormi, alebo sa pri zbieraní informácií usiloval o neformálnosť, ktorá hlavne pri 
niektorých sociálne citlivejších témach umožňovala bohatšiu úrodu komplex-
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ného zhromaždenia i kontrastne odlišných dát. V druhom prípade to bol viac 
klasický typ etnografickej práce, ktorú charakterizoval Evans Prichard vetou 
„oboznámiť sa s dotyčnými osobami, vidieť a počúvať, čo hovoria a robia“ 
(Barnes 1963: 125). 

Spomenutá väčšia otvorenosť a pohostinnosť vidieckeho prostredia v 
kombinácii s voľbou neformálnych kontaktov niesla v sebe nástrahy v častých 
a ťažko odmietnuteľných prípitkových slivovicových, či samorodákových pre-
stávkach. Odmietnutie mohlo vyvolať nastolenie vzájomnej bariéry medzi 
dotazovateľom a dotazovaným. Na druhej strane ale ich nespornou prednosťou 
bola rastúca zdieľnosť a otvorenosť informátorov. Doteraz ľutujem, že som vo 
svojej prílišnej koncentrácii iba na vlastný predmet výskumu – výtvarnú kul-
túru – nezaznamenávala názory, reakcie, postoje, hodnotenia a praktiky svojich 
informátorov v celej šírke. Získala by som tak ucelenejší pohľad na kultúrne 
javy a ich fungovanie na mikrosociálnej úrovni a domnievam sa, že i kontúry 
vlastného cieľu výskumu by potom nadobudli ostrejšie rysy. To všetko by 
samozrejme vyžadovalo nie krátkodobý, letmý jedno, dvojtýždňový pobyt 
v teréne – dĺžka pobytu v teréne to je opäť otvorená otázka. 

Ešte jedna poznámka k podmienkam etnografickej práce pred desaťro-
čiami. Etnografický výskum nebol zameraný na to, aby nejakým spôsobom 
spätne ovplyvňoval život v lokalite, či oblasti. Kooperácia s miestnou samo-
správou i s predstaviteľmi družstva, ktorí mali niekedy pri spravovaní obce 
väčšie slovo ako predstavitelia obce, bola skôr marginálna, pohybovala sa väč-
šinou na úrovni prvého kontaktu. Na miestnom úrade sa po príchode do obce 
zisťovali typy informátorov, vhodných pre tú-ktorú výskumnú oblasť, aby sa 
tým urýchlila orientácia v teréne. Prípadne boli predstavitelia miestnej elity na 
požiadaní o legitímnu podporu výskumnej akcie, ako v prípade teamového 
výskumu v Sebechleboch (Spôsob života družstevnej dediny 1986). Sami pred-
stavitelia miestnej administratívy alebo družstva (i keď predstavovali dôležité 
ohnivko v súkolí lokálneho života) však ostali mimo objektív výskumu, resp. 
ani nebolo reálne ich pod tento objektív dostať. 

  
Poznámka na záver  

 
Chcela by som ňou opäť upozorniť na fakt, že identifikácia výskumného 

zámeru, percepcia a sústredenie sa na záznam určitého javu, udalosti v teréne, 
výber výskumných otázok a výskumných techník je podmienený súborom 
dobových sociálnych, politických, kultúrnych skúseností výskumníka a jeho 
vnútro-subjektívnych inklinácií. Premieta sa do konkrétnych rozhodnutí, čo 
zaznamenať v teréne. Väčšina etnografov na Slovensku v 60.–70. rokoch 
zotrvá-vala v klasickej kultúrno-historickej pozícii a dívala sa na predmet 
svojho výskumu v užšom zmysel slova ako na tradičný „prežitok“ – „survival“ 
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„ľudovej“ t.j. predovšetkým roľnícko-pastierskej kultúry. Kultúry, ktorá mala 
svoje obdobie počiatku, kulminácie a zániku, potom následnej transformácie 
niektorých jej elementov do podoby kultúrneho dedičstva, slúžiaceho ako 
prameň inšpirácie, ale aj idealizácie a komercionalizácie a politického 
zneužitia. Popis roľnícko-pastierskej kultúry vyzeral potom často ako ideálny 
konštrukt. Pritom ako tvrdí Talal Asad (Clifford 1991: 58), kultúry nie sú 
koherentné jazyky alebo texty. Sú to často súbory konfliktných, protirečivých 
síl. Protirečivosť a kakofonické tóny vnášali do rekonštrukcie ideálneho obrazu 
o tradičnej roľnícko-pastierskej kultúre práve modernizačné elementy, 
napríklad rysy „pomeštenia“ kultúry, reálne prítomné v reálnom živote dediny. 
Etnografi koncentrovaní na minulosť ich vnímali okrajovo a často ich 
eliminovali z korpusu svojich popisov.  
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„Ľepšuo zdravja jako mäd ľízaňja“ alebo nenáročná reflexia 
pohľadu na cestovanie a vecí s ním spojených v ére budovania 
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The paper aims to explore Slovak villagers’ attitudes towards travelling and tourism 
during the period of late socialism. Travelling and tourism might have been perceived 
as expressions of urban life style, the way of spending free time, or recreational 
activities connected with travelling. The author considers his personal experience 
during the 1970s and 1980s. As a young tourist he was confronted with the attitudes of 
the Slovak official representatives towards a life style that was rather strange for them. 
When the conservative inhabitants of Slovak country-side were confronted with young 
people from urban families brought up on the Seton’s principles of living in natural 
environment, the similar clash of two systems of values or two different life perspectives 
occurred. The author completes his observations by two ethnographic descriptions of 
the episodes that took place during his long-term field research of Slovak highlanders in 
the second half of the 1980s.  
 
 

Cestovanie je spojené so zmenou a má príchuť neznáma až tajomna. Tá 
tajomná stránka cestovania vyplýva práve zo zmeny, ktorú prináša pohyb 
v priestore. Nie je iba o teritoriálnej zmene. Cestovanie prináša aj nové sociálne 
kontakty. Kontakty s ľuďmi, s ktorými by sa domased nikdy nestretol, 
a zároveň množstvo zážitkov – určite nie iba príjemných – ktoré cestovateľ 
zažíva na svojich cestách. Cestovanie vplýva na myslenie a postoje ľudí, ktorí 
veľa cestujú, na ich pohľad na život, na ich hodnoty. Samozrejme teraz nemám 
na mysli denno-denné dochádzanie do zamestnania v blízkom či vzdialenejšom 
meste. Aj keď takéto nudné cestovanie tiež musí zmeniť povahu človeka roky 
cestujúceho na tri smeny v lokálnych autobusoch alebo osobákoch, práve svo-
jím ubíjajúcim stereotypom. Tajomná príchuť cestovania však nie je o nude 
a stereotype, ale práve naopak o nových, doposiaľ nepoznaných dojmoch 
a zážitkoch. Cestovanie popri príjemných chvíľach, emocionálne silných zážit-
koch a dojmoch prináša aj nepohodlie, problémy a ťažkosti. Vlastne toto je 
ambivalentnou stránkou cestovania: jeho tajomno v sebe skrýva aj neznáme, 
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iba tušené nebezpečenstvá a ohrozenia. Radosť z poznávania nových krajín 
a ľudí sa môže znenazdajky zmeniť na riešenie vážnych problémov až po cho-
roby a rôzne násilné ohrozenia. 

V agrárnej spoločnosti bolo cestovanie obmedzené iba na veľmi limitované 
profesijné skupiny a sociálne vrstvy. Okrem príslušníkov vandrovných zamest-
naní cestovali hlavne kupci, klerici a vojaci, prípadne dvorania a úradníci pove-
rení diplomatickými úlohami, čo v hierarchických premoderných spoločnos-
tiach boli takmer vždy príslušníci privilegovaných vrstiev. No a po cestách sa 
ponevierali aj najhorší lumpi a darebáci. Útrapy a riziká spojené s cestovaním 
boli v tých dobách veľké: z „plezíru“ cestoval iba málokto. Ťažké bolo aj lúče-
nie s domovom a blízkymi. Cestovateľ pred odchodom z domova zvykol za-
platiť za sv. omšu a sľúbiť svojmu patrónovi, alebo rovno Bohu štedré dary pre 
cirkev, zabezpečujúc si tak šťastný návrat. Okrem pracovných a služobných 
povinností a vojenských výprav sa cestovalo iba z náboženských dôvodov. 
Náboženské púte mali nanajvýš duchovné ciele, a pútnici putujúci k Božiemu 
hrobu, alebo ku hrobu sv. Petra, prípadne aj do iných pútnických miest, sa do-
mov často ani nevrátili. Chrámy v pútnických centrách boli často prepojené 
s hospicmi, špitálnické rády sa formovali práve v týchto centrách s cieľom 
starať sa o cestovnými útrapami zmorených, často chorých a umierajúcich 
pútnikov, a samozrejme aj s cieľom starať sa o ich bezpečnosť. Bežný človek 
tvoriaci väčšinovú populáciu agrárnej spoločnosti jednoducho necestoval, alebo 
cestoval iba vtedy, ak naozaj musel. Doma sa zväčša presúval pešo po rodnom 
chotári a jeho bezprostrednom okolí. Občas zašiel na blízky trh, alebo do blíz-
keho mesta, či mestečka, niekoľkokrát do roka (alebo za život) možno navštívil 
vzdialenejšie jarmoky. To ale boli vzdialenosti, ktoré motorizovaný súčasník 
prekonáva za pár minút. Mentalita príslušníka agrárnej spoločnosti sa tak for-
movala v napätí medzi dôvernou, detailnou znalosťou svojho bezprostredného 
okolia a bázňou zo vzdialeného, nepoznaného sveta. Samozrejme pre moder-
ného človeka je toto kedysi vzdialené dnes blízke, alebo aspoň dostupné. Táto 
neznalosť a nezáujem o vzdialenejšie kraje sa spájala tak s hladom po informá-
ciách o týchto neznámych končinách, podľa možnosti čo najfantastickejších, 
ako aj s nedôverou k „ľuďom idúcim svetom“. Túto nedôveru, možno až 
obavu, mohli vyvolávať obe polarizované skupiny premoderných cestovateľov. 
Príslušníci vandrovných zamestnaní patrili k nižším sociálnym vrstvám, až po 
sociálne marginalizované skupiny kaukliarov a komediantov, žobrákov a im 
podobných. „Iní“ a azda rovnako budiaci nedôveru, boli aj cestujúci klerici 
a šľachtici. Skrátka, agrárny človek sa držal rodnej hrudy, ktorú v pote tváre 
obrábal a zveľaďoval a s veľkou dávkou nedôvery pozoroval ľudí na cestách 
prechádzajúcich jeho dedinou alebo mestečkom. 

Všetko zmenila moderna. Cestovanie sa stalo módnym a moderným. Prí-
klad vzdelaných osvieteneckých aristokratov zaujal v priebehu 19. storočia 
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bohatých mešťanov, v priebehu 20. storočia sa záujem o cestovanie postupne 
šíril naprieč industriálnou spoločnosťou. Cestovanie za poznaním, zábavou 
a oddychom vťahovalo čoraz väčšie segmenty populácie. Na jednej strane sa 
rozširovali turistické kluby a popri individuálnej turistike sa presadzovala turis-
tika organizovaná, na strane druhej sa čoraz populárnejším stávalo cestovanie 
rodinného charakteru. Druhá polovica 20. storočia zrodila turistický biznis. 
Vývoj tohto fenoménu dospel až k súčasným rôznorodým a rozporuplným 
formám cestovania v rámci konzumnej spoločnosti neskorého kapitalizmu. Od 
poznávacej, cez rôzne formy špecializovanej, nenáročnej a nekonzumnej turis-
tiky, až po najopulentnejšie a často vulgárne formy konzumu organizovaného 
turistickým biznisom. Skrátka skoro každý by dnes chcel cestovať. Ako sa 
konštatuje v jednom z hitov skupiny Slniečko: „…šecci kamsi chodzá, iba já 
nemám kam…“ 

A pritom kedysi, teda vlastne ešte dosť nedávno „kamsi nechodzil“ skoro 
nikto. Dobrý Slovák bol priľnutý k rodnej hrude. Keď mu ju komunisti vzali, 
vrhol sa na iné domov neopúšťajúce aktivity. Aj keď treba povedať, že komu-
nisti mu výmenou poskytli predtým nepoznané socialistické vymoženosti – 
družstevné a podnikové zájazdy spojené s guľášmi a kolektívnymi súdružskými 
mulatčákmi a podnikovú rekreáciu, niekedy aj v zariadeniach ROH na bulhar-
skom čiernomorskom pobreží, na Mamaji či v Soči. Napriek postupne sa roz-
máhajúcej túžbe cestovať, situáciu na socialistickom Slovensku druhej polovice 
20. storočia s etnografickou výstižnosťou charakterizuje monológ z repertoáru 
Radošinského naivného divadla: „…vidým tu dva druhy ludý. Jenny, kerý obze-
rajú hrady a šrngajú drobnýma, a druhý kerý páchnú slivovicú a stavajú 
dom…“  

Citát dobre vystihuje pohľad na cestovanie, presnejšie povedané na spôsob 
trávenia voľného času v prepojení s nakladaním s finančnými prostriedkami 
v rámci ČSSR v období neskorého socializmu, aj keď je určite príliš schema-
tický. Reprezentanti oboch „druhov ludý“ určite žili na oboch brehoch rieky 
Morava. Podstata problému je ale v špecifickosti priebehu a charakteru moder-
nizačných procesov na Slovensku, respektíve v Hornom Uhorsku. Keďže som 
na túto tému publikoval viacero vedeckých štúdií, obmedzím sa na konštatova-
nie etnických aspektov modernizácie Slovenska v prepojení na fenomén cesto-
vania. Jedným z problémov slovenskej spoločnosti 19. a 20. storočia je fakt, že 
nositeľmi výraznejších modernizačných impulzov, ktoré pochopiteľne vždy 
sprevádzali zmeny sociálnej štruktúry, sociálnych vzťahov a premeny spôsobu 
života/životných štýlov, boli prevažne príslušníci inoetnických skupín, prípadne 
príslušníci slovenských elít tesne prepojených s inoetnickým prostredím. 
V minulosti boli nositeľmi týchto zmien zväčša príslušníci elít (stavovských, 
úradníckych, intelektuálnych, ekonomických). V podmienkach uhorského aj 
československého štátu išlo prevažne o ľudí s „neslovenským“ pôvodom. Slo-
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venské elity, alebo minimálne ich časť boli pochopiteľne s nimi úzko prepojené 
a postupne preberali aj prejavy životného štýlu, ktoré práve inoetnickí nositelia 
modernizačných zmien vnášali do (post)agrárnej slovenskej spoločnosti. Zatiaľ 
čo pobyty v klimatických kúpeľoch vo Vysokých Tatrách a rozbiehajúca sa 
vysokohorská turistika boli spočiatku vyhradené pre „panstvo z Pešti“ 
a vysokohorských vodcov robili spišskí Nemci, „drobný“ t.j. väčšinový sloven-
ský človek začal byť masívnejšie konfrontovaný s cestovaním ako spôsobom 
trávenia voľného času a míňania peňazí až po vzniku Republiky Českosloven-
skej. Jednak bol konfrontovaný s iným životným štýlom nielen českej úradníc-
kej elity, učiteľov, drobných štátnych zamestnancov a kvalifikovaných robotní-
kov, ale aj s českými spoluobčanmi novej republiky, objavujúcimi po I. sveto-
vej vojne krásy slovenských hôr, lesov a kúpeľov. Takže ako pri rozvoji orga-
nizovanej turistiky asistovali mnohí Česi prichádzajúci na Slovensko a klientelu 
horských chát, hotelov a kúpeľných domov do veľkej miery tvorili hostia 
z Čiech a Moravy, tak aj prvé trampské osady v údolí Vydrického potoka 
v račianskych lesoch založili mladí českí trampi, prichádzajúci v 20. rokoch za 
prácou do Bratislavy. Podobným spôsobom sa na Slovensku ujalo aj wood-
crafterské a skautské hnutie. Isteže sa to týkalo aj mnohých príslušníkov slo-
venskej elity a počas 20. storočia pomaly sa formujúcej urbánnej strednej 
vrstvy. Avšak v (post)agrárnej slovenskej spoločnosti tvorili zanedbateľnú, 
a pre svoje postoje a životný štýl podozrivú menšinu. 

S tým, ako sa postagrárny obyvateľ slovenského vidieka stavia k životné-
mu štýlu spojenému s cestovaním a turistikou, som bol konfrontovaný od svojej 
ranej mladosti ako člen turistického oddielu, do ktorého som spolu s viacerými 
kamarátmi vstúpil potom, ako komunisti v sedemdesiatom roku rozohnali 
československý Junák. Keďže v priebehu nasledujúceho viac ako desaťročia 
som s batohom na chrbte prešiel veľkú časť slovenských pohorí a priľahlých 
dolín a kotlín, a to ešte v čase, keď staršie generácie boli narodené pred I. 
svetovou vojnou a tí najstarší ešte v 19. storočí, táto konfrontácia mávala 
charakter prekvapeného údivu, vzájomného nepochopenia až po prejavy 
kultúrneho konfliktu. Išlo aj o pre mňa veľmi prekvapujúce, a inokedy zasa 
ľahko pochopiteľné správanie sa domorodcov v rôznych situáciách, s ktorými 
sme sa stretávali pri putovaní slovenskou krajinou. Napríklad, keď sme stratili 
orientáciu a hľadali správnu cestu, stretávali sme sa s detailnou až mikrosko-
pickou znalosťou najbližšieho okolia a často úplnou absenciou orientácie pri 
vysvetľovaní správnej cesty v krajine iba kúsok za hranicou rodného chotára. 
Častý bol nesúhlasný údiv nad naším oblečením, výstrojom a vôbec vzhľadom, 
správaním sa a trávením voľného času. (Keď sme začínali s turistikou boli sme 
veľmi mladí, ešte ZDŠ-kári, takže sme sa vtedy často stávali terčom materin-
skej starostlivosti láskavých dedinských tetušiek a dobromyseľného karhania 
rozvážnych gazdov.)  
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Že mladíci objavujúci s batohmi na chrbtoch krásy Slovenska môžu byť 
vnímaní ako nie vždy vítaní cudzinci, som sa prvý raz presvedčil už ako asi 
šestnásťročný, keď sme na železničnej stanici v Strečne čakali na osobák a iba 
o vlások unikli poriadnej nakladačke od miestnych mladíkov, ktorí nás celkom 
samozrejme pokladali za Čechov. 

A vôbec, etnonymum Čech vo vzťahu k slovenským horám má veľmi svoj-
rázne zafarbenie najmä v konfrontácii so slovenskou národnou ideológiou, 
ktorá celkom prirodzene do seba absorbovala hrdosť na krásy slovenskej kra-
jiny. Avšak realita bola taká že slovenskí intelektuáli aj príslušníci iných miest-
nych elít, pokiaľ náhodou nechodili do lesa na poľovku, poznali dobre predo-
všetkým interiéry miestneho kasína. O krásach svojho kraja si nechali rozprá-
vať od českých hostí, počas prvej republiky od českých úradníkov a učiteľov. 
Aj keď dnes je situácia už určite odlišná, doposiaľ zjavne prevláda táto ľaho-
stajnosť a absencia zodpovednosti u slovenských politických elít, súdiac na-
príklad podľa ich postoja v kauze Tichá a Kôprová dolina, a vôbec podľa pos-
tojov k Tatrám po kalamite v roku 2004. 

Veľmi zaujímavá bola konfrontácia mladých turistov z Bratislavy práve 
s touto ľahostajnosťou, s neznalosťou pozoruhodných krajinárskych a prírod-
ných krás nachádzajúcich sa v bezprostrednom okolí obydlí vidiečanov, s 
ktorými sme sa stretávali v krčme, v obchode, na ulici, na autobusovej zastávke 
a pod. Naša prítomnosť samozrejme vyvolávala aj otázky odkiaľ práve ideme a 
pod. Ak vynechám členov miestneho turistického klubu, horárov, sčasti 
poľovníkov a niekedy možno miestnych učiteľov a im podobné skupinky, 
neznalosť aj bezprostredného okolia bola skoro všeobecná. Príčiny tohto na 
Slovensku všeobecne rozšíreného javu mi raz v prvej polovici 80. rokov 
zrozumiteľne vysvetlili dvaja starší chlapi z Horného Liptova. Jedného krás-
neho augustového rána som si v úschovni na železničnej stanici v Liptovskom 
Hrádku nechal batoh aj s celým výstrojom a iba naľahko vyrazil na jeden deň 
do Račkovej doliny. Pri ceste späť sa počasie radikálne zmenilo a počas prud-
kej letnej búrky som premokol naozaj do nitky, úplne premočené som mal aj 
ponožky a spodné prádlo. Počas prezliekania do suchých šiat v priestoroch 
úschovne batožín som týmto svojim počínaním zaujal pozornosť oboch chla-
pov, železničného zriadenca a jeho kamaráta, ktorý sa zastavil na kus reči, 
samozrejme sa ma spýtali, kde som tak zmokol. Pri mojom nadšenom opise 
prírodných krás Jamnickej a Račkovej doliny iba stručne poznamenali, že to 
nepoznajú, pretože tam nikdy neboli. Vyprovokovaní mojím neskrývaným 
údivom nad touto skutočnosťou mi trochu podráždeným tónom vysvetlili, že 
oni museli celý život ťažko pracovať a na také hlúposti nemali čas. 

Veľmi častá bola počas mojich pochôdzok slovenskými horami konfrontá-
cia sveta slovenských horalov s mestskými mladíkmi z tzv. dobrých rodín, 
odchovaných setonovskými princípmi správania sa vo voľnej prírode a post-
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skautsko-woodcraftersko-trampským ponímaním nekonzumnej turistiky. Spo-
mínam si, ako sme niekedy v polovici 70. rokov počas hrebeňovky Nízkych 
Tatier prespali na poľane nad Vyšnou Bocou, a pri zostupe do sedla stretli 
miestneho postaršieho vrchára a zotrvali s ním v krátkom srdečnom rozhovore. 
Jeho zvedavosť smerovala k obligátnym otázkam, odkiaľ ideme a kam smeru-
jeme, odkiaľ sme a čo tu robíme. Keďže bolo ráno, tak sa spýtal aj na náš po-
sledný nocľah. Keď sme mu vysvetlili že sme bivakovali na blízkej poľane a na 
nocľah nevyužili tu stojacu malú kolibu, ktorej sme sa pre jej znečistenie 
a možný kontakt s nepríjemným hmyzom radšej vyhli, začal krútiť hlavou 
a odchádzajúc znechutene poznamenal: „Ľepšuo zdravja jako mäd ľízaňja!“ 
V kamarátskej partii, v ktorej som trávil svoju mladosť, sa tento jeho výrok 
stával častým zdrojom všeobecnej zábavy pri rôznych veselých, zväčša pivných 
posedeniach, avšak skrýva v sebe hlbokú pravdu o konfrontácii dvoch hodno-
tových svetov. 

Porozumenie tejto hodnotovej priepastnosti sa u mňa prehĺbilo v súvislosti 
s mojimi zážitkami a skúsenosťami etnografa pohybujúceho sa v prostredí 
vidieckych komunít. Tentoraz už nie s cieľom oddychu a zábavy, ale určite 
s cieľom poznania. I keď už profesionálne podloženého záujmu o svet sloven-
ských vidiečanov éry neskorého socializmu, kde sa zvláštnym spôsobom prelí-
nali veľmi moderné sociokultúrne fenomémy so stereotypmi koreniacimi vo 
vzdialenej agrárnej (semi)feudálnej minulosti. Aj keď fenomén cestovania, 
trávenia voľného času, oddychu, rekreácie v prepojení na fungovanie sociál-
nych a rodinných vzťahov a nakladanie s financiami nikdy nebol predmetom 
môjho profesionálneho záujmu, počas dlhodobých pobytov v teréne som často 
býval mimovoľným svedkom aj aktérom situácií, ktoré výstižne vypovedajú 
o spôsobe života, myslenia a hodnotách obyvateľov vidieka éry neskorého 
socializmu. Takže ako vhodná ilustrácia iba dve „story“ z môjho „dizertač-
ného“ terénu z obdobia medzi rokmi 1984–1989. 

Jedného neskorého augustového nedeľného odpoludnia som kráčal dolu 
ulicou stredného Sliača so svokrou môjho domáceho. K osobe domáceho je 
potrebné uviesť, že to bol otec rodiny, niekoľko rokov po štyridsiatke, ktorý 
drel ako kôň. Presnejšie povedané oveľa ťažšie ako krásny poľský valach, ktorý 
postával v jeho maštali, a o ktorého sa vzorne staral. Flexibilná pracovná doba 
školníka miestnej základnej školy mu vytvárala priestor na pracovné aktivity 
pri súkromnom hospodárení. Umožňovala to veľmi zvláštna realita neskorého 
socializmu v podmienkach podhorských obcí, kde niektorých roľníkov skolek-
tivizovali iba 10–20 rokov pred začiatkom mojich terénnych výskumov, takže 
vo viacerých rodinách pretrvával zmysel pre súkromné hospodárenie aj pra-
covné návyky a zručnosti. Pod krytím Zväzu drobnochovateľov si v obci nie-
ktoré rodiny, medzi nimi aj môj domáci, prenajímali pôdu od družstva, chovali 
dobytok, kone, ovce, ošípané, hydinu. Išlo vlastne o pretrvávanie modelu drob-
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ných pauperizovaných kovoroľníkov z obdobia prvej polovice 20. storočia, 
ktoré umožnil paradoxne práve socializmus a definitívne – ale nie všade – 
s ním skoncoval nastupujúci kapitalizmus deväťdesiatych rokov. V tom roku 
som prežil v Sliačoch veľkú časť neskorej jari a leta, takže som zblízka poznal 
spôsob, akým prežívala letné mesiace v obci prinajmenšom širšia rodina môjho 
domáceho. Bolo to naozaj leto roľníka vyplnené usilovnou a tvrdou manuálnou 
prácou. Roľníka, ktorý nemá k dispozícii poľnohospodárske stroje ani moderné 
pracovné náradie, ktoré minimálne od polovice 20. storočia úplne samozrejme 
používajú súkromní roľníci v západnej Európe. Práve v onú augustovú nedeľu 
rodina môjho domáceho s dvoma deťmi – vtedy žiakmi prvého stupňa základ-
nej školy, vyrazila na poznávací zájazd organizovaný Zväzom drobnochovate-
ľov do Bojníc. Išlo vlastne o ich prvú a zrejme jedinú dovolenkovú aktivitu 
počas tohoročných prázdnin. Pri spoločnej chôdzi dolu dedinou sme stretli 
staršieho chlapa, ktorý bol – ako som sa neskôr dozvedel – kamarátom 
z mladosti mojej spoločníčky. Vyzeral ako stredne pokročilý alkoholik, čiže 
ako normálny dedinský chlap po šesťdesiatke. Po obvyklom pozdravnom pre-
hovore o smere cesty a obsahujúcom otázku „čo robkáte?“ a po oboznámení sa 
s aktuálnymi informáciami z rodinného života mojej spoločníčky tento postarší 
chlap začal s výsmešnými poznámkami na adresu nedeľného rodinného výletu 
do Bojníc. Mojej spoločníčke to bolo zjavne nepríjemné, chvíľami sa tvárila 
akoby niekto pristihol jej dcéru aj spolu s manželom a celou rodinou pri veľ-
kom darebáctve. So ženskou vynaliezavosťou prešla do protiútoku s pouká-
zaním na poznávací charakter zájazdu, zdôrazňujúc, že predsa rodičia nemôžu 
také malé deti pustiť na výlet samé. Keďže deti zvyknú v takýchto situáciách na 
Slovensku zabrať, a to aj u stredne pokročilých alkoholikov, chlap nakoniec 
veľkomyselne uznal tento argument. Mojej spoločníčke ale bola celá príhoda 
zjavne nepríjemná, a zakrátko nato sa so mnou rozlúčila. 

Druhá príhoda z terénu sa síce netýka cestovania a spôsobu trávenia osob-
ného voľna, ale zrozumiteľne ilustruje normatívne predstavy radového prísluš-
níka agrárnej spoločnosti (na slovenských horniakoch) o vzťahu medzi geogra-
fickým priestorom, pracovnými povinnosťami a rodinnými vzťahmi, ako aj o 
záväzkoch k rodine a o záväznosti prejavov lojality k normám a k spôsobu 
života lokálnej komunity. 

V druhej polovici 80. rokov som realizoval dlhodobý terénny výskum aj 
v Muránskej Zdychave. Je to horská obec, pre výber ktorej som sa rozhodol aj 
pre veľmi špecifický spôsob osídlenia, vtedy už ojedinelú kontinuitnú existen-
ciu súkromného poľnohospodárstva a aj preto, že ešte v polovici 80. rokov bola 
doslova kultúrnou konzervou. Keď som tam bol po prvý raz v lete roku 1985 
navštíviť priateľa Miša, ktorý si v chotárnom sídle Kokávka kúpil hospodársku 
stavbu a drevenú chišku, po asi hodinovej chôdzi od autobusu z Prednej Hory 
som sa znenazdajky ocitol na slovenskom vidieku asi tak začiatku 20. rokov 20. 
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storočia. Bolo to skutočne cestovanie časom. Počas opakovaných terénnych 
výskumov som obýval Mišovu chišku na Kokávke, a mojím „gatekeeperom“ 
bol sused Martin bývajúci a gazdujúci v blízkom chotárnom sídle. Martin, 
vtedy rozvážny päťdesiatnik, mal v obci postavenie prirodzenej autority. Patril 
k najbohatším gazdom a zároveň bol predsedom DO KSS. Bol známy tým, že 
má najviac žien – bol otcom piatich dcér – a najviac dobytka. Rýchlo sa medzi 
nami vytvorila veľmi dobrá osobná väzba, počas celého môjho pobytu ku mne 
prejavoval skutočne otcovský vzťah. A práve v jeho otcovskej starostlivosti 
korení nasledovná príhoda. 

Pre spôsob osídlenia chotára Muránskej Zdychavy je charakteristické, že 
dedinu v hlbokom záreze Zdychavského potoka tvoria iba obytné domy 
a prípadne aj chlievy pre ošípané. Hospodárske stavby, ktoré tvorí jedna veľká 
stodola, sú rozmiestnené v rôznych častiach veľmi členitého chotára v blízkosti 
ornej pôdy a lúk. V závislosti od majetnosti mohla mať jedna rodina aj viacero 
takýchto stodôl. Pri stodole zväčša býva umiestnená malá drevená chiška, slú-
žiaca pôvodne iba ako sezónne obydlie. V priebehu 20. storočia niektoré ro-
diny, ako napríklad aj Martin, ostali celoročne bývať „pri stodole“. Vzdiale-
nosti medzi dedinou a stodolami môže byť aj dosť veľká, a presun je 
v dôsledku členitosti a ťažkej priechodnosti chotára veľmi náročný. 

Súkromní roľníci z Muránskej Zdychavy v 80. rokoch zväčša pracovali 
v magnezitovom priemysle, alebo v rôznych podnikoch v Revúcej, väčšinou na 
tri smeny. V dome v dedine obvykle iba prespávali, pokiaľ – hlavne v lete – 
neprespali pri stodole a na ranný, odpoludňajší alebo večerný autobus zbehli 
rovno odtiaľ. Samozrejme cestou z odpoludňajšej, keď sa už neoplatilo ísť ku 
stodole, sa zvyčajne zastavili v krčme, čo znamenalo že tam zotrvali do záve-
rečnej, tak isto ako keď sa (pod)večer vracali od stodoly do dediny.1 Poriadny 
chlap zo Zdychavy, pokiaľ nebol v práci, obvykle v magnezitke, bol stále 
„doma“. To znamená, že pokiaľ nebol v zamestnaní alebo na ceste do zamest-
nania a nešlo náhodou o mladíka slúžiaceho prezenčnú vojenskú službu, neo-
púšťal chotár obce. Reálne ale doma, t.j. so svojou rodinou nebol skoro vôbec. 
Ak vynecháme občasné, v zime obvyklé prespávanie v rodinnom dome sa zdy-
chavskí chlapi zdržiavali v rodinnom kruhu počas nedeľného obeda (potom 
zvyčajne odišli do krčmy) a počas rodinných osláv a rituálov.  

Počas môjho prvého výskumu som v Muránskej Zdychave strávil necelé tri 
týždne. Po niekoľkých dňoch pobytu mi Martin začal klásť znepokojivé otázky 
ohľadom toho, či sa o mňa neobáva manželka a ako to, že mi dovolí byť tak 
dlho preč z domu… Keď som sa s ním a s jeho manželkou išiel posledný deň 
výskumu rozlúčiť, samozrejme vytiahol fľašku a pri spoločnom popíjaní sa 
neustále znepokojene zamýšľal nad temnou budúcnosťou môjho manželského 
                                                 
1 Pohyb ľudí v chotári v závislosti od spôsobu osídlenia a od lokálnej ekonomiky som podrobnejšie 
charakterizoval v štúdii Podoba (1997). 
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života. Bol presvedčený, že po príchode nájdem svoje veci zbalené v kufroch 
pred dverami bytu. 

Do Zdychavy som sa opäť vrátil až na jar, teda asi po necelom pol roku. 
Podvečer po príchode, ako som si zložil veci v chiške na Kokávke, som zamie-
ril do miestneho „domu mužov“, do krčmy. Hneď ako som prekročil prah 
krčmy, privítal ma ohlušujúci rev. Martin, ktorý bol práve na jednom zo svojich 
povestných niekoľkodňových pijanských záťahov, sedel pri stole v strede 
miestnosti a s radostným krikom ma vítal a pozýval ku stolu. A na celú krčmu 
víťazoslávne oznamoval všetkým prítomným: „…totok je Ďurko z Bratislavy. 
On tu bou vlaňi v jaseňi a koď sa vrátiu domou, chudák našieu si veci v kufri 
pred dverámi…“ A za všeobecného záujmu a pobavenia popíjajúcich chlapov 
dramaticky vysvetľoval, ako zle dopadlo moje manželstvo práve preto, že som 
v ich dedine zotrval tak nezodpovedne dlho. Už si naozaj nepamätám ďalší 
priebeh krčmovej debaty počas toho večera, keď som sa stal stredobodom vše-
obecného záujmu a pobavenia miestnych chlapov. Ani ako sa mi podarilo Mar-
tinovi aj ostatným susedom vysvetliť mylnosť ich uvažovania o mojom man-
želskom živote. Ale určite nikdy nepochopili, ako sa poriadny chlap, namiesto 
toho, aby sedel doma, môže takto ponevierať všelikde po svete.  
 
 
Literatúra 
 
PODOBA, J. 1997: Z dediny do chotára. (Premeny chotármych sídiel v Muránskej 

Zdychave.) In: Životné prostredie, 31, 90–93. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etnologické rozpravy 2/2007 

 147

 
 
 

Dočasnosť a neistota, alebo ako asi utečenci 
na Slovensku vnímajú svoj nový domov? 

 
Michal Šípoš 

 
 
Kľúčové slová: dočasnosť, neistota, utečenci, stredná Európa 

Key words: temporality, insecurity, refugees, Central Europe 
 
The paper aims to challenge the widespread notion, according to which Slovakia and in 
broader sense the whole Central European region represent a simple transit stage for 
the refugees on their way to the usual destination areas located in Western Europe. In 
particular, the author argues that it is necessary to consider insecurity as a significant 
factor in refugees’ decision making concerning their further migration.  
 
 

Na počiatku roku 2005 na Slovensku kulminoval počet žiadateľov o azyl1 a 
zároveň pokračoval trend reštriktívnej azylovej politiky.2 V činnosti zodpoved-
ných národných, medzinárodných a mimovládnych inštitúcií dominovala najmä 
agenda homogenizácie národnej legislatívy a štandardizácie azylovej a integ-
račnej procedúry podľa noriem EÚ. Napriek vysokému počtu žiadateľov o azyl, 
väčšina imigrantov zostávala (a dodnes zostáva) na území Slovenska iba do-
časne. Po istom čase strávenom v azylových centrách na Slovensku utečenci 
odchádzali, väčšinou do tradičných destinácií v západnej Európe. Preto i na-
priek pomerne vysokému počtu bola nová populácia imigrantov pre majoritnú 
verejnosť prakticky neviditeľná a všetky štatistiky potvrdzovali Slovensku prí-
vlastok tranzitnej krajiny. V tomto období som spolupracoval na projekte 
UNHCR, ktorý mal za cieľ zmapovať potreby utečencov pri ich integrácii na 
Slovensku. Vďaka tejto spolupráci som mal možnosť stretávať sa s imi-
grantmi,3 ktorí žili v integračnom centre vo Zvolene, v ubytovacom centre 
v Gabčíkove a v sociálnych ubytovniach v Lučenci, Košiciach a v Bratislave. 
Štruktúra populácie v spomínaných ubytovniach bola rôznorodá – žili tu ľudia 
z Čečenska, Afganistanu, Srbska, Iránu, alebo Konga, manželia alebo matky 
                                                 
1 V roku 2004 požiadalo na Slovensku o azyl 11 395 ľudí, čo predstavuje doposiaľ najvyšší počet 
od roku 1991, keď sa Slovensko zaviazalo poskytovať ochranu utečencom podľa medzinárodných 
štandardov (Divinský 2005: 62). 
2 V roku 2004 bol na Slovensku udelený štátút utečenca 15 ľuďom (Divinský 2005: 62). 
3 Imigranti žijúci v Gabčíkove čakali na rozhodnutie o ich žiadosti o azyl, zatiaľ čo imigrantom 
v ostatných spomínaných ubytovniach bol pridelený štatút utečenca. 
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väčšinou s deťmi, i slobodní jednotlivci. Napriek tejto rôznorodosti a rozdiel-
nym regionálnym sociálnym a ekonomickým kontextom všade vystupoval do 
popredia totožný problém – žiaden z imigrantov nemal trvalú legálnu prácu 
a jednotlivci a rodiny nemali zdroj príjmu, ktorý by bol dostatočný pre zabez-
pečenie života na novom mieste.  

Imigranti predstavujú špecifickú sociálnu skupinu, ktorej členovia si 
v záujme zabezpečenia svojej budúcnosti musia vybudovať vzťahy a stratégie 
v novom prostredí. Tento proces sa javí ako naliehavejší v prípade utečencov, 
ktorých boli životné istoty násilne prerušené, a u ktorých je perspektíva návratu 
k predchádzajúcemu štýlu života minimálna. Mnohé antropologické práce uka-
zujú, že pri budovaní vzťahov v novom prostredí zohrávajú významnú úlohu 
príbuzenské a sociálne siete, ekonomické možnosti trhu, a taktiež národné, me-
dzinárodné a mimovládne inštitúcie. V tejto súvislosti holandskí antropológovia 
Franz and Keebet von Benda-Beckmann (2000) odporúčajú venovať pozornosť 
problému (ne)istoty,4 ktorá súvisí s nedostatočnou činnosťou spomínaných 
sociálnych a byrokratických inštitúcií. Záujem o spôsoby, ktorými sa jednot-
livci a sociálne skupiny snažia budovať pocit istôt, môže prispieť k poznaniu 
ako ľudia pristupujú k svojej budúcnosti v rozličných sociálnych, ekonomic-
kých a historických kontextoch. Myšlienky Franz a Keebet von Benda-Bec-
kmann sú zaujímavé, lebo upozorňujú že ľudia, ktorí žijú v neistote, spravidla 
vnímajú svoju budúcnosť ako obmedzujúcu a nebezpečnú. Ich argument môže 
pomôcť prehodnotiť pomerne rozšírené predstavy, podľa ktorých stredo-
európske postsocialistické krajiny slúžia predovšetkým ako tranzitné územie 
pre utečencov pri ich ceste do západoeurópskych krajín. Naopak, takýto uhol 
pohľadu umožní uvažovať nad emigráciou utečencov zo Slovenska ako nad 
rozšírenou strategickou reakciou na komplikovanú prítomnosť a ne-
istú budúcnosť, ktorej členovia tejto sociálnej skupiny v strednej a východnej 
Európe čelia. 

Počas stretnutí s utečencami som často pozoroval formy správania charak-
teristické pre ekonomiku marginálnych sociálnych skupín. Imigranti sa pravi-
delne sťažovali na nedostatočnú finančnú podporu zo strany štátu a nemožnosť 
nájsť si prácu. Keďže štátna finančná podpora ledva stačila na pokrytie nájmu 
za sociálne byty, mnohí utečenci pociťovali ako problém samotné zabezpečenie 
si bývanie. Nízke príjmy a náklady vynaložené na životné potreby jednotlivcov 
a (často viacpočetných) rodín spôsobovali, že sa imigranti dostávali do dlhov, 
ktoré neboli schopní splácať. K štátnym a nezriedkavo i k mimovládnym orga-
nizáciám sa utečenci často stavajú s nedôverou. Oficiálna integračná procedúra, 
ktorá v tom čase pozostávala z nepravidelných lekcií slovenského jazyka 
a rekvalifikačných kurzov, bola v kontexte reálnych šancí inkorporácie do 
spoločnosti na Slovensku zo strany utečencov hodnotená ako zle zorganizo-

                                                 
4 angl. (in)security  
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vaná, neefektívna a nezmyselná. Na druhej strane, v realite každodenného ži-
vota v sociálnych ubytovniach zreteľne vystupoval význam solidarity. V rámci 
komunity si ľudia vypomáhali drobnými recipročnými službami, kolektívne 
vykonávali domáce práce ako pranie, nakupovanie, alebo si navzájom  posky-
tovali informácie o zákonných možnostiach získať finančné prostriedky od 
štátu, mimovládnych alebo medzinárodných inštitúcií, o možnostiach získať 
prácu, či vycestovať za hranice. V rámci rodín sa zase vyskytli situácie, 
v ktorých jednotliví členovia domácnosti obetujú svoje individuálne potreby 
v prospech kolektívnych potrieb rodiny.   

Mnohí utečenci si priali zostať žiť na Slovensku, no nestretol som sa 
s prípadom, kedy by imigrant považoval Slovensko za svoj perspektívny do-
mov. Mimo svojej domácnosti imigranti pôsobili skôr stratene a vo verejnom 
živote neboli schopní identifikovať sa so žiadnou profesiou, inštitúciou, či so-
ciálnou skupinou. V dôsledku toho mnohí z nich po čase rezignovali na verejný 
život a väčšinu času trávili v domácnostiach, uzavretí pred okolitým svetom. 
Čas v domácnosti často trávili pozeraním televízneho vysielania z domovskej 
krajiny a spomienkam na minulosť. Nebolo výnimočné, že v rozhovoroch dos-
pelí ľudia hodnotili svoj súčasný život ako stratený, skončený. Deti imigrantov, 
ktoré sa v novom prostredí inkorporovali ľahšie prostredníctvom školy a vrs-
tovníckej skupiny, boli pre svojich rodičov v podstate jediným spojením s rea-
litou v novom prostredí. V kontexte každodennej reality života na Slovensku 
utečenci často porovnávali svoju súčasnú situáciu s predstavami o iných, lep-
ších možnostiach pre život. Tie spravidla stotožňovali s predstavami o bohatom 
Západe, ktorého obraz si vytvárali prostredníctvom informácií od príbuzných 
a známych, krátkodobých ciest do niektorých z krajín v západnej Európe, alebo 
prostredníctvom médií. Život tam v Rakúsku, Nemecku alebo Belgicku sa ute-
čencom zdal lepší, pretože človek tam vraj má viac možností. Podľa utečencov 
na Západe žije mnoho imigrantov, úrady sú lepšie pripravené pomôcť a človek 
v núdzi sa má na koho obrátiť. Takýto obraz ostro kontrastoval s aktuálnou 
situáciou na Slovensku, kde podľa utečencov ľudia nemajú skúsenosti 
s imigráciou, kde nie sú peniaze na pomoc ľuďom v núdzi, a kde sociálne 
a ekonomické podmienky neumožňujú zaujať uspokojivé miesto v spoločnosti. 

V 70. rokoch 20. storočia spisovateľ John Berger spolu s fotografom 
Jeanom Mohrom v knihe A Seventh Man – Siedmy muž (Berger & Mohr 1989) 
zachytili skúsenosti pracovných migrantov – mužov z vidieckych oblastí Južnej 
Európy a Turecka, ktorí v tom čase cestovali dočasne za prácou do industriál-
nych centier v Západnej Európe. Zatiaľ čo kapitalistický systém vnímal týchto 
ľudí ako zdroj lacnej pracovnej sily, imigranti samotní chápali svoju migráciu 
ako šancu zlepšiť svoju ťažkú finančnú situáciu vo svojich domovských kraji-
nách. Avšak v situácii, keď bol život imigrantov na novom mieste limitovaný 
takmer výlučne na prácu, si títo neboli schopní vybudovať nové zmysluplné 
a komplexné vzťahy v novom prostredí. V takejto situácii sa spomienky člo-
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veka často vracajú k domovu, priateľom, láske, všetkému minulému, čo ho ro-
bilo tým, čím je, a čo považuje za ideál, zatiaľ čo túžby a nádeje vkladá do bu-
dúcnosti, ktorú si predstavuje ako moment, keď bytostne znova naplní vysní-
vanú minulosť. V prípade pracovných migrantov boli peniaze hlavným činite-
ľom, ktoré im mali umožniť, aby sa ich sen stal skutočnosťou. Kniha J. Bergra 
môže poslúžiť ako zaujímavá paralela pre pochopenie situácie, ktorú asi pre-
žíva mnoho utečencov vo Východnej Európe. Samozrejme, historický, sociálny 
a ekonomický kontext je v oboch prípadoch diametrálne odlišný. Bergerovi 
migranti – muži v produktívnom veku – prichádzali do európskych industriál-
nych centier dočasne ako pracovná sila pre expandujúci kapitalistický systém. 
Do strednej a východnej Európy prichádzajú utečenci do regiónov, kde je veľká 
nezamestnanosť, odkiaľ i miestni obyvatelia migrujú za prácou, a kde je len 
ťažko možné začať nový perspektívny život. Avšak ak na novom mieste neis-
tota utečencovi zabraňuje vstúpiť do komplexných a zmysluplných vzťahov, je 
pravdepodobné že podobne ako u Bergerových migrantov je jeho súčasný život 
naplnený prázdnom. Takýto človek nežije v prítomnosti a pre prítomnosť, ale 
stáva sa väzňom v cele svojich vlastných prianí pre budúcnosť a spomienok na 
minulosť. Navyše, je pravdepodobné, že podobnú úlohu, akú u Bergrových 
imigrantov zohrávajú peniaze, zastávajú u utečencov na Slovensku ich deti. Je 
to hlavne preto, lebo deti utečencov sú častokrát jediným spojivom medzi ich 
životmi a prítomnosťou a vysnívanou budúcnosťou na mieste, v ktorom žijú. 
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E/Migrácie a Slovensko 
recenzia 1. 

 
Miloslav Bahna 

 
 

Možnosť recenzovať spoločenskovednú knihu venujúcu sa migrácii zo 
Slovenska je, verím že len vďaka malosti Slovenska ako krajiny, mimoriadnou 
udalosťou. To, že slovenských zdrojov, o ktoré by sa bolo možné oprieť pri 
štúdiu migrácie zo Slovenska je žalostne málo a zväčša sa týkajú obdobia mig-
rácie (vysťahovalectva) zo začiatku 20. storočia (F. Bielik), som zistil už pri 
zhromažďovaní podkladov pre moju dizertačnú prácu venovanú tejto téme. 
Táto skutočnosť ma mrzí o to viac, že Slovensko sa po roku 1989, aspoň 
v porovnaní so svojimi najbližšími susedmi Českom a Maďarskom, stalo (či 
zostalo?) krajinou emigrácie. Preto sa dá len súhlasiť s názorom editora publi-
kácie Daniela Luthera, že fenomén novodobej migrácie je pomerne málo rieše-
nou a mimoriadne aktuálnou témou.  

Na úvod by som sa chcel krátko venovať problému, ktorý som mal 
s používaním pojmu migrácie v časti recenzovanej publikácie. Hovoríme 
o problematike migrácií alebo o problematike migrácie? Osobne by som navr-
hoval pracovať radšej s termínom migrácia, ktorý chápem ako označenie skú-
maného javu. Termín migrácie v mojom ponímaní označuje konkrétne mig-
račné pohyby jednotlivých ľudí. S týmto pre mňa nezvyčajným použitím tohto 
slova som sa stretol hlavne v úvode z pera zostavovateľa zborníka D. Luthera. 
Ostatní autori pracujú s týmto termínom pre mňa prirodzenejším spôsobom 
a hovoria napríklad „o problematike emigrácie“, nie o „problematike emigrá-
cií“. Nejednotne potom pôsobí aj pohľad na podtituly jednotlivých príspevkov 
uvedené v obsahu – „Emigrácia a človek“, „Emigrácia a štátna moc“, „Emigrá-
cia a menšina“ ale „Migrácie a domov“ a „Migrácie a súčasný svet“.  

Podobne používa zostavovateľ v závere slovné spojenie „migračné 
a emigračné procesy“. Ak definujeme migráciu ako všeobecnejší pojem než 
emigrácia, bolo by možno skôr namieste hovoriť o imigračných a emigračných 
procesoch, alebo len o migračných procesoch všeobecne. Pričom súhlasím, že 
slovo vysťahovalectvo je vhodné na označenie rozsiahlejších migračných 
(presnejšie emigračných) pohybov. 

V samotnom úvode zborníka mi trocha chýbali odkazy na kľúčové 
a citované práce venované medzinárodnej migrácií, ako napríklad The Age of 
Migration (S. Castles a M. J. Miller, 1993) alebo Worlds in Motion (D. S. 
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Massey, 1998), ktoré by určite poskytli pôvodnejšie citácie podobné citovaným 
výrokom B. Divinského (2005).  

Je mi veľmi sympatické a vítam, že minimálne dve práce v zborníku pou-
žívajú materiál z internetu (Salner, Luther). Zdá sa mi totiž, že pre skúmanie 
nielen slovenskej, „diaspóry“ je internet vhodným nástrojom, ktorý umožňuje 
stretnúť sa migrantom z celého sveta na jednom (virtuálnom) mieste.  

Hoci zostavovateľ v úvode naznačuje, že reč bude o hlavných migračných 
vlnách od roku 1945, bolo by možné minimálne pri piatej stati venovanej trans-
národnej migrácii polemizovať, či tu ide o hlavnú (t. j. výrazne početne zastú-
penú) migračnú vlnu zo Slovenska. Mal som pocit, že autori často pracujú len 
s dichotómiou pred rokom 1989 a po ňom a nevenujú sa kvalitatívnemu zlomu 
(a kvantitatívnemu, čo sa týka počtu migrantov zo Slovenska), ktorý nastal po 
relatívne nedávnom vstupe Slovenska do EÚ, keď nám tri zo starých členských 
krajín poskytli plnohodnotný prístup na svoj trh práce. Myslím si, že zlom, 
ktorý predstavuje 1. máj 2004 pre pracovnú migráciu zo Slovenska, je porov-
nateľný so zlomom, ktorý predstavuje rok 1989. Pritom spomenúť vstup do EÚ 
sa na konci strany 13 priamo žiada („Slovensko sa stalo súčasťou otvoreného 
sveta…“). Tiež z pohľadu kvantitatívneho zastúpenia pracovných migrantov zo 
Slovenska by bolo možno šťastnejšie oprieť sa o aktuálne štatistiky, než 
o prieskum preferencií z prieskumu EURESS (Reichová, 2006), ako to urobil 
zostavovateľ. Potom by poradie preferovaných krajín a približné počty pracov-
ných migrantov boli nasledovné: Česká republika (100 000), Veľká Británia 
(60 000) a Írsko (26 000). 

V úvode mi trochu chýbalo aj hľadanie paralel medzi migráciou po roku 
1989 a migráciou v období 1945–1989. Takéto paralely podľa mňa existujú a je 
ich viac ako publikácia otvorene hovorí. Niektoré zaujímavé podnety ponúka 
napríklad stať I. Bumovej, ale nielen ona. Nie všetci migranti po auguste 1968 
odchádzali „navždy“ a porovnávať ich rozhodovanie sa s rozhodovaním sa 
dnešných „pracovných“ migrantov, ktoré možno nebolo tak nepodobné ako sa 
na prvý pohľad zdá, by podľa môjho názoru mohlo byť podnetné. Práve tu bola 
šanca pokúšať sa o zovšeobecnenia a aplikáciu teórií medzinárodnej migrácie.  

Z môjho pohľadu je pre slovenské spoločenskovedné skúmanie migrácie 
dôležitý poznatok o veľmi malom zastúpení Slovenska v migrácii z bývalého 
Československa, špeciálne Slovenska bez Bratislavy v rokoch 1963–1983. Toto 
zistenie (I. Bumová), ktoré zostáva zostavovateľom nekomentované, je zaují-
mavým kontrapunktom k dnes veľmi teritoriálne nevyhranenej migrácii zo 
Slovenska, k násobne vyššej migrácií zo Slovenska ako z Čiech, ako aj 
k politickému vývoju po roku 1989. Okrem iného by absencia tohto „hlasova-
nia nohami“ mohla naznačovať, že pozitívne vnímanie minulého režimu bude 
mimo Bratislavy, resp. západoslovenského kraja, zrejme viac než len spomien-
kovým optimizmom.  
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Dušan Ratica sa v prvom príspevku zborníku „Fenomén emigrácie zo Slo-
venska v 2. polovici 20. storočia“ po úvodnom upresnení terminologických 
východísk zaoberá procesuálnou stránkou emigrácie a tiež rozoberá historický 
kontext – tu niekde sa začína odvíjať červená niť motta „hranice nie sú korzo“ 
z pier G. Husáka, ktorá sa objaví aj v ďalších príspevkoch. Autor rozdeľuje 
proces emigrácie na fázu rozhodovania sa, realizácie a fázu prispôsobovania sa 
novým skutočnostiam v krajine príchodu.  

Príspevok Ivice Bumovej „Postoj ŠtB k emigrácii československých obča-
nov v rokoch 1963–1983“ sa svojou povahou historickej štúdie, ktorá sa opiera 
o archívny materiál ŠtB, líši od ostatných príspevkov, ktoré pracujú buď 
s teoretickými konceptmi migrácie, alebo s jej reflexiou na úrovni jednotlivcov. 
Ide zároveň o najrozsiahlejší príspevok zborníka. Bumová spracováva veľmi 
zaujímavú problematiku emigrácie v rokoch 1963–1983 opierajúc sa o správy 
ŠtB v archívoch UPN. Zo sociologického pohľadu bolo pre mňa podnetným 
zistením nepomerné zastúpenie západoslovenského kraja a Bratislavy medzi 
emigráciou zo Slovenska, ako aj už spomínané malé zastúpenie Slovákov me-
dzi migrujúcimi z Československa (napríklad v máji 1970 sa v zahraničí zdr-
žiavalo 67 873 občanov, z ktorých 11 853 (17,1 %) bolo zo Slovenska, s. 42). 
Napriek výnimočným okolnostiam migrácie z komunistického Československa 
v rokoch 1963 až 1983, aj v tomto prípade platia viaceré tézy migračných teó-
rií: migrácia sa vo väčšej miere týkala mladých a ľudí s vyšším vzdelaním (s. 
55), potvrdzuje sa úloha sociálnych sietí a medzi tzv. navrátilcami prevažujú 
ľudia so základným vzdelaním (s. 68).  

Peter Salner sa v práci „Židovská emigrácia zo Slovenska po auguste 
1968“ venuje emigrácii povojnovej generácie bratislavských Židov, z ktorých 
väčšia časť v období tesne po augustových udalostiach v roku 1968 emigrovala. 
Na základe príspevkov do internetovej diskusnej skupiny postupne tematizuje 
rozhodnutia odísť, smer emigrácie, postoje k domovu a návratu do rodiska. Už 
výpovede v tejto stati naznačujú určitú polarizáciu postojov okolo nekritickej 
idealizácie slovenských pomerov a spomienok až po určité povýšenectvo 
a odstup od nadsadenej zaostalosti slovenskej reality. Táto téma sa zopakuje aj 
v ďalšej stati Daniela Luthera. Podľa môjho názoru môžeme tradičnú dilemu 
Židov ostať – či odísť (Salner) v súčasnosti smelo rozšíriť na celú mladú gene-
ráciu, ktorá s určitou mierou preháňania tiež stojí od roku 1989, resp. 2004 pred 
podobným rozhodovaním.  

Stať Daniela Luthera „Koncepty domova a vzťahy slovenských migrantov 
a emigrantov k domovine“ spracováva materiál získaný z internetovej diskusie 
na stránke www.exil.sk. Najprv teoreticky rámcuje termín domov a na výpove-
diach diskutujúcich odhaľuje určitú polarizáciu názorov na kontinuu vymedze-
nom pozitívnym a negatívnym vzťahom ku Slovensku ako ku krajine pôvodu. 
Autor tiež konštatuje, že koncept dvoch domovov je bližší hlavne ženám žijú-
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cim v zmiešaných manželstvách. Upozorňujem na opakovanie identickej troj-
riadkovej vety na s. 98 a 100 („Človek sa obvykle potrebuje identifikovať…“) 
tejto štúdie. 

Alexandra Bitušíková sa vo svojej práci „Transnárodná migrácia z pohľadu 
sociálnej antropológie“ venuje aktuálnemu a módnemu konceptu transnárod-
nosti, ktorý teoreticky ukotvuje a následne nachádza skupinu slovenských za-
mestnancov v Bruseli zodpovedajúcim definícii transmigrantov a venuje im 
„mikro“ prípadovú štúdiu. Posledný odstavec práce A. Bitušíkovej a špeciálne 
posledná veta – „Transnárodnosť v tomto zmysle je cestou k tolerantnejšej 
spoločnosti, ktorá prekoná strach z diverzity a naučí sa naplno využívať poten-
ciál, ktorý ponúka transnárodná migrácia a jej aktéri“ – nie je práve hodnotovo 
neutrálna a viac by sa hodila do materiálov z pera európskych inštitúcií než do 
antropologickej štúdie. 

Záver zborníka od D. Luthera je zhrnutím jednotlivých príspevkov. Je tro-
chu škoda, že si nekladie za cieľ zistenia zborníka syntetizovať – historický 
záber publikácie by sa výborne hodil na overenie platnosti teórií medzinárodnej 
migrácie v slovenských podmienkach – takto ale záver skôr vytvára mozaiku 
parafráz a citátov z príspevkov zborníka.  

Čo dodať na záver? Ak sa nemýlim, tak od roku 1989 je recenzovaná kniha 
po publikácii B. Divinského len druhou publikáciou vydanou na Slovensku 
venovanou medzinárodnej migrácii a prvou, ktorá sa venuje migrácii zo Slo-
venska. Napriek mojím výhradám, ktoré vyplývajú z povahy tohto textu som si 
recenzovaný zborník rád prečítal a predstavoval pre mňa obohatenie o nové 
fakty, ale aj o nové uhly pohľadu na fenomén migrácie zo Slovenska. Verím, že 
zborník nezostane prvou lastovičkou a je naopak len predzvesťou prichádzajú-
cej záplavy literatúry o tejto aktuálnej, no pomerne obchádzanej téme.  
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Magdaléna Paríková 

 
 

Napriek tomu, že pri recenzii nie je prvoradé podeliť sa s osobnými po-
citmi, nedá mi nevyjadriť potešenie, že na konto etnologickej literatúry na 
Slovensku pribudla publikácia reagujúca na proces e/migrácií obyvateľstva 
realizovaných smerom zo Slovenska za posledných 60 rokov. Prezentáciu 
publikácie si dovolím začať konštatovaním, že ponuku redakcie ER venovať 
pozornosť obsahu zborníka som prijala nielen so záujmom, ale s určitou mierou 
zvedavosti, nakoľko problémy, ktoré avizovali titulky štúdií, ma oslovili aj ako 
súčasníka týchto procesov. Udalosti masových emigrácií na sklonku 60. rokov 
ma zastihli vo veku, keď som svet okolo seba reflektovala nielen občianskym 
pohľadom, ale aj ako 4-semestrový elév-etnograf prichádzajúci v októbri 1968 
do kontaktu s desiatkami rovesníkov-emigrantov. Po vstupe spojeneckých 
vojsk do Československa sme sa po krátkom období dubčekovského politic-
kého odmäku mnohí na sklonku prázdnin ocitli v Mníchove – mesta vo vtedaj-
šej geopolitickej zóne Európy na „strane západu“. Mnohí moji rovesníci sa pod 
dojmom tejto neradostnej „vojenskej pomoci“ namiesto cesty domov rozpŕchli 
do ďalších štátov západnej Európy, rozhodnutí hľadať novú životnú perspek-
tívu. Mnohí sa zamestnali, alebo po podaní pomocnej ruky zo strany vysokých 
škôl v Nemecku sa zapísali na štúdium a už „navždy“ (najmä po Palachovej 
smrti a Husákovych opatreniach) sa vzdali návratu do vlasti. Kým som ja ako 
štipendistka DAAD mala do ukončenia termínu štúdia dvere domov otvorené, 
oni začali písať nové kapitoly svojho curricula, spolu s tisíckami tých, o kto-
rých výpovede sa možno opierajú i autori štúdií uverejnených v zborníku. Tra-
umu z odňatej slobody som počas trojsemestrového pobytu v zahraničí, keď sa 
zrazu začali hermeticky uzatvárať hranice (žargónom G. Husáka – hranice 
prestali byť korzom) pre slobodný pohyb do „západného“ zahraničia, zdieľala v 
kruhu početných rovesníkov a aj dospelých emigrantov. Ich rozhodnutie 
emigrovať bolo cestou do neznáma a napätie či neistota sprevádzali ich 
nasledujúce zastávky životnej dráhy. To všetko – čo ich čaká, ako sa uchytia, 
vedno s otázkou – nebude im chýbať pocit vrátiť sa domov? – sa mi navždy 
uložilo do pamäti. Aj z týchto dôvodov som ešte pozornejšie čítala v zborníku 
uverejnené štúdie a našla mnoho odpovedí na moje otázky kladené 
v minulosti…  
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Na prezentáciu tém dotýkajúcich sa emigrácie obyvateľstva zo Slovenska 
na Západ, ako reakcie po rozhodujúcej historicko-politickej cenzúre roku 1948, 
ktorá sa v Československu proti vôli väčšiny obyvateľov predĺžila do roku 
1989, sa podujali D. Luther, D. Ratica, I. Bumová, P. Salner. Každý „na inej 
parkete“, ale sústredený na faktografické priblíženie vymedzeného obdobia 
problematiky migrácií z Československa, ktoré – dúfajme – patria už len k 
minulosti. Nazdávam sa, že zameranie projektu na riešenie tohto okruhu 
problémov znamená prehĺbenie poznatkov nielen pre súčasníkov, ale najmä 
pre mladšie generácie etnológov i neetnológov, nakoľko táto problematika bola 
doposiaľ v literatúre skromnejšie zastúpená. Na štúdie štvorice autorov riešia-
cich obdobie emigrácií obdobie rokov 1948–1989 nadväzuje pohľad aktuálny 
a dokumentujúci kontinuitu odchádzania obyvateľov Slovenska do zahraničia. 
Týka sa odlišne motivovaných migrácií, ktoré otvárajú samostatnú kapitolu 
v sociálnych dejinách súčasného Slovenska, ale i Európy. Čitateľom sú tieto 
pohyby obyvateľstva, skôr zo zahraničnej odbornej literatúry, známe pod poj-
mom transnárodná migrácia. Jej priebeh na príklade slovenských migrantov do 
zahraničia sa usiluje priblížiť A. Bitušíková. 

Zborník uvádza aj dlho nepublikovanú tému v slovenskej etnológii, a to v 
krátkom príhovore P. Salnera. S jemu príslovečnou skvelou štylistikou, svoj-
ským humorom, nepostrádajúcim primeranú intenzitu empatie voči v svojej 
podstate smutnej a osudovej problematike emigrácií, jadrne približuje atmo-
sféru štyroch decénií obdobia socializmu.  

Výber problémov a upriamenie pozornosti na jednotlivé kľúčové etapy 
migrácií druhej polovice 20. storočia boli už pri príprave projektu, ako aj 
zhromažďovaní reálií dôkladne premyslené. Svedčí o tom i príhovor editora 
zborníka D. Luthera. 

Na pozadí signifikantných znakov doby, v ktorej tisíce obyvateľov 
nedobrovoľným odchodom z vlasti riešili svoj nesúhlas s anomáliami 
sprevádzajúcimi každodenný život v socialistickom Československu, sa otvoril 
priestor pre prezentáciu monotematického zborníka o období, ktorému bola 
v slovenskej etnologickej literatúre venovaná doposiaľ len okrajová pozornosť. 
Prínos práce nespočíva len v zvolenej problematike, ale najmä v analýze, ktorá 
rozšírila terminologické (emigrácia, exil, emigrant, diverzita, identita, migrácie 
– v kontextoch sledovaných etáp migrácií) a metodologické otázky vo vzťahu 
ku konkrétnej forme e/migrácie.  

Nazdávam sa, že k rozhodnutiu otvoriť priestor pre hlbšie osvetlenie a 
prezentovanie problematiky emigrácií prispela i skutočnosť, že kolektív auto-
rov bol so sociálnou realitou emigrácií a ich dôsledkov v úzkom kontakte (ro-
dina, príbuzní, kolegovia). Avšak disciplína vo vzťahu k miere empatie, ktorú 
pri etnologickom výskume a interpretácii poznatkov autori cítili ako „fortieľ“, 
sprevádza aj text v recenzovanom zborníku publikovaných štúdií. Pramennú 
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hodnotu a hodnovernosť argumentácie autori získali nielen dôkladným štúdiom 
odbornej literatúry, ale i vďaka priamym svedectvám respondentov, zdieľajú-
cich vlastné prežívanie procesu emigrácie a ich dôsledkov, ktoré pri výskume 
(prevažne na základe vlastných biografií) tlmočili.  

Kontexty výsledkov bádania prezentovanej problematiky v medzinárod-
nom meradle, ale najmä ako aktuálneho problému spoločensko-vedného 
bádania približujú v primeranom rozsahu autori všetkých príspevkov. Analýza 
skúmania problematiky migrácií vo svetle najnovších výsledkov bádania na 
tomto poli (okrem etnológov aj historikov, sociológov, sociálnych antropoló-
gov, politológov, ekonómov) sa opiera o početné práce zahraničných bádate-
ľov. Dôraz sa kladie najmä na tie publikácie, ktoré signalizujú analogické 
procesy s e/migráciami uskutočnenými zo Slovenska smerom do „západnej 
cudziny“. Čitateľ však nachádza rozsiahly sumár konkrétnych poznatkov, 
bohatý terminologický a pojmový aparát obsiahnutý v prácach dotýkajúcich sa 
európskych i mimoeurópskych regiónov. Predovšetkým sú prínosné v kontex-
toch konkrétnych podmienok krajín, ktorých sa migrácie dotkli. Tu je na mieste 
otázka, ktorej sa vlastne nedotkli? Odpoveď by znela: takmer každej. Odlišné 
sú len historické rámce (v tom rozpätí, ktoré si postavili ako cieľ autori zbor-
níka), ako aj politicko-ekonomické a ideologické pomery, v ktorých sa realizo-
vali aj ambície jedincov patriacich „k mocným tohto sveta“. Práve konkrétne 
príklady jednoznačne vyvolané spoločensko-politickými pomermi v našej kra-
jine, ktoré vyústili masovou emigráciou, analyzované v jednotlivých štúdiách 
(D. Ratica, P. Salner, D. Luther a I. Bumová) poukazujú na rozporuplnosť 
dejinných zlomov a ich dosah. Príkladom je aj obdobie, keď paradoxne po 
ukončení ničivej a dlhotrvajúcej vojny si ľudstvo konečne vydýchlo a predsa 
len ostalo skryté zrnko podnecujúce svár, politický teror, mocenské ambície, 
ktorých odmietnutie prinieslo znova utrpenie. Preto i nesúhlas a neochota 
obyvateľstva ku kolaborácii s mocou viedli k rozhodnutiam nedobrovoľne 
zanechať svoju vlasť, svoje rodisko, rodičov, bratov a príbuzných… A to aj 
s rizikom (ako na to poukázali viaceré pasáže príspevkov), ktoré sa zmenilo na 
realitu, že tým, čo ostanú, odchodom vlastne ublížia. 

Preto v rokoch 1948–1967 podľa odhadu sa rozhodlo emigrovať štvrť mi-
lióna ľudí (s. 29). Boli obdobia, keď od augusta 1968 do konca roka 1969 opus-
tilo vlasť viac než 100 tisíc občanov. Tento počet však „na oko“ (najmä 
v štatistikách) stagnoval, a to v dôsledku represií jednotlivých orgánov štátnej 
a straníckej exekutívy v ČSR (najúčinnejšie prepracovanou bola stratégia Štát-
nej bezpečnosti). Tento pohľad, doložený konkrétnymi zákonmi a opatreniami 
(mnohé publikované v prílohe zborníka s. 155–200) vo vyváženej komparácii 
s etnologickým materiálom približuje príspevok I. Bumovej. Publikovaná štú-
dia nielen dovoľuje čitateľovi preniknúť k málo známym reáliám (vrátane úda-
jov, ktoré približujú konkrétne znenie dokumentov), ale ich analýza verne 
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dokumentuje „premyslenú filozofiu“ normalizačného obdobia, ktorá zlomila 
nádej tisícov ľudí v zmenu a viedla k nedobrovoľnému odchodu.  

Napriek pomoci a ústretovosti štátov, ktoré prijímali utečencov, sa vytvá-
rala vrstva síce často úspešných jedincov, ktorí (najmä ak odišli v dospelosti) 
však ostali jedincami žijúcimi v polohe duálnej identity (s. 36). Po precíznej 
analýze dôvodov vedúcich k emigráciám zo Slovenska v druhej polovici 20. 
storočia venoval D. Ratica dôsledne pozornosť aj sociálnym javom a procesom 
(adaptácia, resocializácia, akomodácia, enkulturácia), ktoré sprevádzali každo-
dennú existenciu v Európe rozptýlených emigrantov. Nakoľko ich kompaktnej-
šiemu osídleniu bránili často ekonomické, ale i iné dôvody, život v diaspóre 
alebo len v „osihotenosti“, proces interiorizácie voči kultúrnemu a hodnotové-
mu procesu prebiehal dlhodobejšie (s. 36). V kontexte konkrétnych politických 
a ideologických pomerov rámcujúcich prednovembrové štyri decéniá analyzo-
val autor aj doposiaľ skôr v zahraničnej literatúre (najmä politologickej) 
frekventované pojmy tzv. push a puul faktorov v Československu. Ich pôsobe-
nie buď ako skôr čiastočne zidealizovaných predstáv, alebo ako predstav 
integrujúcich skúsenosť z „domácej reality“ spolu s očakávanými nádejami o 
„prínose“ emigrácie – dokumentujú interpretované konkrétne osudy emigran-
tov. Členenie príspevku do 4 okruhov (terminologické otázky, emigrácia ako 
proces, historické kontexty, individuálne aspekty emigrácie) dovolili pregnan-
tnú sumarizáciu najdôležitejších aspektov emigrácie z hľadiska etnokultúrnych 
a sociálnych procesov dotýkajúcich sa populácie Slovenska.   

Z hľadiska metodiky získavania údajov príbuzné a materiálovo bohaté 
(najmä vzhľadom na analýzu a validitu priamych výpovedí respondentov) sú 
state P. Salnera a D. Luthera. Možno ich označiť ako prípadové štúdie, resp. 
ako sumár poznatkov analýzy prípadových štúdií. Salnerova kapitola zborníka 
sa opiera o materiál zhromaždený na webovej stránke od prispievateľov 
dobrovoľnej „society“ koordinovanej niekoľkými jedincami, napríklad z To-
ronta, Austrálie, Nemecka a Viedne. Napriek územnej disperznosti spája jej 
prispievateľov – „detí holokaustu“ židovský pôvod, spoločný osud, vzťah k 
Bratislave (Bratislavčania), vek, emigrácia, ale i ďalšie charakteristiky. Dosiah-
nuté poznatky sumarizované v príspevku, ktoré autor označil predbežnou son-
dou emigrácie Židov zo Slovenska po roku 1968, prinášajú však nielen pre 
špecificky židovskú komunitu príznačné prejavy, ale aj črty všeobecnejšej 
platnosti a analógií s ostatnými „politickými“ emigrantmi po druhej svetovej 
vojne. 

Lutherova analýza sústreďujúca sa na koncept domova a jeho percepciu zo 
strany emigrantov, sa opiera tiež o doposiaľ menej aplikovanú metódu 
zhromažďovania údajov, a to na báze internetovej komunikácie. Anketou, či 
tematickým zameraním zberu údajov rámcoval autor vopred vytypovaný kor-
pus otázok u vekovo i územne rôznorodého okruhu respondentov. Vzhľadom 
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na pestrú vzorku odpovedí (z 27 krajín), od respondentov z rôzneho obdobia 
emigrácie a kontextov uvádzaných príslušníkmi „virtuálnej komunity“, ako aj v 
snahe neovplyvniť percepciu odpovedí, odporúčam čitateľovi individuálne 
štúdium materiálu publikovaného v príspevku. Na tomto mieste sa však žiada 
upriamiť pozornosť aj na pasáže príspevku akcentované na jeden z kľúčových 
momentov sprevádzajúcich emigráciu: konceptu domova – domoviny, ktorý 
autor na základe teoretických východísk bravúrne skĺbil s analýzou konkrét-
nych výpovedí respondentov. Pozornosť zaujmú nielen formulácie o totožných 
znakoch identity cez vnímanie domoviny, ktoré by sme očakávali, ale najmä 
vyslovené pozitívne a negatívne vyznievajúce hodnotiace postoje k tomuto 
javu, ako aj uvedené stereotypy, ktoré sa podľa autora (na základe autentických 
výpovedí respondentov) snúbia s „imidžom“ emigranta (111–112). 

Ako bodku na „i“ si dovoľujem čitateľom odporúčať štúdiu A. Bitušíkovej, 
ktorá prináša zaujímavú sondu k motiváciám, aktérom, priebehu a vplyvu na 
účastníkov, jednej z etáp súčasných foriem migrácií, ktorá nebola vo vzťahu k 
pracovným migráciám smerujúcim v posledných rokoch zo Slovenska doposiaľ 
spracovaná. 

Jej obsah, ale najmä aplikovanie prístupov v európskej sociálnej antropoló-
gii uzatvára obraz priebehu pracovných migrácií v historickej retrospektíve zo 
Slovenska, počínajúc obdobím konca 40. rokov 20. storočia až po súčasné 
obdobie. Na úvod svojho príspevku autorka sformulovala myšlienku: „žijeme v 
kultúrne diverzifikovaných spoločnostiach, ktoré stále konfrontujú mýtus 
monokultúr“. Táto idea sa vinie nielen v podkapitolách inšpirovaných postu-
látmi sociálno-antropologicky orientovaných bádateľov, ale predovšetkým 
v pozorovaniach prameniacich z autopsie a v príkladoch z Bruselu týkajúcich 
sa procesu pracovnej migrácie v centre ekonomického, ale i politického „euro-
diania“ (autorkina profesionálna dráha napokon nesie analogické črty). 
Prostredníctvom prípadovej štúdie slovenských pracovných migrantov, takmer 
napospol vysokoškolsky vzdelaných jedincov (špecialistov v rozličných oblas-
tiach ekonómie, politológie, spoločensko-vedných odborov) v jednotlivých 
inštitúciách hlavného mesta Európskej únie, prezentuje adaptačný proces týchto 
jedincov. Sú to „dvojdomí občania“ – s právami, ale i povinnosťami občanov 
dvoch štátov. Prostredníctvom kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov kompa-
ruje autorka poznatky o slovenských a iných migrantoch a podáva obraz jednej 
z konkrétnych foriem transnárodných migrácií a ich charakteristík. Zaujímavé 
sú poznatky ponúkajúce „porovnanie“ s niekdajšími migrantmi, na ktoré upria-
mili pozornosť predošlé štúdie zborníka. Závery dotýkajúce sa súčasných 
migrantov – transmigrantov, z ktorých väčšina má schopnosti úspešne sa 
integrovať do hosťujúcej spoločnosti a zároveň udržať si pevné linky „s 
domovskou krajinou“, vnímam ako výzvu pre ďalších bádateľov, najmä pri 
sledovaní vývoja trendu v nasledujúcom období, popísaného v štúdii. Zaují-
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mavé by bolo overiť tieto poznatky a porovnať s údajmi o socioprofesijnej 
skladbe súčasných migrantov. A to predovšetkým vo vzťahu k Bitušíkovej 
konštatovaným záverom, nakoľko tieto sa týkajú len jednej vrstvy pracovných 
migrantov, ktorú autorka sledovala. Prínosným sa javí porovnanie, nakoľko je 
možné očakávať analógie alebo i zovšeobecnenia v prípade tisícov ďalších 
transnárodných (i slovenských) migrantov hľadajúcich a nachádzajúcich prácu 
z dôvodov nedostatku pracovných príležitostí a nízkych zárobkov v „domov-
skej“ krajine. Domnievam sa, že nielen ich počet, ale aj socioprofesijné 
zameranie je v súčasnosti značne diferencované. 

Prezentované výsledky kolektívu autorov vo vzťahu k projektu uvedenému 
v podtitule názvu zborníka „Diverzifikácia ako faktor identity“ priniesli bohatý 
sumár doposiaľ málo alebo vôbec nespracovaných tém migračných pohybov zo 
Slovenska od druhej polovice 20. storočia až do súčasného obdobia. V úvode 
som už „privítala“ zborník ako významný titul v prospech odborných publikácií 
na poli slovenskej etnológie. Môžem dodať, že príspevky svojou bohatou 
faktografickou hodnotou, precíznou a kultivovanou interpretáciou dodnes 
problematických reálií sprostredkovali obraz o závažnom období politických a 
sociálnych procesov na území Slovenska po roku 1948. Vo viacerých súvislos-
tiach sa odhalila mnohovrstevnosť procesu migrácií, a to v sociálnych, profesij-
ných a názorových kontextoch. Opierajúc sa o faktografické údaje a materiá-
lovú bázu etnologickej povahy (prevažne Oral history, ale i internetovej 
komunikácie) získali autori „licenciu“ analyzovať materiál a na jeho základe 
formulovať závery obecnejšej povahy, súvisiace s procesom migrácií. Je zjavná 
najmä snaha o precizovanie pojmov vo vzťahu k týmto sociálnym procesom z 
hľadiska sociálnej antropológie zreteľov. Autori ponúkli prehľad relevantných 
publikačných titulov k predmetnej problematike (s. 145–154). Na základe 
uvedených konštatovaní odporúčam túto publikáciu do pozornosti odbornej 
verejnosti, ako aj študentom (najmä adeptom etnológie a sociálnych vied) 
a pedagógom. Široký prehľad i validita faktografických údajov sprostredkúva 
dôležité vedomosti a terminológiu súvisiacu s danou problematikou.  

Na záver želám autorskému kolektívu, aby prezentovanými výsledkami 
získali ďalších záujemcov o riešenie tohto okruhu problémov. Viedlo by to 
k získaniu nových poznatkov a nachádzaniu odpovedí na otázky, ktoré v zbor-
níku ešte neboli zodpovedané a ktoré si azda mnohí čitatelia po jeho preštudo-
vaní položia. Ja som na mnohé otázky našla odpoveď, niektoré azda ešte na 
odpoveď čakajú…  

 



Etnologické rozpravy 2/2007 

 162 

 
 
 

E/Migrácie a Slovensko 
recenzia 3. 

 
Zdeněk Uherek 

 
 

Na mezinárodních konferencích lze ze strany zahraničních antropologů 
často slyšet větu, že se středoevropští antropologové či etnologové vyhýbají 
zpracovávání období 1945–1989. Dávám jim za pravdu. Antropologických 
prací k tomuto období je málo a je to škoda, protože s přibývajícím časem 
ubývá autentických svědectví. Časový odstup dá sice novým dílům k této době 
nadhled, ale znemožní použít celou řadu metod, které jsou právě pro sociální 
antropologii typické. Recenzovaná práce je jedním z počinů, který se době 
existence komunistického Československa nejen nevyhýbá, ale zabývá se jí 
v širším kontextu, včetně konfrontace s migračními vzorci současnosti. 

Migrace je interdisciplinární téma, které lze ho uchopit mnoha způsoby. 
Metodologická nevyhraněnost, která je pro etnologii / antropologii typická, se 
projevuje i v tomto sborníku a obohacuje ho. Sborník tvoří pět studií, před-
mluva Petra Salnera, úvod Daniela Luthera a Lutherův závěr. Každý text vyu-
žívá jiné zdroje informací, pracuje jinými metodami, dívá se na téma z jiného 
úhlu. 

Z úvodu Daniela Luthera by jistě měli radost tvůrci programu excelentních 
center Sustainable Development in a Diverse World, který je jedním z úkolů, 
v jehož rámci kniha vyšla. Lutherův text je důkazem, že program skutečně po 
několika letech své existence ovlivnil přemýšlení o tématu migrace a obohatil 
slovník badatelů. Jeho vliv je patrný i na literatuře, z níž je čerpáno. Drobným 
nedostatkem tohoto úvodního textu je, že autor v textu nejcitovanější, Boris 
Divinský, v seznamu literatury za textem chybí. Jeho práci z roku 2005 však 
najdeme ve „velkém“ seznamu literatury na konci knihy. 

Konceptuální a terminologický úvod do tématu migrace poskytuje studie, 
kterou napsal Dušan Ratica. Velmi důkladná a pečlivá studie nenechá nikoho 
na pochybách, že práce vznikla v prostředí, kde kulturní klima ovlivnilo usedlé 
zemědělství a kde sice zahraniční migrace byla v posledních stoletích rozsáhlá, 
ale migrující vnímali otázku přestěhování jako závažné, někdy i osudové roz-
hodnutí. Pojetí migrace jako závažného osudového rozhodnutí, k němuž člo-
věka nutí vážné existenciální problémy, ještě umocňuje období, které je těžiš-
těm knihy, kdy totalitní režim migraci do znepřátelených zemí kriminalizoval a 
emigranti po ilegálním opuštění státu většinou již neměli možnost návratu. 
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Pojetí stěhování jako závažného rozhodnutí je dobře patrné i na Lutherově textu 
Migrácie a domov, v němž na pramenném materiálu ukazuje varianty, jak lze 
pojem domova vyskytujícího se v myslích emigrantů zachytit. Lutherův text je 
velmi čtivý a pro mne byl o to zajímavější, že jsme se mnohokrát otázku kon-
ceptualizace domova u imigrantů snažili uchopit. Při našich výzkumech 
v pražském Etnologickém ústavu se objevovaly velmi podobné varianty jako 
v Lutherově textu. Poměrně často jsem měl ale pocit, že imigranti, resp. emi-
granti, otázku zodpovídají, protože mi chtějí vyhovět jako tazateli. Variantu, že 
si aktér toto téma nepřipouští a nepřemýšlí nad ním a hledá odpověď na otázku 
kde je můj domov jen na přání tazatele, bych považoval za realistickou u vel-
kých skupin lidí. 

Metodologicky výrazně odlišným textem je studie Ivice Bumové Postoj 
ŠtB k emigrácii československých občanov v rokoch 1963-1983 (s dôrazom na 
Západoslovenský kraj). Jedná se o výrazně historickou práci a řekl bych, že text 
byl původně kapitolou nějakého širšího uzavřeného celku. Autorka zde pracuje 
s archivním materiálem, objevují se zde kvantifikované údaje. Text dává té-
matu emigrace další rozměr.  

Kvantitativní údaje, zejména delší časové řady, mají v tématu migrace dů-
ležité místo a pomáhají někdy podstatně korigovat subjektivní představy o síle 
a trajektoriích migrací, jak se vytvořily právě za komunistického režimu, kdy 
bylo na údaje o migracích informační embargo. Dostupné a dosud málo vytě-
žené jsou v tomto směru například statistiky UNHCR. Ivica Bumová využívá 
především archivní prameny státní bezpečnosti, které jí poskytují přehled nejen 
o počtech migrantů a jejich cílových zemích, ale i počtech navrátilců, jenž 
nebyl zanedbatelný. Všímá si i postmigračního období v uprchlických táborech, 
zejména v Rakousku.  

Pro mě osobně byl nejzajímavější text Petra Salnera Židovská emigrácia zo 
Slovenska po auguste 1968. V prvé řadě se jedná o metodologicky pozoru-
hodný výsledek výzkumu, který využívá internetový diskurs odehrávající se 
prostřednictvím webových stránek s omezeným přístupem a prostřednictvím 
internetové pošty. Text jednak ukazuje, jak pomocí komunikace po internetu 
lze lokalizovat relativně uzavřenou skupinu a přesně ji charakterizovat, jednak, 
a to bych považoval za nejdůležitější, že zkušenost migrace sbližuje emigranty 
roztroušené po celém světě. Text napovídá, že stejně tak sbližuje i zkušenost 
života v jinokulturním prostředí natolik, že tuto zkušenost lidé mezi sebou 
komunikují řadu let pomocí e-mailů, aniž by se měli příležitost osobně se se-
tkat. Petrem Salnerem popisovaná komunita s těsnými vazbami, ale bez osob-
ních kontaktů tváří v tvář, není nijak uniformní. Je souborem individualit, je-
jichž zážitky jsou vysoce osobní a jedinečné. Autentické výňatky z korespon-
dence, ze kterých Salner skládá mozaiku textu, to zřetelně vystihují. Jeho 
migrační typologie, již z vyprávění derivuje, ukazuje opět migraci spíše jako 
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indikátor nepříznivé situace. Ze čtyř typů migrace jsou tři typy vynuceny 
násilím a migrace dobrovolná je motivována lepší budoucností v jiném pro-
středí. Ve výčtu se neobjevují cesty za poznáním, vzděláním, obchodováním 
neřkuli migrace, které mají charakter kolonizace.  

V článku Transkulturálna migrácia z pohľadu sociálnej antropologie zú-
ročuje Alexandra Bitušíková svoji bruselskou zkušenost. Text je návratem do 
současnosti, kdy v Evropě dominuje migrace na kratší časová období, kdy lidé 
často mění místo pobytu a zejména pro některé vrstvy obyvatelstva je život na 
několika místech současně jejich každodenností. Alexandra Bitušíková v textu 
také zohledňuje, že v Evropě probíhá široká rozprava na téma integrace a mul-
tikulturní společnost. Otázka, co to je vlastně majoritní kultura, je znovu ote-
vřena a podrobena zkoumání. Brusel je v jistém smyslu pilotním projektem 
s touto rozpravou korespondujícím. Jak Alexandra Bitušíková v textu říká, 
Brusel se nesnaží nikoho integrovat nebo asimilovat. Je to multikulturní, evrop-
ské globální město – eurocity, ve kterém se přirozeně formuje panevropský 
kosmopolitismus. Já osobně z textu dešifruji, že tento kosmopolitismus je reali-
zovatelný především tím, že lidé v Evropě se podobně odívají, obývají podobně 
uspořádané prostory, konzumují shodné potraviny a drobné rozdíly v potřebách 
evropské střední třídy, vysokoškolsky vzdělané inteligence a úředníků se kom-
penzují tím, že jim obchodní firmy dovezou do Bruselu zboží, na něž byli 
zvyklí ve zdrojových zemích. Domov přijde za nimi. Ostatně i to, co si ve 
svých zdrojových zemích oblíbili a připomíná jim domov je velmi často im-
portem. Asi bychom se nijak nepozastavili nad tím, že rakouskému úředníkovi 
připomene domov irská káva, nebo německému italská zmrzlina, nebo že se 
polský úředník neobejde bez skotské whisky. Najde se sice určitý omezený 
počet milých drobností, které zde nesežene. Ty si ale může přivézt v kufru 
sebou. Jak Alexandra Bitušíková upozorňuje, v Bruselu žije celá řada lidí, kteří 
odjíždí do svých zdrojových destinací téměř na každý víkend.  

Závěr práce racionálně zobecňuje řešenou problematiku. Hned do první 
věty se však dostala terminologická nepřesnost „Migrační a emigrační procesy 
jsou trvalou součástí...“ Copak emigrační procesy nejsou též migračními pro-
cesy? 

K tématu migrace vychází v současné době velké množství literatury. Na 
sborníku E/Migrácie a Slovensko je však sympatické, že do tématu promítá 
typické etnologicko antropologické pohledy. Širší regionální nebo národní 
perspektivu vnímá přes individuální příběhy jednotlivců a ukazuje jedinečnost 
jejich světa a percepce velkých událostí, jež individuálně prožívají. Zároveň 
akcentované období 1945–1989 je cenné i tím, že prohlubuje diskurs o době, 
k níž se dosavadní etnologové či antropologové ve střední Evropě očividně 
nevracejí rádi a antropologickou reflexi jen s obtížemi uplatňují. 
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E/Migrácie a Slovensko: poznámky editora 
 

Daniel Luther 
 
 

Aj keď sa bránim konvenciám, nedá mi nezačať poďakovaním recenzen-
tom, že sa podujali na nevďačnú úlohu, napísali skutočne zainteresované prí-
spevky a dali si so svojimi textami aj nemalú námahu – veď napísali takmer 20 
rukopisných strán alebo skoro 5 tisíc slov. To si vyžaduje serióznu odpoveď, 
o čo sa pokúsim. 

Spoločným postrehom recenzentov je konštatovanie, že vydanie publikácie 
E/Migrácie a Slovensko je záslužným počinom. Z dôvodu, že v etnologickej 
spisbe (nielen u nás, ale v postsocialistickom bloku vôbec) chýbajú reflexie 
obdobia komunistického režimu, s ktorým boli emigrácie našich občanov úzko 
spojené, chýba celá problematika migrácie, ktorá vo svete patrí k centrálnym 
antropologickým témam, ale tiež z dôvodu, že migrácie občanov predstavujú 
aktuálny spoločenský jav na Slovensku.  

Recenzenti však poukázali aj na niektoré problematické miesta, ku ktorým 
sa rád vyjadrím. Prvým je singulár a plurál slova migrácia, čo vyvoláva dojem 
nejednotného používania tohto pojmu. Neviem si predstaviť ako prirodzené 
a významovo presné používanie iba tvaru „migrácia“ v singulári ako strešného 
pojmu pre problematiku všetkých typov pohybu obyvateľstva (zmeny sídla či 
trvalého pobytu). Stotožňujem sa však so stanoviskom M. Bahnu, že termín 
„migrácie“ v pluráli „označuje konkrétne migračné pohyby jednotlivých ľudí“. 
Veď práve o to ide. Aj v titule celej knihy „E/Migrácie a Slovensko“ je (aspoň 
podľa môjho vnímania) práve tento význam. Nechceli sme analyzovať proble-
matiku migrácie, ale hovoriť o individuálnych príbehoch jednotlivcov a ukázať 
jedinečnosť ich sveta a percepcie veľkých udalostí, ktoré individuálne preží-
vajú, ako píše Z. Uherek. Tento prístup označuje ako typický etnologicko-an-
tropologický (a sympatický). Navyše v pojme „migrácie“ sa vyjadruje aj ten 
význam, že akokoľvek sú všetky migrácie navzájom podobné či príbuzné, 
predsa len sú medzi nimi rozdiely. Migrácie nemožno generalizovať, ale migrá-
cie občanov po roku 1945 mali väčšinou nádych obáv z revanšu za individuálne 
pôsobenie vo vojnových rokoch, obáv „z Rusov“, avšak migrácie po roku 1948 
sa týkali triednych a politických odporcov, migrácie po auguste 1968 trefne 
opísala M. Paríková a súčasné migrácie (súčasná migrácia?) sú z hľadiska 
emočného prežívania príbuzné, ale majú úplne inú motiváciu.  
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Z. Uherek sa pýta: „Copak emigrační procesy nejsou též migračními pro-
cesy?“ Sú, ale pri koncipovaní textov niekedy robí vzťah migrácia – emigrácia 
aj problémy. Vo všeobecnosti emigrácia je jav, označujúci migráciu do zahra-
ničia s dlhodobejšou či trvalou zmenou miesta pobytu (odsťahovanie či vysťa-
hovanie). Pomocnú definíciu ponúka ekológia: odsťahovanie jedincov z prie-
storu populácie. Emigrantov podľa našej jazykovej konvencie vnímame skôr 
historicky a politicky. Napríklad o našich prvorepublikových robotníkoch 
v cudzine hovoríme ako o vysťahovalcoch, hoci nie všetci tam išli natrvalo. 
Politických utečencov či obyčajných ľudí, ktorí „zdrhli“ po auguste 1968 (P. 
Salner) alebo v časoch normalizácie, označujeme ako emigrantov a k takým sa 
sami priraďovali aj mnohí z tých, ktorí odišli v súvislosti so vznikom Sloven-
skej republiky v roku 1993. Ale o odchodoch do zahraničia za prácou, manže-
lom, lepším, dobrodružnejším či skrátka iným životom po roku 1989 vo vše-
obecnosti neuvažujeme v medziach emigrácie. M. Bahna správne upozornil, že 
dôležitým medzníkom pre rozšírenie javu „pracovnej migrácie“ bol vstup SR 
do Európskej únie. K dôsledkom zvýšeného počtu ľudí, využívajúcich mož-
nosti pracovnej migrácie, môže byť aj emigrácia, ale Slovenská republika evi-
duje len migrantov. Skrátka, ja vnímam rozdiel medzi migrantom a emigrantom 
v mnohých podstatných odlišnostiach a významové polia pojmov „migrácia = 
emigrácia a imigrácia“ tu nepostačujú. Možno preto sa v mojom texte objavila 
kritizovaná formulácia „migračné a emigračné procesy“. Uznávam však, že 
v spojení s procesuálnosťou týchto javov v čase to nie je najvhodnejšia formu-
lácia.  

Podľa Z. Uhereka „zahraničná migrácia“ zo Slovenska bola vnímaná ako 
„závažné, někdy osudové rozhodnutí“, znásobené skutočnosťou, že totalitný 
režim kriminalizoval takéto rozhodnutie (ja dodávam, že stačilo aj podozrenie). 
To sa o súčasných migrantoch nedá povedať. Toľko k poznámke M. Bahnu, že 
rozhodovanie emigrantov a dnešných pracovných migrantov „možno nebolo 
tak nepodobné, ako sa na prvý pohľad zdá“ a že existujú paralely medzi migrá-
ciou v období 1945–1989 a migráciou po roku 1989. Opiera sa o I. Bumovú, 
ktorá uviedla, že nie všetci, ktorí odchádzali po auguste 1968, odchádzali natr-
valo. Ano, tesne po auguste to bola aj davová psychóza typu „ideme, veď všetci 
idú“ (k tomu existoval aj vtip, ktorého pointa znela, že posledný má zhasnúť). 
Ľudia sa naozaj aj vracali na Slovensko a režim im navyše poskytol aj možnosť 
beztrestného návratu. Takí boli vyšetrovaní ŠtB a samozrejme uviedli, že ne-
chceli odísť natrvalo. Ale v dobe normalizácie to už boli naozaj závažné, osu-
dové rozhodnutia.  

Z. Uherek uvádza, že k takejto osudovosti rozhodnutia prispelo aj prostre-
die, kde „kulturní klima ovlivnilo usedlé zemědelství“. Ak dobre rozumiem, ide 
tu zrejme o súvislosť so zistením I. Bumovej, že z územia Slovenska odchá-
dzalo v porovnaní s českými krajmi (nie však všetkými) omnoho menej ľudí. 
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M. Bahna vysvetľuje tento fakt tým, že „pozitívne vnímanie minulého režimu 
bude mimo Bratislavy, resp. západoslovenského kraja zrejme viac než len spo-
mienkovým optimizmom“. Naozaj treba brať do úvahy viacero okolností, aj tie 
uvedené. Ja by som k nim pridal aj nižšie cestovateľské skúsenosti a jazykovú 
vybavenosť, obavy z cudzieho prostredia, ale aj kontakty v cudzine (sociálne 
siete), ktoré mali Česi alebo naši židovskí emigranti dostupnejšie. Tieto hypo-
tézy by bolo treba overiť samostatným výskumom. 

M. Bahna sa na margo kapitoly o židovskej emigrácii po roku 1968 po-
znamenáva: „Podľa môjho názoru môžeme tradičnú dilemu Židov ostať či 
odísť (Salner) v súčasnosti smelo rozšíriť na celú mladú generáciu.“ Ano, táto 
dilema je tu všeobecne prítomná. Myslím si však, že emigrácia židovskej mlá-
deže po 1968, ale aj v súčasnosti predstavuje iný problém, než pred akým stojí 
ostatná dnešná mladá generácia. V židovskej komunite existuje silný fenomén 
židovského štátu, ku ktorému sa uvedená dilema najviac vzťahuje. Ďalej, ži-
dovská identita je odlišne štrukturovaná, napríklad už len pre inú historickú 
skúsenosť, dôvody emigrácie Židov sú obvykle iné ako ekonomické a židovská 
diaspóra žijúca po celom svete poskytuje židovským migrantom základnú pod-
poru pri integrácii do majoritnej spoločnosti. Rozhodnutie odísť stojí na úplne 
iných východiskových pozíciách. O tom práve hovorí štúdia P. Salnera. 

A ešte pár slov k záverečnej kapitole. M. Bahna kladie pri problematike 
tzv. transnárodnej migrácie polemickú otázku, „či tu ide o hlavnú (t. j. výrazne 
početne zastúpenú) migračnú vlnu zo Slovenska“. Je to vec pohľadu. 
Z hľadiska počtu takýchto migrantov iste nie. Ale to sme ani netvrdili. Na str. 
14 úvodu som uviedol, že problematika migrácií zo Slovenska ponúka široký 
okruh tém a my sme vybrali iba päť, prostredníctvom ktorých chceme sprístup-
niť poznatky o hlavných migračných vlnách od roku 1945 po súčasnosť. Trans-
národná migrácia nie je „migračná vlna“, ale len súčasť novodobej migrácie, 
ktorá sa dotkla Slovenska po roku 1989 (otvorením sveta) a prehĺbila sa vstu-
pom do EÚ (rozšírením pracovného trhu). Tzv. transnárodní migranti sú pra-
covní migranti, ktorí žijú a pracujú v dvoch spoločnostiach, krajinu pôvodu 
neopúšťajú, naopak, udržiavajú s ňou úzke väzby a kontakty. Nepotrebujú sa 
asimilovať do novej society, pretože miesto ich pobytu je dočasné, neuvažujú o 
ňom ako o trvalom. Je to jedna z nových foriem pracovnej migrácie, ktorá v 
súčasnosti narastá najmä s rozširovaním ekonomickej globalizácie, nových 
komunikačných technológií a dopravných možností. Takíto migranti žijú aj 
u nás a my sme sa snažili identifikovať ich slovenskú obdobu vo svete. 

A. Bitušíková na záver tejto záverečnej kapitoly napísala vetu, ktorú M. 
Bahna označil za nie práve hodnotovo neutrálnu. Pripomeňme si významy, 
ktoré sú v nej obsiahnuté. Autorka ju uvádza formuláciou „transnárodnosť 
v tomto zmysle“. V akom? Pár riadkov vyššie sa píše: „…títo občania (pracov-
níci európskych inštitúcií v Bruseli, pozn. D.L.) sú prínosom aj pre slovenskú 
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spoločnosť, najmä tým, že priamo či nepriamo, viac či menej ovplyvňujú ná-
zory a dianie doma, a tým otvárajú dvere k otvorenejšej spoločnosti. Možno 
konštatovať, že práve v tomto tkvie podstata transnárodnosti…“ Asi sa nebu-
deme sporiť o to, či Brusel predstavuje otvorenejšiu spoločnosť ako Slovensko. 
A celá záverečná veta potom znie: „Transnárodnosť v tomto zmysle je cestou 
k tolerantnejšej spoločnosti, ktorá prekoná strach z diverzity a naučí sa naplno 
využívať potenciál, ktorý ponúka transnárodná migrácia a jej aktéri.“ Ako edi-
tor publikácie by som túto vetu interpretoval celkom „hodnotovo neutrálne“, že 
takýmito aktérmi sú nielen bruselskí úradníci, ale aj mnohí iní naši pracovní 
migranti, ktorí už prekonali bariéry cudzieho sveta, naučili sa tolerancii 
k „inakosti“ a svojimi skúsenosťami podnecujú ďalších na Slovensku, ako 
využívať potenciál otvoreného sveta. To nie je z pera európskych inštitúcií, to 
je skutočnosť. 

Ďakujem recenzentom, že som mal možnosť ešte raz sa zamyslieť nad už 
vypovedanými a publikovanými slovami, ktoré je možné nielen opravovať či 
korigovať, ale aj tvorivo rozvíjať. Ale hlavne za to, že ocenili prínosy publiká-
cie.  
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Tradičná kultúra v súčasných procesoch komunikácie 
Správa zo seminára 

 
Petra Klobušická 

 
 
V dňoch 17. a 18.septembra sa v priestoroch Inštitútu verejnej správy 

uskutočnil spoločný seminár Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie 
a kultúrnej antropológie FiF UK v Bratislave: Tradičná kultúra v súčasných 
procesoch komunikácie venovaný životným jubileám PhDr. S. Burlasovej, 
DrSc. a prof. PhDr. B. Beneša, DrSc. Seminár bol výstupom grantových 
projektov VEGA 1/3748/06 „Zmeny sociálnej komunikácie v súčasnosti. 
Etnologické aspekty“ (KEKA FiF UK) a VEGA 2/5103/25 „Od folklórneho 
textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, kultúrnohistorické 
a antropologické aspekty výskumu folklóru“ (ÚEt SAV). 

V úvode seminára sa prítomným prihovorili: vedúca grantovej úlohy 
KEKA FiF UK Hana Hlôšková, vedúca Katedry etnológie a kultúrnej antropo-
lógie FiF UK Marta Botíková a riaditeľka Ústavu etnológie SAV Gabriela 
Kiliánová.  

Po úvodných hlavných referátoch Evy Krekovičovej, Milana Leščáka, Te-
resy Smolinskej, Janiny Hajduk-Nijakowskej a Kornélie Jakubíkovej sa refero-
valo a diskutovalo v sekciách. 

Folklór ako konštrukt? V tomto duchu sa niesol referát Evy Krekovičovej, 
ktorého cieľom nebolo dať jednoznačnú odpoveď, skôr rozpútať diskusiu nad 
otázkami, či je folkloristické bádanie už len výskumom kultúrneho dedičstva. 

V určitom zmysle na referát Evy Krekovičovej naviazal Milan Leščák, za-
mýšľajúc sa o.i. nad tým, či sú procesy priamej a sprostredkovanej komuniká-
cie predmetom nášho výskumu. Referát mal názov Folklór ako komunikácia 
a metakomunikácia.  

Teresa Smolinska si na príklade sviatkov sv. Lucie, Októberfestu, sv. 
Patrika, Halloweenu a obľúbených podujatí s názvom Sliezske disko všíma dve 
základné tendencie v smerovaní regionálnej kultúry v Sliezsku. Na jednej 
strane ide o unifikáciu kultúry vplyvom globalizácie, na druhej prebieha „re-
gionálna kultúrna mobilizácia“ – hľadanie znakov, ktoré majú byť sliezske.  

Janina Hajduk-Nijakowska vo svojom referáte podala podrobný prehľad 
vnímania postavenia folkloristiky vo svetle iných vedných disciplín. Všíma si 
tradíciu chápania folkloristiky ako antropológie hovoreného slova (R. Sulima), 
koncepciu folkloristiky v obore ľudového myslenia (Robotycki), či zameranie 
folkloristiky na „kultúru ľudového typu“. 

Komunikácia v obradoch – taký názov niesol príspevok Kornélie Jakubí-
kovej. Na príklade svadobného obradu podrobuje analýze typy komunikácie, 
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obsahy komunikačných aktov, účastníkov a spätnú väzbu. Z analýzy vyplynulo, 
že technická komunikácia ako jeden z typov komunikácie výrazne prenikla aj 
do svadobného obradu. Presadeniu technickej komunikácie zatiaľ odoláva 
krstnorodičovský, kmotrovský vzťah, kde pri pozývaní stále dominuje verbálna 
priama komunikácia. 

Premien sociálnych vzťahov sa týkal aj referát Alexandry Navrátilovej 
Namlouvání dospívajících jako reflexe proměn tradičního vzorce. Analýza 
dotazníkov a rozhovorov so študentmi stredných škôl ukázala závislosť škály 
komunikácie na paradigme doby a jej limitoch. 

Na medzigeneračnú komunikáciu troch bratislavských mestských rodín sa 
vo svojom príspevku zamerala Magdaléna Paríková. Pozornosť zamerala na 
komunikáciu verbálnu i neverbálnu, komunikačné príležitosti a tzv. „spúšťače“ 
komunikácie vo forme fotoalbumov, rodinných videí a p.  

Anketový výskum spojený so zúčastneným pozorovaním vo Východnej 
a Kokave nad Rimavicou, ako i dôkladnú dlhoročnú znalosť obidvoch prostredí 
spojených s folklórnymi festivalmi vo svojom referáte zúročila Hana Hlôšková. 
Predmetom jej výskumu a následnej analýzy bol folklórny festival ako priestor 
komunikácie. 

Do prostredia súkromnej firmy v Dunajskej Lužnej účastníkov vo svojom 
referáte preniesol Ladislav Mlynka, priblížiac vertikálnu, horizontálnu a diago-
nálnu komunikáciu vo firme, ako i odraz statusovej hierarchie v komunikácii 
manažmentu a zamestnancov. 

 Využívanie prvkov tradičnej ľudovej kultúry v reklame analyzovala 
v príspevku M. Santnerová. V reklamných šotoch termín tradícia často slúži na 
označenie kvality, pričom prvky tradičnej ľudovej kultúry používajú najmä 
potravinárske firmy na propagáciu mlieka, mliečnych výrobkov, liehovín etc. 

Markéta Holubová vo svojom príspevku Českí pútnici a slovenský Šaštín 
vo světle barokních kníh zázraků venovala pozornosť predovšetkým kultu Ma-
dony Šaštínskej. 

Problematiky komunikácie v náboženskej sfére sa týkal aj príspevok Kata-
ríny Nádaskej Náboženský život v komunikácii obyvateľov obce. V riadenom 
rozhovore a zúčastnenom pozorovaní boli v centre záujmu otázky hodnôt, pre-
javov sociálnych noriem, autority a neposlednom rade problematika komuniká-
cie kňaza a veriacich. 

Na spoločnom grantovom seminári Ústavu etnológie SAV a Katedry etno-
lógie a kultúrnej antropológie odznelo množstvo príspevkov (nie všetky som 
mala možnosť vypočuť si, keďže diskusie v sekciách prebiehali paralelne) 
rozličného tematického záberu; od teoretických po konkrétne materiály 
z terénu; od tradičnej kultúry cez sledovanie vzniku, vývinu a tendencií 
v súčasnosti; od tradičných žánrov k celkom novým, od mapovania situácie 
v katalogizácii ľudovej prózy po skúmanie súčasných javov… Jednotiacim 
aspektom však bol aspekt komunikačný.  

Verím, ako sa napokon vyjadrili viacerí z účastníkov i hlavné organizá-
torky Hana Hlôšková a Eva Krekovičová, že etnologické inštitúcie budú 
i naďalej spolu takto plodne „komunikovať“, spolupracovať a že sa na podob-
nom spoločnom vedeckom i spoločenskom podujatí stretneme čoskoro. 
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Chalenges for Contemporary European Society: 
Cultural Communities and Identities. 

Medzinárodná konferencia v rámci projektu SAL 
 

Silvia Letavajová 
 
 

Jednou z vedeckých aktivít Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF 
UCM v Trnave je aj participácia na medzinárodnom projekte pod názvom 
„Society and Lifestyle: Towards Enhancing Social Harmonisation through 
Knowledge of Subcultural Communities“ (č. STREP-CP-CIT5-029013).  

Projekt je rozpracovaný vedeckými pracoviskami desiatich partnerských 
európskych krajín ako súčasť 6 rámcového programu EÚ. Jeho cieľom je vý-
skum a komparácia subkultúr v postkomunistických krajinách strednej a vý-
chodnej Európy. Riešitelia projektu pracujú v rámci troch tímov. Prvý z nich 
pod názvom „new religieus/philosophical movements“ skúma napríklad 
subkultúry: Dievturi, Anastasia, Roerich, Neo-Hindu alebo Visaron. V rámci 
druhého z nich pod názvom „ethnic/religious „fringers“ je realizovaný výskum 
minorít moslimov, radikálnych moslimských skupín a Rómov. Vedecký záber 
tretej skupiny odborníkov pod názvom „Taste subcultures“ je najrozsiahlejší 
a patria sem napríklad skupiny: hip-hop, pnk, hippies, skinhead, kriminálne 
gangy, eur-Indiáni, komunita tzv. novolazníkov, alebo new bohemians. Hlav-
ným predmetom nášho štúdia je kvalitatívna aj kvantitatívna analýza dominan-
tných hodnôt, svetonázoru a spôsobov komunikácie jednotlivých komunít, 
skúmanie skupinových identít a ich vzťahu k osobnej identite členov týchto 
skupín, analýza stupňa tolerancie a intolerancie subkultúr, výskum roly sym-
bolov, to všetko vo sfére náboženstva, ideológie, etnicity, identity, životného 
štýlu, rodovej príslušnosti (gender) a tradícií jednotlivých subkultúr.  

Podrobnejšie informácie o priebehu projektu, participantoch, doterajších 
čiastkových výsledkoch a elektronicky archivovaných materiáloch sú dostupné 
na webovej stránke http://sal.vdu.lt. V súčasnosti je projekt v druhom roku 
realizácie a jeho súčasťou je vypracovanie spoločných metodologických 
a teoretických postupov, výskum, prezentácia výsledkov a ich diseminácia. Pre 
tieto účely sa doteraz uskutočnilo niekoľko pracovných a vedeckých stretnutí. 
V marci 2006 sa uskutočnil kick-off meeting vo Viľňuse, o tri mesiace neskôr 
v Kaunase teoretický a metodologický workshop a zasadnutie steering and 
research committee. Koncom roka 2006 hostila participantov Bratislava, kde 
boli prejednávané metodologické problémy a problematika elektronickej archi-
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vácie materiálov. Čiastkové výstupy boli prezentované na konferencii v Pécsi. 
Pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo vypracovanie spoločného kvalitatív-
neho a kvantitatívneho dotazníka pre fieldwork 2, sa uskutočnilo v apríli 2007 v 
Rige.  

 24. až 26. augusta 2007 sa účastníci projektu stretli na medzinárodnej kon-
ferencii pod názvom „Chalenges for Conterporary European Society: Cultural 
Communities and Identities“. Konferenciu, ktorá sa konala v Kaunase a 
Zarasai, organizovala domovská Vytautas Magnus Universitas.  

Prvý deň konferencie bol venovaný prezentáciám vedeckých zistení dote-
rajších výskumov všetkých participantov projektu. Jednotlivé príspevky odzneli 
v rámci dvoch sekcií. Prvú z nich pod názvom: „Social criticism and cultural 
choices: Subcultures versus mainstream culture?“ viedla Airi-Alina Allaste 
z Estónska a Hilary Pilkington z University of Warwick z Veľkej Británie, 
ktoré zároveň konferenciu uviedli svojimi príspevkami pod názvom „You can 
always tell someone from Vorkuta wherever you are: Accounting for place in 
youth cultural identities“ a „Drugs and gender“. Problematiku Skinheadov a 
mládežníckych xenofóbnych skupín rozpracovala vo svojom referáte Natalija 
Goncharova z Ruska. K jedným z najzaujímavejších patrilo vystúpenie Janisa 
Priede a Anity Stašulāne z Lotyšska pod názvom „Reconfiguration of values, 
beliefs and ways of communication: A study of the contemporary Theosophy in 
Latvia“. Subkultúry na Slovensku prezentoval Dušan Deák, ktorý predniesol 
referát o vplyvoch hinduistickej náboženskej spirituality v hnutiach Hare 
Krishna, Shree himonoy alebo Shree Mataji Nirmala Devi. Odborne veľmi eru-
dovaný príspevok predniesol Piotr Marek Wiench z Waršavy, ktorý sa venuje 
skupine Neopagan. Analýzu hip-hopových textov a ich politickým konotáciám 
predniesla Daniela Sorcaru and Floriana Popescu z Univerzity Galati v Rumun-
sku. Sekciu uzavrel príspevok Georgea McKay z University of Salford pod 
názvom „Festival/carnival, rurality and subcultures“.  

Druhú sekciu pod názvom „Subcultural identity: local and global aspects“ 
viedla Silvia Letavajová zo Slovenska a Isabela Merila z Rumunska. Rokovanie 
otvorili prezentácie slovenských riešiteľov. Ako prvý vystúpil Radoslav Hlú-
šek, ktorý sa venoval problematike životného štýlu slovenských Euro-Indiánov 
a ich vzťahom s majoritou. Po ňom nasledovala Silvia Letavajová s príspevkom 
„Content analysis of Muslim culture presentation in Slovak mass-media“. Na-
cionalistickým prvkom v lotyšskom hnutí Dievturi sa venoval Gatis Ozolinš. 
Hosťujúcu univerzitu zastupovala Rasa Pranskevičiūtė s analýzou náboženskej 
identity skupiny Visaron a Anastasia. Doobedňajšie rokovanie uzavrela pre-
zentácia maďarskej skupiny z Pécse, ktorá sa venuje výskumu životného štýlu 
Rómov. Na tému mediálnej prezentácie nadviazala svojím príspevkom pod 
názvom „Textually constructing identity and otherness: media-tink the hip hop 
message“. Isabela Merila. Lokálne aspekty globálnej kultúry na príklade litov-
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skej punk/hardcorovej subkultúry rozobrala Reda Šatūnienė. K štvorici prispie-
vateľov z univerzity v Trnave patril aj Martin Priečko so svojou štúdiou 
„Sources of solitarism in Slovakia“. K problematike nacionalistického hnutia 
Skinhead sa vrátil Tadas Kavolis z Litvy, po ktorom nasledovalo vystúpenie 
trojice ruských kolegov Alexandra Salagaeva, Alexandra Makarova a Rustema 
Safina, ktorí sa venovali otázke delikventských a radikálnych komunít v Tatar-
stane. Každému z blokov príspevkov bolo venované rozsiahle diskusné fórum.  

 Počas druhého dňa sa uskutočnil podprojekt „World, Ideas and Values“, v 
rámci ktorého sa participanti programu premiestnili na ostrov Zarasai a zúčast-
nili sa 10. ročníka festivalu nezávislej, post-folklórnej, alternatívnej kultúry pod 
názvom „Black Horned Moon“. Učastníci konferencie tak mohli priamo vstúpiť 
do kontaktu s členmi mnohých subkultúr a konfrontovať s nimi svoje vedecké 
zistenia a názory. Organizátori projektu pripravili pre tieto účely samostatný 
stan, v ktorom boli prezentované audiovizuálne expozície a vedené prednášky, 
ako aj neformálne diskusie s členmi jednotlivých subkultúr a záujemcami o ich 
životný štýl. Veľký záujem prejavili návštevníci festivalu predovšetkým o pre-
mietané filmy a prednášky členov projektu SAL o neo-hinduistickom hnutí (D. 
Deák), teozofickej ikonografii Nicholasa Roericha, kriminálnych gangoch a 
litovských skinheadoch.  

Záverečné stretnutie v posledný deň bolo venované metodologickým otáz-
kam, vyhodnoteniu dotazníka, deskripcii a analýze dát a elekronickému archi-
vačnému systému.  

Príspevky z konferencie budú uverejnené v publikácii, ktorej vydavateľom 
bude Vytautas Magnus University.  
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Utečenci: základné informačné zdroje na internete 
 

Helena Tužinská 
 
 

Informácie prístupné na internete v oblasti migrácie poskytujú jednu z 
možností, ako sa dozvedieť viac nielen o aktivitách v tomto poli, ale aj o 
samotných krajinách, z ktorých migranti pochádzajú. Cieľom tohto prehľadu je 
čitateľovi ponúknuť odkazy na vybrané stránky, ktoré sú zdrojom výcho-
diskových informácií v prípade, že sa chce venovať výskumu utečencov na 
Slovensku a v stredoeurópskom regióne. Aj keď žiadna z uvedených stránok 
nie je vyslovene etnologická či antropologická, oplatí sa ich týmto pohľadom 
čítať. Každá zo stránok totiž ponúka špecifický interpretačný rámec azylovej 
problematiky a podnecuje k ďalším otázkam. Prehľad akademických zdrojov 
ohľadom výskumu a výučby na tomto poli by si vyžadovali samostatný 
prieskum a ich objem by bol značne rozsiahly.1 Výskumné centrá migrácie, či 
samostatné katedry utečeneckých štúdií totiž nájdeme na väčšine veľkých 
univerzít, tak v rámci sociálnych a politických vied, aplikovaných sociálnych 
vied, ako aj medzinárodných a rozvojových štúdií a i. 

Na tomto mieste uvádzam zdroje, ktoré často používajú ľudia, ktorí pracujú 
s žiadateľmi o azyl a migrantmi, a v prípade možnosti prístupu aj migranti 
samotní. Vzhľadom na relatívne vysokú mieru inštitucionalizácie tohto sektora 
môj prehľad poskytuje aj možnosť čiastočnej orientácie v organizačných 
štruktúrach, s ktorými utečenci prichádzajú do každodenného kontaktu. Pre 
možnosť porovnania uvádzam hlavné nadnárodné inštitúcie ako aj odkazy na 
organizácie v susedných štátoch.2 Veľmi zaujímavé linky, ktorých obsah je 
zriedkavo súčasťou bežného spravodajstva, môžeme nájsť v online infor-
mačných zdrojoch priebežne aktualizovaných informácií o krajinách pôvodu a 
správ z dokumentačných centier. Napokon odporúčam online diskusie, manuály 
a prehľadové publikácie. 

Ako už býva dobrým zvykom, väčšina uvedených adries poskytuje „ráz-
cestníky“ k ďalším informačným zdrojom. Akokoľvek sa možnosti čítania javia 

                                                 
1 Pre inšpiráciu odporúčam prezrieť vybrané akademické centrá pre výskum migrácie či utečencov 
vo Veľkej Británii, napríklad v Oxforde: www.qeh.ox.ac.uk/centres, www.rsc.ox.ac.uk, v Sussexe: 
www.sussex.ac.uk/migration. Na University of East London v rámci Refugee studies je 
sprístupnená zaujímavá databáza: 
http://refugeearchives.wetpaint.com/page/Refugee+Archives+Available 
2 Niektoré z nich uvádzajú linky na iné európske mimovládne organizácie. Jednou z najznámejších, 
ktorá sa o i. významnou mierou podieľa na vyvracaní mýtov o utečencoch je Rada utečencov vo 
Veľkej Británii: www.refugeecouncil.org.uk 
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ako nekonečné, niekedy aj skromný prehľad môže byť výborným zdrojom 
predvýskumu či tvorivých pracovných inšpirácií. 
 
 
Domáce štátne inštitúcie 
 
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR, MÚ MVSR: 
http://www.minv.sk/mumvsr/index.htm 
MÚ MVSR je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti azylovej prob-
lematiky. Zodpovedá za tvorbu a realizáciu migračnej politiky Slovenskej 
republiky v oblasti azylu. Stránka poskytuje informácie o Migračnom úrade 
MV SR, zásadách migračnej politiky na Slovensku, právne predpisy, štatistické 
údaje, adresy a kontakty organizácií pomáhajúcich žiadateľom o azyl a 
azylantom.  
 
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru, ÚHCP PZ: 
http://www.minv.sk/uhcp/new/ 
ÚHCP je riadiacim a výkonným útvarom Policajného zboru pri plnení úloh 
výkonu štátnej správy na úseku ochrany štátnej hranice, cudzineckej a pasovej 
agendy, okrem činností, ktoré vykonáva Migračný úrad ministerstva. Na 
stránke nájdete informácie pre občanov SR aj pre cudzincov o typoch pobytov, 
druhoch víz, cestovných dokladoch, tlačivá a žiadosti, štatistiky cestovného 
ruchu, povolených pobytov a nelegálnej migrácie. 
 
 
Domáce mimovládne organizácie 
 
Liga za ľudské práva, HRL: www.utecenci.sk 
HRL je občianske združenie, ktoré sa podieľa na uľahčení prístupu k právnej 
pomoci a zvyšovaní právneho povedomia žiadateľov o azyl o podmienkach a 
priebehu azylového konania v rámci Európskeho utečeneckého fondu. Právnici 
HRL poskytujú bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o azyl v SR, vrátane 
ich zastupovania pred orgánmi rozhodujúcimi v azylovom konaní. HRL 
zabezpečuje právnu pomoc aj zaisteným cudzincom. Okrem toho realizuje 
UNHCR projekty monitoringu štátnych hraníc a letiska, v rámci ktorých sa 
sleduje či je cudzincom umožnený riadny prístup k azylovému vyhláseniu; 
zaoberá sa tiež vyhľadávaním a dokumentovaním krajín pôvodu žiadateľov o 
azyl a organizuje školenia v tejto oblasti v spolupráci so zahraničnými orga-
nizáciami; študentov práva zapája do vzdelávania v azylovom práve na Právnej 
klinike Trnavskej Univerzity (www.lawclinic.sk) a študentov etnológie FFUK v 
Bratislave zapája do výskumov. Na stránkach nájdete informácie o projekte 
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právnej pomoci, ktorého cieľom je prispievať k zefektívneniu azylového 
konania a uľahčeniu komunikácie medzi príslušníkmi cieľovej skupiny, 
štátnymi orgánmi a verejnosťou. Okrem praktických rád a zásadných doku-
mentov na stránke nájdete odpovede aj na často kladené otázky týkajúce sa 
života migrantov na Slovensku. 
  
Slovenská humanitná rada, SHR: www.shr.sk 
SHR je spoločenstvom dobrovoľníckych neziskových organizácií. Na stránke 
okrem iného nájdete informácie o projektoch, ktoré realizuje v utečeneckej 
oblasti: „Mosty k tolerancii IV“; v rámci Európskeho utečeneckého fondu 
„Sociálne, právne a psychologické poradenstvo a asistencia, materiálna 
starostlivosť a zabezpečenie voľno-časových aktivít žiadateľom o azyl a azy-
lantom s dôrazom na starostlivosť o maloletých a ostatné zraniteľné skupiny na 
Slovensku II“, „Primárna a sekundárna integrácia osôb s priznaným azylom na 
Slovensku“, „Identifikovanie a podpora vhodných postupov pre maloletých bez 
sprievodu“. 
 
Spoločnosť ľudí dobrej vôle, SLDV: www.cassovia.sk/sldv/ 
SLDV sa podieľa na humanitárnej pomoci ľuďom, ktorí pre svoj trvalý, 
dlhodobo-nepriaznivý zdravotný stav, zmenu štatútu svojho postavenia, alebo 
iné sociálne postihnutie nie sú schopní sa o seba plne sami postarať. Na stránke 
nájdete informácie o oblastiach jej pôsobnosti, v utečeneckej oblasti realizuje v 
rámci Európskeho utečeneckého fondu projekt „Sociálna, právna, psycholo-
gická a materiálna pomoc pre žiadateľov o azyl, umiestnených v ZT Opatovská 
Nová Ves“ a i.  
 
SLDV, SHR, MÚ MVSR a Asociácia vzdelávania samosprávy realizuje projekt 
zameraný na verejnú a mediálnu kampaň o migrantoch a azylantoch: 
www.ludiaakomy.sk 
Na stránke nájdete o i. informácie o možnosti zapojenia sa do školských besied 
ako aj sociologické výskumy o postoji mladých ľudí na Slovensku k utečencom 
a o postojoch verejnosti k migrantom. 
 
Ekumenická Rada Cirkví v SR, ERCSR: www.ekumena.sk 
ERCSR je združením evanjelikánskych kresťanských cirkví, ktoré organizuje 
aktivity o i. v sociálnej práci cirkví, v dobrovoľníckych programoch, v pomoci 
žiadateľom o azyl, v integrácii azylantov na Slovensku a rozvojovej pomoci. 
 
Človek v ohrození, PIP: www.clovekvohrozeni.sk 
PIP je občianskym združením, ktoré realizuje rozvojovú a humanitárnu pomoc 
v krajinách, z ktorých utečenci pochádzajú. Na stránke nájdete informácie o 
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pomoci krízovým oblastiam, o zlepšovaní kvality života v transformujúcich sa 
krajinách, o organizovaných aktivitách na podporu ľudských práv a o ďalších 
vzdelávacích a informačných aktivitách. Pre základné a stredné školy organi-
zuje globálne rozvojové vzdelávanie; pre verejnosť o i. medzinárodný festival 
dokumentárnych filmov www.jedensvet.sk 
 
 
Medzinárodné inštitúcie 
 
Úrad Vysokého komisára organizácie spojených národov pre utečencov, 
UNHCR: www.unhcr.sk, www.unhcr.org 
UNHCR je humanitná organizácia, ktorá poskytuje medzinárodnú ochranu a 
pomoc utečencom. Okrem informácií o UNHCR a jeho pôsobení vo svete i na 
Slovensku stránka ponúka aktuálne správy o ochrane utečencov, o utečencoch 
na Slovensku, o vývoji ochrany utečencov a azylu, prehľad akcií, aktuálnych 
informácií a tlačové správy. 
 
Medzinárodná organizácia pre migráciu, IOM: www.iom.sk, www.iom.int 
IOM je medzinárodná organizácia s cieľom pomáhať presídleným osobám, 
utečencom a migrantom v Európe. Na stránke nájdete prehľad realizovaných 
projektov v oblasti asistovania pri sociálnej a pracovnej integrácii migrantov, 
pri dobrovoľných návratoch, v oblasti prevencie a boja proti obchodovaniu s 
ľuďmi, výskumu a informačných kampaniach.  
 
IOM zriadilo Migračné informačné centrum, MIC:  
http://www.mic.iom.sk/, www.domavsr.sk 
MIC je informačné stredisko IOM v Bratislave, ktoré poskytuje pomoc, 
konzultácie a potrebné informácie migrantom, ktorí majú legálny pobyt, alebo 
plánujú žiť a legálne pracovať na území Slovenskej republiky. Stránka v 
anglickej aj ruskej mutácii poskytuje zásadné informácie a praktické rady pre 
cudzincov, vrátane právnych predpisov, služieb, adries a liniek inštitúcií a 
komunít migrantov.  
 
Amnesty International, AI: www.amnesty.sk, www.amnesty.org 
AI je celosvetové hnutie ľudí usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv. 
Stránka poskytuje informácie o závažných porušeniach ľudských práv, 
realizovaných projektoch, kampaniach a vzdelávaní a prevencii proti viacná-
sobnej diskriminácii z dôvodu etnického pôvodu a náboženského presvedčenia. 
 
Human Rights Watch, HRW: http://hrw.org 
HRW je medzinárodná organizácia bojujúca celosvetovo za dodržiavanie 
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ľudských práv. Jej webová stránka poskytuje množstvo správ, článkov a výziev 
týkajúcich sa ľudských práv, humanitárnych kríz, ako aj utečencov a migrantov. 
 
Európska rada pre utečencov a exilantov, ECRE: www.ecre.org 
ECRE je celoeurópska sieť mimovládnych organizácií zaoberajúca sa azylovou 
politikou v Európe. Stránka poskytuje množstvo informácií, zdrojových a 
výskumných materiálov aktuálneho stavu azylovej potiky v krajinách EÚ. 
 
 
Mimovládne organizácie susedných štátov 
 
Čechy 
 
Konzorcium organizácií pracujúcich s utečencami v Českej republike: 
www.konzorcium.cz 
Konzorcium bolo založené za účelom zladenia práce organizácií pracujúcich v 
oblasti pomoci žiadateľom o azyl, azylantom a migrantom v ČR. Na stránke 
nájdete informácie o projektoch konzorcia, ktoré tvoria jeho členské 
organizácie: Poradna pro uprchlíky (PPU) www.uprchlici.cz, Organizace pro 
pomoc uprchlíkům (OPU) www.opu.cz, Sdružení občanů zabývajících se 
emigranty (SOZE) www.soze.cz, Poradna pro integraci (PPI) www.p-p-i.cz, a 
Centrum pro otázky migrace (COM) www.migrace.com.  
 
Maďarsko 
 
Maďarský Helsinský Výbor, HHC: http://www.helsinki.hu 
HHC je organizácia monitorujúca v Maďarsku výkon ľudský práv zakotvených 
v medzinárodných dohovoroch, poskytujúca právnu ochranu osobám, ktorých 
práva boli porušené a informujúca verejnosť o porušeniach ľudských práv. 
Zabezpečuje právnu výučbu a školenia v oblastiach spadajúcich do jej 
pôsobnosti. Hlavná činnosť HHC spočíva v ochrane práv žiadateľov o azyl a 
osôb žiadajúcich medzinárodnú ochranu v Maďarsku. Zameriava sa tiež na 
podmienky zaistenia a efektívny výkon práva na obhajobu a rovnosť pred 
súdom.  
 
Maďarská asociácia pre migrantov: http://menedek.hu 
Okrem štandardných služieb žiadateľom o azyl sa táto organizácia významnou 
mierou pričinila o vydanie niekoľkých manuálov pre pracovníkov s migrantami 
– viac pozri Online publikácie. 
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Rakúsko 
 
Azylová koordinácia v Rakúsku: www.asyl.at 
Stránka poskytuje prehľad najaktuálnejších informácií a projektov týkajúcich sa 
utečencov v Rakúsku. V linkách je o i. uvedený kompletný zoznam 
mimovládnych organizácií pôsobiacich na tomto poli. 
 
Poľsko  
 
Noviny utečencov: www.refugee.pl 
Stránka poskytuje prehľad aktuálnych informácií pre utečencov v Poľsku. V 
linkách je oi uvedený kompletný zoznam mimovládnych organizácií 
pôsobiacich na tomto poli. 
 
 
Online informačné zdroje o krajinách pôvodu 
 
Európska sieť informácií o krajinách pôvodu: www.ecoi.net 
Stránka poskytuje aktuálne a verejne dostupné informácie so špeciálnym 
zameraním pre potreby právnych zástupcov žiadateľov o azyl a osôb, ktoré sa 
zúčastňujú v azylovom konaní a iných formách medzinárodnej ochrany. 
Vyhľadávanie je štrukturované v tematicky relevantných oblastiach cieľových 
krajín.  
 
Rakúske centrum pre informácie o krajinách pôvodu, azylový výskum a 
dokumentáciu, ACCORD: http://www.roteskreuz.at/28.html 
Sekcia Rakúskeho Červeného kríža zaoberajúca sa výskum informácií o 
krajinách pôvodu žiadateľov o azyl prevádzkuje Európsku sieť informácií 
o krajinách pôvodu. Okrem výskumu zabezpečuje tiež školenia v tejto oblasti v 
rôznych krajinách, realizuje spolu s partnerskými organizáciami rôzne projekty 
zamerané zefektívnenie výskumu o krajinách pôvodu, a tým aj skvalitnenie 
azylového konania v Európe.  
 
Írske utečenecké dokumentačné centrum: 
http://www.legalaidboard.ie/LAB/LAB.nsf/Home?OpenPage  
Nezávislý dokumentačný servis spravovaný pod záštitou Legal Aid Board má 
za cieľ zabezpečovať a dokumentovať objektívne a aktuálne informácie o 
krajinách pôvodu. Stránka poskytuje azylovú, imigračnú, právnu dokumentáciu 
a dokumentáciu v oblasti ľudských práv. 
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Utečenecké dokumentačné centrum Ministerstva vnútra Spojeného 
kráľovstva, UK Home Office: 
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/country_reports.html 
Centrum zabezpečuje a dokumentuje informácie o krajinách pôvodu žiadateľov 
o azyl v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Informácie sú 
určené pre osoby rozhodujúce v azylovom konaní na účely posúdenia žiadostí o 
azyl. Informácie sú spravidla v podobe pravidelných správ o jednotlivých 
krajinách a vo forme smerníc poskytujúcich návod slúžiaci na posúdenie 
žiadostí. 
 
Odbor pre demokraciu, ľudské práva a prácu Ministerstva zahraničných 
vecí USA, US Department of State: http://www.state.gov/g/drl/hr 
Na tejto webovej stránke možno nájsť pravidelné správy o dodržiavaní 
ľudských práv v takmer všetkých krajinách sveta. 
 
Bezpečnostná Rada OSN, UN Security Council: http://www.un.org/Docs/sc 
Stránka poskytuje informácie o bezpečnosti vo svete. Za pozornosť stoja najmä 
správy Generálneho sekretára OSN a správy z misií v jednotlivých krajinách. 
 
Imigračná a utečenecká rada Kanady, IRB: 
http://www.irb-cisr.gc.ca/en/research/origin_e.htm 
Webová linka odkazuje priamo na sekciu Výskumu krajín pôvodu. Je tu 
možnosť vyhľadávať odpovede na jednotlivé žiadosti týkajúce sa informácií o 
jednotlivých krajinách pôvodu žiadateľov o azyl v Kanade.  
 
 
Online publikácie 
 
Kritická diskusia: http://migraceonline.cz 
Špecializovaná stránka a fórum pre kritickú diskusiu o migrácii v ČR a v 
krajinách strednej a východnej Európy poskytuje informácie o výskume, vývoji 
legislatívy, migračnej a azylovej politiky a činnosti vládnych i mimovládnych 
organizácií. V jej internetovej knižnici nájdete množstvo článkov, recenzií, 
rozhovorov, komentárov, sociálnovedných štúdií, výskumných a projektových 
správ, monitoring tlače ako aj prehľad aktuálnych udalostí a podujatí. 
 
Regional Competence Development Network Process (CDNP): 
http://menedek.ispman.hu/cdnp/ 
CDNP v spolupráci s Maďarskou asociáciou migrantov organizuje pomoc, 
poradenstvo a sociálne služby pre žiadateľov o azyl a azylantov v 
stredoeurópskom regióne, ako aj tréningy pre pracovníkov s utečencami. Na 
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stránke nájdete užitočné manuály prevažne v anglickom jazyku: Mainstreaming 
Gender & Age Awareness in Refugee Settings: A Manual for Trainers; Social 
Work with Refugees: Minimum Standards for Curricula Development in Higher 
Education Programmes; Minimum Standards Resource Materials. 
 
Divinský Boris. 2005. Zahraničná migrácia v Slovenskej republike – stav, 
trendy a spoločenské súvislosti, Bratislava: Slovenská spoločnosť pre 
zahraničnú politik. 
www.euractiv.sk/cl/43/5022/Zahranicna-migracia-v-Slovenskej-republike--
stav-trendy-a-spolocenske-suvislosti 
 
Popper Miroslav, Bianchi Gabriel, Lukšík Ivan, Szeghy Petra. 2006. 
Potreby migrantov na Slovensku. Bratislava: Veda, IOM, KVSBK SAV. 
http://www.domavsr.sk/mic/index.asp?ArticleCategoryID=33&ArticleID=246 
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